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VISION STAKEHOLDER

 
MISSION 

STRATEGIC 
FRAMEWORK

Aspiration

Strategic
Direction

POWERING  THAILAND’S  TRANSFORMATION by

TRANSPARENCY
& SUSTAINABILITY

PARTNERSHIP
& PLATFORM 

TECHNOLOGY 
FOR ALL 

               Mindset: Inside out + Outside in             Values: 

Group Synergy - People - Finance - Communication

CORE STRENGTHENING

Restart
Enhance

competitiveness

 • Synergize operation  
 • Maintain financial strength 
 •  Build efficient 
  & agile workforce
 • Engage and retain 
  customers

Resilience

 • Spend smarter/
  Secure liquidity 
 • Optimize group value chain 
 • Ensure business continuity
 • Safeguard customers 
  & employees

Ensure resiliency
PTT VALUES 

Synchronize 

through 

partnership

Agile for 

excellence Invent future 

growth through 

innovation

Reach 

sustainability 

with green 

economy 

and social care

 

Embed integrity 

& ethics to 

enhance good 

corporate 

citizenship

Tune-up 

trust through 

empowerment 

and respect

สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน

ในระยะยาว โดยการจัดหา

พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

และราคาเป็นธรรม 

เพื่อเสริมสร้างการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม 

ดําเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล 

และมีส่วนร่วมในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน

ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ 

สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี

และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต

ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

สนับสนุนการพัฒนา

ความสามารถ

การทํางานระดับมืออาชีพ

อย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจ

ในคุณภาพชีวิต การทํางาน

ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา 

เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

สร้างความพึงพอใจ

และความผูกพันแก่ลูกค้า 

โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์

และบริการที่มีคุณภาพ

ในระดับมาตรฐานสากล 

ด้วยราคาเป็นธรรม

ดําเนินธุรกิจร่วมกัน

บนพื้นฐานของความเป็นธรรม

มุ่งสร้างความไว้วางใจ

ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี 

เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
FOUNDATION for GROWTH

Reform
Reform to enhance

readiness

 • Transform organization

  & structure for regulatory 

  and environmental shift

Reimagination

 • Reimagine upstream
 • Reinforce downstream
 • Reignite new business 
  at scale

Initiate business action 
for the next normal

    
004 005

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

สารบัญ  
 

วสัยทัศน� พันธกิจ ค�านิยม 

  

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



007006
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

• นายทะเบียนหลักทรัพย์ 
 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
 93 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 14 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

 โทรศัพท์: 0-2009-9999 

• ผู้สอบบัญชี 
 บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
 193/136-137 อาคารเลครัชดา ชั้น 33 

 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย 

 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

 โทรศัพท์: 0-2264-9090 

 โทรสาร: 0-2264-0789

• นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท 
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)
 บริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1

 ปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์

 ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing)

 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 

 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 

 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

 โทรศัพท์: 0-2128-2324-9, 0-2128-2326-9, 0-2128-3540  

 โทรสาร: 0-2128-4625

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
 ฝา่ยปฏิบัติการบริการธุรกิจหลักทรัพย์ ชั้น AA 

 เลขที่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง 

 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

 โทรศัพท์: 0-2296-2000 ต่อ 50604

 โทรสาร: 0-2683-1302

• ที่ปรึกษากฎหมายสําหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
 บริษัท อัลเลน แอนด์ โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
 ชั้น 23 อาคารสินธร 3 เลขที่ 130-132 ถนนวิทยุ

 แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

 โทรศัพท์์: 0-2263-7600 

 โทรสาร: 0-2263-7699

ประกอบด้วยกิจการที่ ปตท. ดําเนินการเอง ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทย่อย

และ/หรือกิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) 

ได้แก่ ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว 

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจนํ้ามันและค้าปลีก ธุรกิจไฟฟ้า

และสาธารณูปการ ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจให้บริการ

 

28,562,996,250 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

 

28,562,996,250 บาท 

ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  
555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร 

กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

โทรศัพท์:  0-2537-2000 

โทรสาร:  0-2537-3498-9

เว็บไซต์:  www.pttplc.com

 

โทรศัพท์: 0-2537-2150-1  

โทรสาร: 0-2537-2171

อีเมล:  pttcorporatecommu@pttplc.com

โทรศัพท์: 0-2537-3518-9  

โทรสาร: 0-2537-3948

อีเมล:  ptt-ir@pttplc.com

 

โทรศัพท์: 0-2537-3855

โทรสาร:  0-2537-3883, 0-2537-3887

อีเมล:  corporatesecretary@pttplc.com

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 
  ปตท. 

  0107544000108

256425632562

( )
รายได้จากการขายและการให้บริการ  2,219,739  1,615,665  2,258,818 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา

ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)  288,972  225,672  427,956 

กําไรสุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 92,951  37,766  108,363 

( )
สินทรัพย์รวม 2,486,965  2,544,183  3,078,019 

หนี้สินรวม 1,185,925  1,258,338  1,605,079 

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 422,436  403,805  466,244 

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 878,604  882,040  1,006,696 

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลค่า (ล้านหุ้น) 28,563 28,563 28,563

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)  30.76  30.88  35.24 

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)  3.20  1.32  3.79 

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)  2.00  1.00  2.00 

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ)  62.5  75.8  52.8 

ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด (บาท)  44.00  42.50  38.00 

ราคาหุ้นเฉลี่ยทั้งปี (บาท)  46.50  37.50  38.97
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หมายเหตุ: 

1/  อืน่ ๆ เช่น ธุรกจิถ่านหนิ

2/  หนีส้นิสทุธ ิ= หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ย (IBD) - เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด - เงนิลงทุนในสนิทรัพย์ทางการเงนิระยะสั้น 
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 จัดตั้งสํานักงาน PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA) ณ เมืองฮิวสตัน สหรัฐอเมริกา 

 และจัดตั้งบริษัท PTT MEA Ltd. (PTTMEA) ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถ

 ทางการแข่งขันและเชื่อมโยงเครือข่ายการค้าของ ปตท. ให้ครอบคลุมทั่วโลก ตลอดจนเพิ่มศักยภาพ

 ในการติดตามสถานการณ์และความผันผวนของตลาดโลกตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงเพิ่มโอกาสในการทําการค้า

ข้ามภูมิภาค ในภาวะที่ตลาดเกิดความไม่สมดุลทั้งปริมาณการผลิตและความต้องการของตลาดโลก

 เดินหน้าเตรียมความพร้อมสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขาย

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 

Regional LNG Hub) ผ่านการดําเนินโครงการต่าง ๆ 

 เช่น การส่งออก LNG Reloading Cargo ครั้งแรก

ไปยังประเทศญี่ปุ่นและส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว

ไปยังประเทศกัมพูชาและจีนรวมถึงการร่วมมือกับ กฟผ. 

ลงทุนโครงการก่อสร้างคลังจัดเก็บและแปรสภาพ

ก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal) แห่งที่ 2 

ตําบลหนองแฟบ จังหวัดระยอง ขนาด 7.5 ล้านตันต่อปี 

(MTPA) และจัดตั้งทีมศึกษาความเป็นไปได้

ในการร่วมลงทุนกับ กฟผ. ในโครงการ LNG 

Receiving Terminal ในพื้นที่ภาคใต้ ตามแผนพัฒนา

กําลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 

เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ

 จัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ โดยลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 

 กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) สําหรับโรงไฟฟ้าน้ําพอง เป็นระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2564 - 2574) 

 รวมมูลค่ากว่า 53,000 ล้านบาท โดยสัญญาฉบับใหม่จะสอดรับกับสัญญาเดิมที่สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2564 

 เพื่อรองรับการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าน้ําพอง ชุดที่ 1 และ 2 ในปัจจุบัน รวมถึงโครงการโรงไฟฟ้าน้ําพองทดแทน 

 จังหวัดขอนแก่น กําลังผลิต 650 เมกะวัตต์ ที่มีกําหนดเริ่มจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในปี 2568 ตามแผนพัฒนากําลังผลิตไฟฟ้า

ของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 เพื่อรักษาความมั่นคงด้านพลังงานไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและใช้ทรัพยากร

ก๊าซธรรมชาติของประเทศจากแหล่งสินภูฮ่อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 ลงนามสัญญาซื้อขายนํ้ามันดิบ

โอมานระหว่างบริษัท ปตท. จํากัด

(มหาชน) กับบริษัท PTTEP Oman 

E&P Corporation และบริษัท

 PTTEP MENA Ltd. และชนะ

 การประมูลซื้อน้ํามันดิบโอมาน

ปริมาณ 5,000,000 บาร์เรล 

 โดยมีกําหนดส่งมอบจาก ปตท.สผ. 

ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 

เพื่อต่อยอดการลงทุนและสร้าง

โอกาสทางการค้าต่อในต่างประเทศ

อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคง

ทางพลังงานและสร้างรายได้ให้กับ

ประเทศไทยในอีกทางหนึ่งด้วย
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 ศึกษาการสร้างแพลตฟอร์มผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้าครบวงจรร่วมกับ

 บริษัท หงไห่พริซิชั่น อินดัสทรี จํากัด (Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.) 

 หรือฟ็อกซ์คอนน์ กรุ๊ป (Foxconn) จากไต้หวัน โดยทําการลงนามบันทึกข้อตกลง

 เพื่อสร้างความร่วมมือในโครงการลงทุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย 

 เพื่อให้บริการออกแบบ ผลิตรถยนต์ EV และชิ้นส่วนสําคัญ

 จัดตั้งบริษัท เมฆาเทคโนโลยี จํากัด

(Mekha Tech) เพื่อลงทุนในธุรกิจ

ให้บริการ Public Cloud อาทิ 

การให้บริการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล

จัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้องค์กรต่าง ๆ

 รวมถึงกลุ่ม ปตท. 

 จัดตั้งบริษัท อรุณ พลัส จํากัด

(ARUN PLUS) เพื่อดําเนินธุรกิจ

ครบวงจรด้าน EV Value Chain 

โดยคณะกรรมการบริษัท ARUN PLUS 

ได้มีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัท อีวีมี พลัส 

จํากัด (EVME PLUS) โดย ARUN PLUS 

ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อส่งเสริม

และสร้างระบบนิเวศธุรกิจให้เกิด

การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลาย

ในประเทศไทย อาทิ บริการให้เช่า

ยานยนต์ไฟฟ้า บริการข้อมูลเกี่ยวกับ

สถานีอัดประจุไฟฟ้าและสถานี

ซ่อมบํารุงยานยนต์ไฟฟ้า

 ลงทุนสัดส่วนร้อยละ 90 ในธุรกิจโรงไฟฟ้าบริษัท Sheng Yang Energy 

 ซึ่งประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในไต้หวัน 

กําลังการผลิตไฟฟ้า 55.8 เมกะวัตต์ ดําเนินการโดยบริษัท โกลบอล 

 รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จํากัด (GRP) รวมทั้งลงทุนสัดส่วนร้อยละ 25 

 ในโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมนอกชายฝั่ง 

 Changfang & Xidao ในไต้หวัน กําลังการผลิตไฟฟ้า 

 595 เมกะวัตต์ และซื้อหุ้นเพิ่มทุนสัดส่วนร้อยละ 41.6 

 ในบริษัท Avaada Energy Private Ltd. (Avaada) 

 ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจพลังงานทดแทนชั้นนํา

 ในประเทศอินเดีย ที่มีกําลังการผลิตไฟฟ้า 4,560 เมกะวัตต์ 

 ดําเนินการโดยบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด 

 (มหาชน) (GPSC) เพื่อสร้างโอกาสและขยายการลงทุน

 ตามกลยุทธ์ของธุรกิจในการเติบโต

 ด้านพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง

• ขยายการลงทุนในธุรกิจวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) 

โดยซื้อหุ้นเพิ่มทุนสัดส่วนประมาณร้อยละ 37 ในบริษัท โลตัส 

ฟาร์มาซูติคอล จํากัด (Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.: LOTUS) 

บริษัทผู้ผลิตยาสามัญชั้นนําจากไต้หวัน โดยบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด 

 (Innobic (Asia)) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ส่งผลให้ 

Innobic (Asia) ก้าวขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นหลักใน LOTUS เพื่อสร้างการเติบโต

อย่างแข็งแกร่งในธุรกิจใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท. รวมทั้งเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วย

ในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียนสามารถเข้าถึงยารักษาโรคได้มากขึ้น

• จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Nove Foods ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน) (NRF) ดําเนินการโดย 

Innobic (Asia) เพื่อเป็นผู้นําในธุรกิจผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีน

จากพืช (Plant-based Protein) แบบครบวงจร และผลักดันให้ประเทศไทย

ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารโปรตีนทางเลือกในระดับโลก 

• จัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จํากัด (Innopolymed) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่าง IRPC และ Innobic (Asia) เพื่อผลิตผ้าไม่ถักไม่ทอ (Non-woven 

Fabric) ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสําหรับผ้าชั้นกรองหน้ากากอนามัย 

 หน้ากาก N95 ชุดกาวน์ และแผ่นกรองอากาศ เพื่อก้าวเข้าสู่

 อุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ทดแทนการนําเข้าวัตถุดิบ 

และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

 การผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย

 ให้ทัดเทียมกับสากล
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 (ASEAN-OSHNET Excellence Award)

ในทุก ๆ 2 ปี กองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน

จะทําการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีผลการดําเนินงาน

ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยดีเด่น เพียง 1 บริษัท 

เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทย ในการเข้าร่วมประกวด

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นระดับอาเซียน 

• 

 27 กรกฎาคม 2564

•  
 ASEAN Occupational Safety 

 and Health Network

. 

 (LCSi) 

 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 

• 

 ตุลาคม 2564

•  
 องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

 (องค์กรมหาชน)

 3 

 

ได้แก่

1. รางวัลการจัดการของเสียที่ดี

 ตามหลัก 3Rs (3Rs Award)

2. รางวัลการใช้ประโยชน์ของเสียได้ทั้งหมด 

 (Zero Waste Achievement Award)

3. รางวัลแผนงาน 3Rs ที่มีประสิทธิภาพ

 ทั้งในด้านความคิดสร้างสรรค์ 

 ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร์ 

 และด้านประสิทธิภาพของเสียที่ต้องจัดการ

 (3Rs+ Award) ระดับเหรียญเงิน

• 

 ตุลาคม 2564

•  

 กรมโรงงานอุตสาหกรรม

. 

 3 

 2564 . 
  

 
 23 

 54 

 

 . 
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 (Green Network)

• 

 29 พฤศจิกายน 2564

•  
 กระทรวงอุตสาหกรรม

 .  3 

 ( )  13 

 ประกอบด้วย

1. รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards  

 สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 2 รางวัล 

 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร 

 และศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลน

 สิรินาถราชินี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2. รางวัลดีเด่น Thailand Tourism Award 

 สาขาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

 ได้แก่ ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ 

 จังหวัดระยอง

• 

 11 ตุลาคม 2564

•  
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

.  

 Corporate Nation-Building Award 

 Corporate Nation Building (Private) 

ในงานประชุมนานาชาติว่าด้วยการสร้างชาติ   

ครั้งที่ 5 หัวข้อนวัตกรรมยุทธศาสตร์การฟื้นตัว

จากวิกฤติและการสร้างชาติ

•  

 ตุลาคม 2564

•  
 สถาบันการสร้างชาติ

.  

Thailand Energy Awards 

  

 (Off-Grid) 

จากโครงการ “ระบบผลิตและส่งจ่าย

ก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรระดับชุมชน”

• 

 ตุลาคม 2564

•  
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทน

 และอนุรักษ์พลังงาน  

 กระทรวงพลังงาน 

. 

  2564 

(Human Rights Awards 2021) 

 

•  

 29 กันยายน 2564

•   
 กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ  

 กระทรวงยุติธรรม

 

 (Wangchan Valley) 

เป็น 1 ใน 15 โครงการที่ผ่านการรับรองการเป็นพื้นที่

พัฒนาเมืองอัจฉริยะตามหลักเกณฑ์การส่งเสริม

เมืองอัจฉริยะของคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนา

เมืองอัจฉริยะ สํานักงานเมืองอัจฉริยะ ทั้ง 5 ข้อ ได้แก่ 

1. มีการกําหนดพื้นที่และเป้าหมายชัดเจน 

2.  มีแนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง 

3.  มีระบบจัดเก็บและบริหารข้อมูลเมืองที่ปลอดภัย 

4.  มีบริการเมืองอัจฉริยะตามลักษณะ 7 ด้าน และ 

5.  มีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน

• 

 24 ธันวาคม 2564

•  
 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ 

 สํานักงานเมืองอัจฉริยะ

017016
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 
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จุดเดนทางการเงิน

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

รางวัลแห�งความสําเร็จ

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
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การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



(Compressor) 

-  .  

  2563 

 “ ”

• 

 ตุลาคม 2564

•  
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

.   

จากคุณยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 

ในฐานะที่ ปตท. เป็นหน่วยงานที่ให้ความสําคัญ

การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมภายในองค์กร

• 

 23 กุมภาพันธ์ 2564

• 

 กระทรวงวัฒนธรรม

.  Distinguished Issuer 

Award  ThaiBMA Best Bond 

Awards 2020 

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกหุ้นกู้

ที่มีบทบาทโดดเด่นในการพัฒนาตลาด

ตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยการออก

ตราสารหนี้อย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ

จากนักลงทุนในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง

และยาวนาน

• 

 1 เมษายน 2564

•  
 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย

 S&P Global Sustainability Award 

 2564  Gold Class 

 

Oil & Gas Upstream & Integrated 

ด้วยคะแนนสูงสุดอันดับ 1 ของโลก

• 

 กุมภาพันธ์ 2564

• 

 S&P Global

Member of 

Dow Jones
Sustainability Indices

ssuer 

ond 

กู้

ลาด

ู

ก

. 

 FORTUNE 500 

 206 

• 

 สิงหาคม 2564

• 

 นิตยสาร FORTUNE GLOBAL 500

.  4   

 11

th

 Institutional Investor 

Corporate Awards 2021 

ประกอบด้วย 

1. รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลสูงสุด 

 (The Strongest Adherence to Corporate  

 Governance)

2. รางวัลนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ําเสมอที่สุด  

 (Most Consistent Dividend Policy)

3. รางวัลบริษัทที่มีการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์

 ที่ดีที่สุด (Most Organised Investor Relations)

4. รางวัลรายงานประจําปีที่ดีที่สุดในประเทศไทย  

 (Best Annual Report in Thailand)

• 

 กันยายน 2564

•  
 นิตยสาร Alpha Southest Asia

.  2 

 

 16

th

 Asian ESG Award 2021 

ซึ่งจัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia 

ประกอบด้วย

1. รางวัล Asian Corporate Director Award 

 ซึ่งมอบให้กับคุณอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. รางวัล Asian’s Icon on ESG ซึ่งมอบให้กับ 

 บริษัทจดทะเบียนที่เป็นแบบอย่าง

 ด้านการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

• 

 มิถุนายน 2564

•  
 นิตยสาร Corporate Governance Asia 

t e t A a

.  3  SET Awards  2564 

 

 Thailand Sustainability Investment 

(THSI)  2564 สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์

ของ ปตท. ที่ให้ความสําคัญกับบูรณาการความยั่งยืน

ไปในการดําเนินงานอย่างรอบด้าน มุ่งมั่นขับเคลื่อน

นวัตกรรมเพื่อคุณภาพชีวิตคนไทย และยึดมั่น

หลักบรรษัทภิบาลในการดําเนินธุรกิจ ประกอบด้วย

1. รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จด้านความยั่งยืน 

 (Sustainability Awards of Honor) 

2. รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมด้านนวัตกรรม 

 (Best Innovative Company Awards) 

3. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น 

 (Outstanding Investor Relations Awards)

• 

 3 พฤศจิกายน 2564

•  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

019018
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

Go
ve

rn
an

ce

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564
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สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

จุดเดนทางการเงิน

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

รางวัลแห�งความสําเร็จ

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



.  “ ” 

(Excellent CG Scoring)  5 

 13 และติดในหนึ่ง TOP QUARTILE 

ของบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดไม่น้อยกว่า 

10,000 ล้านบาท ในโครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Company: CGR) โดยรางวัลดังกล่าว

สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนามาตรฐาน ด้านการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปิดเผยข้อมูล

ที่เกี่ยวข้องอย่างโปร่งใส การคํานึงถึงผลกระทบ

ต่อเศรษฐกิจ สังคมสิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกฝ่าย รวมถึงการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐาน

ด้านความยั่งยืนขององค์กร

• 

 8 พฤศจิกายน 2564

• 

 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

 (Thai Institute of Directors Association: IOD) 

.  6  

 2564 (11

th

 Asian Excellence Award) 

ซึ่งเป็นรางวัลระดับสากลที่มอบให้กับบุคคล

หรือองค์กรที่ดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

และมีธรรมาภิบาล พร้อมดูแลรับผิดชอบชุมชน

สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับดีเยี่ยม

ประกอบด้วย

รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่

1. รางวัลซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

 (Asia’s Best CEO มอบให้แก่ 

 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. รางวัลซีเอฟโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

 (Asia’s Best CFO) มอบให้แก่ 

 นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

3. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 

 (Best Investor Relations Professional) 

 มอบให้แก่ นายธนพล ประภาพันธ์

 ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่

1. รางวัลซีเอสอาร์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 

 (Asia’s Best CSR)

2. รางวัลบริษัทนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 

 (Best Investor Relations Company)

3. รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม 

 (Best Environmental Responsibility)

•  

 24 พฤศจิกายน 2564

•  
 นิตยสาร Corporate Governance Asia

Auttapol Rerkpiboon Tanapon PrapapanPannalin MahwongtikulAuttapol Rerkpiboon Tanapon PrapapanPannalin Mahwongtikul

.  DJSI 

 (World Index)  

(Emerging Market Index)  10 

ความสําเร็จในครั้งนี้สะท้อนการยอมรับในระดับโลก

ถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการดําเนินธุรกิจ

ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและมีธรรมาภิบาล คํานึงถึงหลัก

สิทธิมนุษยชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 

ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและยกระดับ

คุณภาพชีวิตของคนไทย ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ที่ตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต พร้อมก้าวสู่สังคม

คาร์บอนต่ําผ่านการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาธุรกิจพลังงานสะอาด เช่น พลังงาน

หมุนเวียน, Energy Storage & System, EV Value 

Chain และส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อดูดซับ

คาร์บอน ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ที่มุ่งขับเคลื่อน

ทุกชีวิตด้วยพลังแห่งอนาคต “Powering Life 

with Future Energy and Beyond”

• 

 13 พฤศจิกายน 2564

• 

 S&P Global

.  3  

Thailand Corporate Excellence Award 2021 

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 

มอบรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

สําหรับองค์กรที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

หรือ Thailand Corporate Excellence Awards 2021

ซึ่ง ปตท. เข้ารับ 3 สาขารางวัล ได้แก่   

1. ความเป็นเลิศด้านการตลาด 

 (Marketing Excellence)

2.  ความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน 

 (Finance Management Excellence)

3.  ความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 

 (Human Resource Management)

• 

 24 พฤศจิกายน 2564

•  
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) 

 ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

.  THAILAND TOP COMPANY 

AWARDS 2021 

งาน THAILAND TOP COMPANY AWARDS 

จัดขึ้นเพื่อมอบรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย 

ยกย่ององค์กรที่มีผลการดําเนินงานยอดเยี่ยม

และมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ประจําปี 2564 

ภายใต้แนวคิด “สู่ชัยชนะบนสภาวะ

แห่งความไม่แน่นอน”

• 

 18 พฤศจิกายน 2564

•  
 นิตยสาร Business Plus 

 ร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

021020
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.  2 

 IR Magazine Awards - 

South East Asia 2021 ได้แก่ 

1. รางวัลองค์กรในด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม

 สําหรับหมวดพลังงาน (Best in Energy Sector) 

 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 

2.  รางวัล Best Investor Relations Offi cer

 (Large Cap) มอบให้กับ คุณธนพล ประภาพันธ์ 

 ผู้จัดการฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์

• 

 7 ธันวาคม 2564

• 

 นิตยสาร IR Magazine

 

  

 “The Prime Minister’s Industry

Awards 2021” สะท้อนความเป็นเลิศ

ด้านการบริหารจัดการโรงงานด้วยการพัฒนา

ระบบการจัดการพลังงานด้วย Data-Driven 

และ Advance Analytics & Digitalization

• 

 13 ธันวาคม 2564

• 

 กระทรวงอุตสาหกรรม

. 

 

(Thai Private Sector Collective Action 

Against Corruption: CAC) 

 3 

จากงาน “Thailand 11th National Conference 

on Collective Action Against Corruption” 

รวมพลังธุรกิจโปร่งใส ใส่ใจต้านคอร์รัปชัน 

ตอกย้ําถึงการยอมรับในการดําเนินธุรกิจ

อย่างมีธรรมาภิบาล ยึดมั่นในหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

ที่มุ่งมั่นดําเนินงานด้วยความโปร่งใส 

มีกระบวนการทํางาน เพื่อป้องกันการทุจริต

และคอร์รัปชันในทุกขั้นตอน

• 

 ธันวาคม 2564

• 

 โครงการแนวร่วม

 ต่อต้านคอร์รัปชัน

 ของภาคเอกชนไทย

PIC Project  .  2563 

 

 2563 

 Debottlenecking Feed Gas 

Capacity of GSP#6 from 840 to 880 MMSCFD 

ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับองค์กรได้สูงถึง 

348 ล้านบาท โดยกลุ่ม EUREKA ส่วนวิศวกรรม

กระบวนการผลิต ฝ่ายบริหารเทคนิคและแผนการผลิต

• 

 ธันวาคม 2564

• 

 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

 กระทรวงอุตสาหกรรม

 

(NACC Integrity Award)  10  

มอบให้กับองค์กรที่ยึดมั่น

ในนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล 

โปร่งใส ตรวจสอบได้ รวมทั้งมุ่งมั่น

ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

• 

 23 ธันวาคม 2564

• 

 สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน

 และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 (ป.ป.ช.)
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ด้วยการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาธิบาล เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ 

และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน สังคม ด้วยนวัตกรรมความคิดสร้างสรรค์ 

พร้อมมุ่งมั่นดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนประกอบด้วย

1. รางวัลรัฐวิสาหกิจยอดเยี่ยมประจําปี 2564

2. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น 

 (ประเภทเกียรติยศ)

3. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น 

 (ประเภทดีเด่น)

4. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น

5. รางวัลการดําเนินการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 ดีเด่น (ประเภทดีเด่น)

6. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น  

 ด้านความคิดสร้างสรรค์ (ประเภทดีเด่น)

7. รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น  

 ด้านนวัตกรรม (ประเภทดีเด่น)

• 

 31 มกราคม 2565

• 

 สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

6

7

•

•

.  Silver Award 

 Thailand HR Innovation Award 2021 

จากโครงการ Smart Intelligence Center 

• 

 ธันวาคม 2564

• 

 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ 

 สมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย  

 และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ NIDA
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รางวัลแห�งความสําเร็จ

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 ในปี 2564 เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องแม้ยงัคงมีปัญหา

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 อนัเปน็ผลจากการกระจายวัคซนี

และการรักษาผู้ติดเชื้อที่ดีขึ้น มาตรการทางการคลังขนาดใหญ่

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะในประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึง

สังคม ธุรกิจ และพฤติกรรมของผู้บริโภคปรับตัวไปสู่ชีวิตวิถีใหม่ 

(New Normal) มากขึ้น สง่ผลใหเ้ศรษฐกจิโลกขยายตัวรอ้ยละ 5.9 

จากที่เคยถดถอยในปี 2563 ที่ร้อยละ -3.1 และเศรษฐกิจ

ไทยกลับมาขยายตัวร้อยละ 1.6 จากที่เคยหดตัวในปี 2563 

ที่ร้อยละ -6.2 ส่วนราคาน้ํามันดิบดูไบเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่

ระดับ 69.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล จาก 42.2 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรลในปี 2563 เนื่องจากความต้องการใช้น้ํามันเริ่มฟื้น

ตัวตามเศรษฐกิจโลกและภาวะอุปทานน้ํามันตึงตัว ขณะที่ส่วน

ต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและส่วนต่างราคาปิโตรเคมีโดย

รวมปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกัน

 เพื่อสอดรับกับบริบทการเปลี่ยนผ่านทางพลังงาน แนวโน้ม

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ และการพัฒนา

ทางเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดด รวมถึงพฤติกรรมทางสังคม

และผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ปตท. ได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์

จากการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนํา (Thai Premier 

Multinational Energy Company) มาสู่การ “ขับเคลื่อนทุกชีวิต

ด้วยพลังแห่งอนาคต (Powering Life with Future Energy and 

Beyond)” โดยวิสัยทัศน์ใหม่ได้กําหนดจุดมุ่งหมายองค์กร 

(Purpose) เพื่อสร้างการเติบโตด้วยการดําเนินธุรกิจควบคู่

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้คน วัฒนธรรม วิถีชีวิต สังคม 

และสิ่งแวดล้อม และทิศทางการเติบโต (Strategic Positioning) 

โดยการมุ่งสู่ธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต และเติบโตในธุรกิจใหม่

ที่ไกลกว่าพลังงาน

 
 

 

 จากวิสัยทัศน์และทิศทางกลยุทธ์ ปตท. ได้กําหนดเป้าหมาย

ระยะยาวที่จะลงทุนและเพิ่มสัดส่วนกําไรจากธุรกิจพลังงาน

แห่งอนาคตและธุรกิจนอกเหนือจากพลังงานให้ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 30 ภายในปี 2573 ในส่วนของธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต 

ปตท. ให้ความสําคัญกับการลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทานของ

พลังงานสะอาดตั้งแต่การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน 

เทคโนโลยีกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และการใช้

พลังงานรูปแบบใหม่ ๆ ของผู้บริโภค โดยบริษัท โกลบอล 

เพาเวอร ์ซินเนอรย์ี ่จํากัด (มหาชน) (GPSC) ผูด้าํเนินธรุกิจไฟฟา้

ของกลุ่ม ปตท. มีการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลังงานลมและพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ไต้หวันและบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศ

อินเดีย เปิดโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน Semi Solid 

แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในส่วนธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า 

ปตท. มีความตกลงร่วมทุนกับ Foxconn Group ผ่านบริษัท 

อรุณ พลสั จํากัด (ARUN PLUS) ดว้ยเทคโนโลยสีรา้งแพลตฟอร์ม

การผลิตรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจรในประเทศ และร่วมมือกับ

บริษัท โฮซอน นิว เอนเนอร์ยี่ ออโต้โมบิล จํากัด (Hozon) ศึกษา

ความเป็นไปได้ในการขยายโอกาสทางธุรกิจ EV แบบครบวงจร 

รวมถึงความเป็นไปได้ในการขยายฐานการผลิต EV มายัง

ประเทศไทย นอกจากนี้ ยงัมกีารลงทนุขยายสถานอีัดประจไุฟฟา้

ทั้งในและนอกสถานีบริการ รวมถึงสร้างระบบนิเวศที่ครบวงจร

ผ่านบริษทั อีวี มี พลสั จาํกดั (EVME PLUS) รองรับและสนบัสนุน

การใช้รถยนต์ไฟฟ้าในประเทศ

. 
 

(Thai Premier Multinational 
Energy Company)  
“  
(Powering Life with 
Future Energy and Beyond)” 
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 นอกเหนือจากธุรกิจพลังงาน ได้มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจ

วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ปตท. ได้ลงทุนผ่านบริษัท 

อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (Innobic (Asia)) เข้าเป็นผู้ถือหุ้นหลัก

ในสัดส่วนร้อยละ 37 ของบริษัท Lotus Pharmaceutical 

ซึ่งมีธุรกิจด้านการซื้อขายยาและสิทธิบัตรที่มีเครือข่ายทั่วโลก 

ร่วมกับ Nove Foods ดําเนินธุรกิจอาหารโปรตีนจากพืช 

(Plant-based Protein) เพิ่มทางเลือกอาหารเพื่อสขุภาพ ได้บรรลุ

ข้อตกลงร่วมกับบริษัท แพลนท์ แอนด์ บีน ประเทศอังกฤษ 

ในการตัง้โรงงานผลิตผลิตภณัฑ์โปรตีนทางเลือกในประเทศไทย 

และร่วมกบับรษิัท ไออาร์พซี ีจํากดั (มหาชน) (IRPC) จัดตัง้บรษิัท 

อินโนโพลีเมด จํากัด สร้างโรงงานผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

ในส่วนของธุรกิจด้าน Mobility และ Lifestyle ได้นําบริษัท 

ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) เข้าระดมทุน

และซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ลงทนุขยายธรุกิจคา้ปลีก ธรุกิจ

อาหาร และธรุกจิบรกิารขนสง่สนิค้า รวมถงึมุง่สู่ธรุกจิที่ตอบโจทย์

วิถีชีวิต (Lifestyle) รองรับความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต 

ขณะที่ธุรกิจเคมีภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value Business) ได้มี

การเข้าซื้อกิจการบริษัท Allnex ผ่านบริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) เพื่อต่อยอดในธุรกิจเคมีภัณฑ์

จําพวกสารเคลือบผิว (Coating Resins)

 

 จากการที่กา๊ซธรรมชาติจะมีบทบาทสาํคญัในฐานะพลงังาน

ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาด (Transition Energy) 

ปตท. ขยายธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ด้วยการขยาย

ตลาดการค้าก๊าซธรรมชาติเหลวในภูมิภาคเอเชีย โดยมี

การส่งออก LNG Reloading Cargo ครั้งแรกไปยังประเทศญี่ปุ่น 

และส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวไปยังประเทศกัมพูชาและจีน 

ได้เปิดดําเนินการบริษัท PTT International Trading USA 

ในสหรัฐอเมริกา และบริษัท PTT MEA ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

เพื่อขยายการค้าให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่ วโลกยิ่ งขึ้น 

นอกจากนี้ ยังมีการดาํเนินการทีส่าํคญัในกลุ่ม ปตท. อาทิ บริษทั 

ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP) 

เข้าร่วมทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติ โครงการ Oman Block 61 

บริษัท GC เพิ่มกําลังผลิตโอเลฟินส์ในโครงการ ORP บริษัท 

ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) เข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัท 

Chandra Asri ซึ่งเป็นกิจการปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย 

และบริษัท IRPC ตัดสินใจลงทุนโครงการ Ultra Clean Fuel 

เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและคุณภาพน้ํามันดีเซล

 

 ปตท. ยังมุง่รว่มขับเคลื่อนไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ํา แกป้ัญหา

โลกร้อนอย่างยั่งยืน โดยกําหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกจากการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศลงร้อยละ 15 ภายใน 10 ปี (ปี 2563 - 2573) 

ให้สอดรับนโยบายรัฐบาล ที่ ตั้งเป้าให้ไทยบรรลุเป้าหมาย

ความเปน็กลางทางคารบ์อน ภายในป ี2593 และบรรลเุปา้หมาย

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศนูยใ์นปี 2608 เพื่อสนับสนนุ

การควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกให้ต่ํากว่า 2 องศา

เซลเซียส ช่วยกันแก้ไขปัญหาสภาพอากาศแปรปรวนเนื่องจาก

อุณหภูมิโลกสูงขึ้น อันก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงต่อเนื่อง 

โดยมีแนวทางการดําเนินงาน 3 ด้านหลัก ประกอบด้วย การลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด การลงทุนในธุรกิจ

พลังงานสะอาดและธุรกิจใหม่ การเพิ่มปริมาณการดูดซับ

ก๊าซเรือนกระจกจากชั้นบรรยากาศและดูดซับก๊าซเรือนกระจก

ด้วยวิธีทางธรรมชาติ ซึ่งกลุ่ม ปตท. จะดําเนินการปลูกป่าบก

และป่าชายเลนเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ ปตท. ได้ปลูกและดูแล

รักษาป่าจํานวน 1.1 ล้านไร่ใน 54 จังหวัดมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่

ป ี2537 จนถงึปจัจบุนั ซึง่ช่วยดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซดไ์ดก้ว่า 

2.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี นอกจากนี้

กลุ่ม ปตท. ยังตั้งคณะทํางานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ

เป็นศูนย์ โดยจะผลักดันงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้มากที่สุด 

พร้อมขับเคลื่อนพลังงานสะอาด เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนตลอดไป

 

 ปตท. มุง่มั่นในการเปน็พลังขับเคลือ่นทุกชวีติตามจุดมุง่หมาย

ขององค์กร โดยในช่วงที่ประเทศไทยประสบปัญหาการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 ในช่วงที่ผ่านมา กลุ่ม ปตท. มีบทบาทเคียงข้าง

คนไทยฝ่าวิกฤต ด้วยการให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการ 

“ลมหายใจเดยีวกนั” ในการจัดตัง้หน่วยคดักรองและโรงพยาบาล

สนามครบวงจร  สนับสนุนโรงพยาบาลสนาม  อุปกรณ์ทางการแพทย์

และเครื่องช่วยหายใจพร้อมออกซิเจนเหลว ตลอดจนจัดหา

และนําเข้ายาที่จําเป็นในช่วงวิกฤต โดยบริจาคยาเรมเดซิเวียร์ 

12,000 ขวด และยาฟาวิพิราเวียร์ 1.2 ล้านเม็ดให้กับรัฐบาล 

สนับสนุนการจัดหาแอลกอฮอล์ รวมถึงพัฒนา ผลิต จัดหา

อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดและชุดตรวจคัดกรองโควิด 19 

และยังสนับสนุนถุงยังชีพ เครื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็น และ

สนิคา้จากวสิาหกจิชมุชนให้ประชาชนและบคุลากรทางการแพทย์ 

นอกจากการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านสาธารณสุขแล้ว 

ปตท. ได้สนับสนุนการลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานของประชาชน

ในส่วนของก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) และก๊าซ

ปิโตรเลียมเหลว (LPG) โดยรวมมูลค่าความช่วยเหลือในช่วง

วิกฤตมากกว่า 1,800 ล้านบาท และยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผ่านการสร้างงาน โดยเดินหน้าโครงการ Restart Thailand 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จ้างแรงงานและนักศึกษาจบใหม่รวม 25,489 

อัตรา เพื่อสนับสนุนงานโครงการชุมชนยิ้มได้ และสนับสนุน

แผนการลงทนุและการขยายธรุกิจของกลุม่ ปตท. รวมถึงกระตุน้

การท่องเที่ยวโดยสนับสนุนให้พนักงานท่องเที่ยวในประเทศ

ผ่านโครงการ “Refresh & Energize for the New Normal” 

 ภายใต้การดําเนินงานอย่างมุ่งมั่นท่ามกลางวิกฤตและ

สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจทําให้ปี 2564 

ปตท. มีรายได้รวม 2.3 ล้านล้านบาท และกําไรสุทธิ 108,363 

ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็น

กําไรที่มาจากผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31 และ 69 ตามลําดับ และการดําเนิน

กลยุทธ์ภายใต้กรอบความยั่งยืน การดําเนินงานมีความโปร่งใส 

สามารถกาํกับดแูลและตรวจสอบได้ สง่ผลให ้ปตท. ไดร้บัรางวัล

รัฐวสิาหกจิยอดเยี่ยมประจาํปี 2564 และรางวลัรัฐวสิาหกจิดเีดน่

อื่น ๆ อีกรวม 7 รางวัลจากสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 

(Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ติดต่อกันเป็นปีที่ 10 

ได้รบัรางวัล S&P Global Sustainability Award ระดบั Gold Class 

และได้รับการประเมินบรรษัทภิบาลระดับดีเลิศ (Excellent CG 

Scoring) ติดต่อกันเป็นปีที่ 13 ในโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Company: CGR) ได้รับรางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส

จากสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั้งได้รับรางวัลอื่น ๆ รวมกว่า 54 รางวัล 

จาก 23 สถาบัน

 ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท. ขอขอบคุณ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ไว้วางใจและให้การสนับสนุนด้วยดี

เสมอมา ปตท. มุ่งหวงัที่จะเปน็องค์กรขับเคลื่อนทกุชีวิตดว้ยพลงั

แห่งอนาคตตามวิสัยทัศน์ ปตท.

 .   
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1.  2564

1.1 

ภาพรวมเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ฟื้นตัว โดยกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจทยอยเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ (New Normal) หลัง

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายประเทศ

ดีขึ้น แม้ยังไม่สิ้นสุดลง ท่ามกลางการเร่งฉีดวัคซีนเป็นวงกว้าง 

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของรัฐ และนโยบาย

การเงินแบบผ่อนคลาย แม้ในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 จะได้

รับแรงฉุดรั้งจากภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลก (Global 

Supply Chain Disruption) ราคาสินค้าโภคภัณฑ์ในระดับสูง 

และการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า ตลอดจน

ความกังวลเกี่ยวกับความง่ายในการแพร่ เชื้อของไวรัส

กลายพันธุ์ใหม่โอมิครอน ซึ่งองค์การอนามัยโลก (World Health 

Organization: WHO) กาํหนดใหเ้ปน็สายพนัธุท์ีน่า่กงัวล (Variant 

of Concern) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 อย่างไรก็ตาม 

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความแตกต่างกันในแต่ละประเทศ 

โดยกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว (Advanced Economies) ฟื้นตัว

ได้ดีกว่ากลุ่มประเทศรายได้ต่ําและผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ 

(Low-income Countries and Commodity Exporters) ทั้งนี้ 

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: 

IMF) ณ เดือนมกราคม 2565 ประมาณการอัตราการขยายตัว

ของเศรษฐกิจโลกในปี 2564 ที่ระดับร้อยละ 5.9 จากที่หดตัว

ร้อยละ 3.1 ในปี 2563 (ภาพที่ 1)

1.2 

ความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2564 เพิ่มขึ้น 5.7 

ลา้นบาร์เรลต่อวัน จากการฟื้นตัวของเศรษฐกจิ หลงัสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควดิ 19 ในหลายประเทศดขีึน้ ตลอดจน

จากการสลับมาใช้น้ํามัน โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 

อนัเนื่องจากราคากา๊ซธรรมชาตใินระดับสงูมาก ทั้งนี ้IHS Markit 

ณ เดือนมกราคม 2565 ประมาณการความต้องการใช้น้ํามัน

ของโลกในปี 2564 ที่ระดับ 96.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ภาพที่ 2)

อุปสงค์น้ํามันโลกที่ เพิ่มขึ้น ประกอบกับภาวะอุปทาน

น้ํามันดิบตึงตัวอันเนื่องจาก (1) วิกฤตโรคโควิด 19 ส่งผลให้

ผู้ผลิตบางส่วนหายไป (2) การรักษาวินัยการผลิต (Supply 

Discipline) อย่างเคร่งครัดของ OPEC+ ท่ามกลางความกังวล

เกี่ยวกับอุปสงค์น้ํามันโลกที่ยังมีความไม่แน่นอน (3) การลงทุน

ในอุตสาหกรรมน้ํามันหยุดชะงัก ภายใต้กระแสการเปลี่ยนผ่าน

สู่พลังงานสะอาด (Energy Transition) และ (4) ปัญหา

สภาพอากาศและภัยพิบัติ โดยเฉพาะผลกระทบของ Hurricane Ida 

ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 ถึงกลางเดือนกันยายน 2564 

ต่อกําลงัการผลติในสหรฐัอเมรกิา เหลา่นี้ส่งผลใหร้าคาน้าํมันดบิ

ดูไบปรับเพิ่มขึ้นในปี 2564 โดยเฉลี่ยที่ระดับ 69.4 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล จากที่เฉลี่ยที่ระดับ 42.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 

ในปี 2563 (ภาพที่ 3)

 1 

  
 2562 - 2564

หน่วย: % YoY
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PTT staff calculation

  โลก

  กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว

  กลุ่มประเทศรายได้ตํ่า

 และผู้ส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์

 กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

 และกําลังพัฒนาอื่น ๆ

8

6

4

2

0

-2

-4

-6

-8

-10

2.8

1.7
1.0

4.3

-3.1

-4.5

-7.1

-0.9

5.9

5.0

3.3

7.1

2562 2563 2564

029028
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

  

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

   

สถานการณ�แนวโน�มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 3 

 
 2562 - 2564

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ที่มา: รอยเตอร์ส

ดูไบ 63.5 42.3 69.4 

เบนซิน 95 72.6 46.7 80.5 

ดีเซล 77.2 48.4 76.1 

นํ้ามันเตา 3.5%S 58.6 39.3 64.5
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สําหรับราคาน้ํามันสําเร็จรูปในปี 2564 ราคาน้ํามันเบนซิน 95 เฉลี่ยที่ระดับ 80.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นตาม

ราคาน้ํามันดิบและอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นจากการผ่อนคลายมาตรการปิดเมือง ในขณะที่อุปทานส่งออกจากจีนลดลง เพื่อให้เพียงพอกับ

การใชง้านในประเทศ หลงัจีนเริม่เก็บภาษีนาํเข้าสารอะโรเมติกสผ์สมน้าํมนัเบนซิน (Mixed Aromatics) ประกอบกบัอปุทานในสหรฐัฯ 

ได้รับความเสียหายจาก Hurricane Ida เหล่านี้ส่งผลให้ส่วนต่างราคาน้ํามันเบนซินกับราคาน้ํามันดิบดูไบปรับเพิ่มขึ้นมาก ราคา

น้าํมันดเีซลในปี 2564 เฉลี่ยทีร่ะดับ 76.1 เหรยีญสหรัฐตอ่บาร์เรล ปรับเพิม่ขึน้ตามราคาน้ํามันดบิและอุปสงค์ทีเ่พิม่ขึน้ตามการฟื้นตวั

ของเศรษฐกิจ ตลอดจนการสลับมาใช้น้ํามันดีเซลในการผลิตไฟฟ้าท่ามกลางราคาก๊าซธรรมชาติในระดับสูงมากในช่วงไตรมาสที่ 4 

ของปี 2564 ในขณะที่อุปทานโดยเฉพาะจากโรงกลั่นในเกาหลีใต้และจีน ที่ยังเน้นสัดส่วนการผลิตน้ํามันดีเซลมากกว่าน้ํามัน

อากาศยาน กดดันให้ส่วนต่างราคาน้ํามันดีเซลกับราคาน้ํามันดิบดูไบปรับเพิ่มขึ้นไม่มาก ราคาน้ํามันเตากํามะถันสูง (High Sulfur 

Fuel Oil 3.5%S: HSFO 3.5%S) ในปี 2564 เฉลี่ยที่ระดับ 64.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันดิบ ในขณะที่

อุปสงค์เพื่อการผลิตไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียใต้และตะวันออกกลางโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อน ตลอดจนผลของราคาก๊าซธรรมชาติ

และถ่านหินในระดับสูง จํากัดการปรับลดลงของส่วนต่างราคาน้ํามันเตากํามะถันสูงกับราคาน้ํามันดิบดูไบ

ค่าการกลั่นของโรงกลั่นประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์ปี 2564 เฉลี่ยที่ระดับ 3.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล สูงกว่าปี 2563 

ที่เฉลี่ยที่ระดับ 0.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

 ภาพรวมราคาผลติภณัฑ์ปโิตรเคมใีนป ี2564 เพิม่ขึน้จากปี 2563 ตามราคาน้าํมนัดบิและราคาแนฟทา ตลอดจนอปุสงคท์ีเ่พิม่ขึน้

ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ โดยราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene: HDPE) ยังได้รับแรงสนับสนุน

จากภาวะอุปทานตึงตัวในสหรัฐฯ อันเนื่องจากพายุหิมะรุนแรง ซึ่งส่งผลให้ราคา HDPE ในเดือนมีนาคม 2564 สูงสุดตั้งแต่ปี 2561 

ทั้งนี้ ราคา HDPE ทั้งปี 2564 เฉลี่ยที่ระดับ 1,182 เหรียญสหรัฐต่อตัน สําหรับราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้น

จากการขึ้นใหม่ของโรงงานผลิตกรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (Purifi ed Terephthalic Acid: PTA) เป็นปัจจัยสนับสนุนเพิ่มเติม ในขณะที่

วิกฤตขาดแคลนพลังงานของจีนและการจํากัดการใช้ไฟฟ้า (China Energy Crisis and Power Rationing) โดยเฉพาะในพื้นที่

ทีม่อีตุสาหกรรมซึ่งใช ้PX เป็นวัตถดุบิตั้งตน้ตัง้อยู่ ตลอดจนอุปทาน PX ขึ้นใหม่ในจนี ส่งผลฉุดรั้งราคา PX ในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 

ทั้งนี้ ราคา PX ทั้งปี 2564 เฉลี่ยที่ระดับ 859 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ภาพที่ 4)

 

1.3 

เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป จากการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวตามการฟื้นตัวของอุปสงค์โลก 

ประกอบกับแรงสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งมาตรการทางการคลังเพื่อเยียวยาและกระตุ้นเศรษฐกิจ (การใช้จ่ายงบประมาณ

ตามพระราชกําหนดเงินกู้ 1 ล้านล้านบาท และตามพระราชกําหนดเงินกู้ 5 แสนล้านบาทบางส่วน) และนโยบายการเงิน

ที่ยังผ่อนคลาย แม้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพันธุ์เดลต้า อันนํามาซึ่งการปิดเมืองในหลายพื้นที่

ในช่วงเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2564 ก่อนทยอยเปิดเมืองและเปิดรับนักท่องเที่ยวจากประเทศเสี่ยงต่ําผ่านระบบ Test & Go 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ในขณะที่เริ่มพบผู้ติดเชื้อไวรัสกลายพันธุ์ใหม่โอมิครอนในช่วงเดือนธันวาคม 2564 

ทั้งนี้ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2564 ขยายตัวร้อยละ 1.6 

จากที่หดตัวร้อยละ -6.2 ในปี 2563 สําหรับเงินบาทในปี 2564 เฉลี่ยที่ระดับ 32.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐ อ่อนค่าลงจาก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศที่ยืดเยื้อ แม้ได้รับแรงสนับสนุนจากการอ่อนค่าลงของเงินเหรียญสหรัฐอันเนื่องจาก

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของสหรัฐฯ (ภาพที่ 5) 
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 2562 - 2564

หน่วย: ล้านบาร์เรลต่อวัน

ที่มา: IHS ณ เดือนมกราคม 2565
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031030
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

  

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

   

สถานการณ�แนวโน�มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

   

สถานการณ�แนวโน�มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



1.4 

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของไทย (ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน) ในปี 2564 เฉลี่ยที่ระดับ 2.0 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า

นํ้ามนัดบิต่อวนั เพิ่มขึน้ร้อยละ 0.4 จากปี 2563 (ภาพที่ 6) โดยการใช้นํา้มนัลดลงร้อยละ 5.5 ในขณะที่ก๊าซธรรมชาตเิพิ่มขึน้ร้อยละ 0.6

การใช้นํ้ามันสําเร็จรูปของไทยในปี 2564 ลดลงร้อยละ 5.6 (ภาพที่ 7) โดยการใช้นํ้ามันเบนซินลดลงร้อยละ 8.1 นํ้ามันดีเซล

ลดลงร้อยละ 3.8 และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) ลดลงร้อยละ 0.5 ผลิตภัณฑ์ทั้งสามกลุ่มหดตัวลง

อย่างมากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564 เนื่องจากนโยบายจํากัดการเดินทางและงดกิจกรรมทางสังคม ส่วนการใช้นํ้ามันอากาศยาน

ลดลงร้อยละ 35.3 เนื่องจากยังมีกฎเกณฑ์ด้านความปลอดภัยที่เป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยว แม้จะมีการทยอย

เปิดน่านฟ้าในช่วงครึ่งหลังของปี 2564 ในขณะที่การใช้นํ้ามันเตาเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.3 จากการฟื้นตัวของภาคการส่งออก

 ภาพรวมการจัดหาและจัดจําหน่ายปิโตรเลียมของไทยในปี 2564 มีปริมาณการจัดหารวมที่ระดับ 2,066.2 พันบาร์เรลต่อวัน 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.9 จากปี 2563 (ภาพที่ 8) โดยเป็นการจัดหานํ้ามันและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 52 และ 48 ตามลําดับ การจัดหา

นํ้ามนัดิบจากการนาํเข้าร้อยละ 89 ส่วนการจดัหาก๊าซธรรมชาติจากการนําเข้าร้อยละ 50 สําหรับปริมาณการจดัจําหน่ายปิโตรเลียม

ในประเทศที่ระดับ 1,602.4 พนับาร์เรลต่อวนั ลดลงร้อยละ 1.6 จากปี 2563 โดยแบ่งเป็นนํ้ามันสาํเร็จรปูและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 52 

และ 48 ตามลําดับ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกปิโตรเลียมที่ระดับ 219.2 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 จากปี 2563
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 2562 - 2564

ที่มา: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.)/ 

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
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 2562 - 2564

1,400

1,200

1,000

800

600

400

200

0

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน

ที่มา: ICIS/ Platts
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1.9

หน่วย: ล้านลิตร

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

  นํ้ามันเตา

  นํ้ามันอากาศยาน/ นํ้ามันก๊าด

  ก๊าซปิโตรเลียมเหลว*

  เบนซิน

  ดีเซล

หมายเหตุ: 
*  ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบ

 ในปิโตรเคมี
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 2562 - 2564

หน่วย: ล้านบาร์เรล

เทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน

ที่มา: สํานักงานนโยบาย

และแผนพลังงาน

  พลังนํ้า/ ไฟฟ้านําเข้า

  ถ่านหิน

  นํ้ามัน

  ก๊าซธรรมชาติ

หมายเหตุ: 
ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน 
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/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

  

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

   

สถานการณ�แนวโน�มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

   

สถานการณ�แนวโน�มเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมป�โตรเลียมและป�โตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



ข้อมูล: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ปตท.

หมายเหตุ: 
1/ รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2/ ประกอบด้วย โรงกลั่นน้ํามันบางจาก, เอสโซ่, ไออาร์พีซี, พีทีที โกลบอล เคมิคอล, สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง และไทยออยล์ ไม่รวมโรงคอนเดนเสทสปริตเตอร์ของพีทีที โกลบอล เคมิคอล และโรงกลั่นฝาง

3/ ประกอบด้วย โรงแยกกา๊ซธรรมชาติหนว่ยที ่1 ถึง 6 (รวม ESP) ของ ปตท. และโรงแยกกา๊ซธรรมชาติของบริษทั ปตท.สผ.สยาม/ พลงัเพชร ขอ้มูลการจดัหาและจาํหนา่ยปโิตรเลียมไมร่วมปริมาณจดัหา

 และจําหน่ายยางมะตอย 
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  2564
หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน

    

947.3 
 88%

0.0%

6 2/

 
1,107

1/

34.8
 100%

-11.0%

90.2 
 9%

-8.5%

34.8
 3%

-11.0%

993.9
 48%

30.6%

1,072.3
 52%

-1.2%

100.7 
 11%

-19.3%

846.6 
 89%

2.9%

73.5 
 81%

-3.4%

16.7 
 19%

-25.8%

499.4
 50%

-2.5%

494.5 
 50%

98.6%

203.0 
9.2%

840.5 
-3.6%

16.2 
-34.2%

  
/ 30.7 6.4
 -35.1% -46.7%

  
 182.6 27.8

 -8.5% 10.2%

  
 35.1 51.8

 15.6% 14.7%

  
 397.3 111.4

 -3.5% 12.6%

  
 194.8 5.7

 6.6% -23.4%

/  152.9   
 2.4%

 451.4   
 0.2%

 157.6 
 0.0%

 1,602.4 -1.6%
      840.5  -3.6%
    761.9   0.6%

  2,066.2
  11.9%

  219.2  4.1%
   203.0  9.2%
   16.2   -34.2%

7 3/

 
 2,865

2.  2565

2.1 

เศรษฐกิจโลกในปี 2565 แนวโน้มขยายตัวชะลอลงจาก

ปี 2564 จากฐานที่สูงขึ้น แรงส่งจากอุปสงค์อัดอั้น (Pent-up 

Demand) ที่คาดว่าจะแผ่วลง การดําเนินนโยบายการคลังและ

การเงินแบบผ่อนคลายน้อยลงในหลายประเทศ โดยเฉพาะ

ในสหรัฐฯ ท่ามกลางอัตราเงินเฟ้อที่เร่งขึ้นและราคาสินค้า

โภคภัณฑ์ในระดับสูง และจากภาวะเศรษฐกิจจีนชะลอตัว ส่วนหนึ่ง

จากมาตรการจํากัดการปล่อยสินเชื่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของ

รฐับาลจนี ในขณะที่ความกงัวลเกี่ยวกับความงา่ยในการแพรเ่ชือ้

ของไวรสักลายพนัธุใ์หมโ่อมิครอนและยอดผูต้ิดเชื้อใหม่ทีเ่รง่ขึน้

หลังขึ้นปีใหม่ 2565 นํามาซึ่งการบังคับใช้มาตรการควบคุมโรค

ทีเ่ขม้งวดขึน้ในหลายประเทศ ตลอดจนปญัหาขาดแคลนแรงงาน 

(Labor Shortage) และภาวะชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานโลก

ที่ยืดเยื้อ ซึ่งคาดว่าจะส่งผลฉุดรั้งเศรษฐกิจในช่วงครึ่งแรกของ

ปี 2565 อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 จะทยอยปรับดีขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 

ทา่มกลางความคบืหนา้ในการฉดีวคัซนี (Improving Vaccination 

Rates) และความก้าวหน้าในการรักษาโรค (More Effective 

Therapies) ทั้งนี้ IMF ณ เดือนมกราคม 2565 คาดการณ์อัตรา

การขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2565 ที่ระดับร้อยละ 4.4 

2.2 
 

ความต้องการใช้น้ํามันของโลกในปี 2565 ตามรายงานของ 

IHS ณ เดือนมกราคม 2565 คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 4.0 ล้านบาร์เรล

ต่อวัน สู่ระดับ 100.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตามการฟื้นตัวของ

เศรษฐกจิโลก โดยแนวโนม้อปุสงค์น้าํมันโลกทีเ่พิม่ขึน้ ประกอบกบั

ภาวะอุปทานน้าํมนัดบิที่ยังตงึตวัจากการรักษาวนิยัการผลติของ

ผู้ผลิตโดยเฉพาะ OPEC+ ตลอดจนความกังวลเกี่ยวกับปัญหา

ภูมิรัฐศาสตร์ จะเป็นปัจจัยสนับสนุนราคาน้ํามันดิบในปี 2565 

แมต้้องตดิตามการเจรจาหาทางออกเรือ่งโครงการนวิเคลยีรข์อง

อิหร่าน ซึ่งหากมีการยกเลิกการคว่ําบาตรจะส่งผลให้การผลิต

และส่งออกน้ํามันดิบของอิหร่านปรับสูงขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าราคา

น้ํามันดิบดูไบในปี 2565 จะเฉลี่ยที่ระดับ 80 - 90 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล และค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2565 จะเฉลี่ย

ที่ระดับ 5.5 - 6.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปี 2565 คาดว่า

จะปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากปี 2564 ท่ามกลางแนวโน้ม

ต้นทุนน้ํามันดิบและแนฟทา ตลอดจนอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นตาม

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่อุปทานใหม่คาดว่าจะเข้ามา

ในตลาดต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามภาวะชะงักงัน

ของห่วงโซ่อุปทานโลกว่าจะคลี่คลายเมื่อใด การดําเนินนโยบาย

ด้านพลังงานของจีนว่าจะส่งผลกระทบต่ออัตราการผลิต

ในอุตสาหกรรมปลายน้ําของทั้งกลุ่มโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์

หรือไม่ และภาวะสินค้าคงคลังในระดับสูงซึ่งอาจส่งผลกดดัน

ราคาเพิ่มเติม ทั้งนี้ คาดว่าราคา HDPE ในปี 2565 จะเฉลี่ย

ที่ระดับ 1,250 - 1,300 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคา PX 

ในปี 2565 จะเฉลี่ยที่ระดับ 1,000 - 1,050 เหรียญสหรัฐต่อตัน

2.3 

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 แนวโน้มปรับตัวดีขึ้นจากปี 2564 

โดยคาดว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของการใช้จ่าย

ในประเทศ ท่ามกลางการเร่งฉีดวัคซีนที่ครอบคลุมมากขึ้น และ

การปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารจัดการโรคโควิด 19 ของรัฐ

เป็นในลักษณะ “ต้องอยู่ร่วมกับโรคโควิด 19 ให้ได้” ซึ่งรวมถึง

การกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติผ่านระบบ Test & Go 

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 (หลังถูกระงับไปในช่วงปลาย

ปี 2564) ตลอดจนการพูดถึงแนวทางพิจารณาให้โรคโควิด 19 

เปน็ “โรคประจําถิ่น” เหล่านี้เป็นสัญญาณทีด่ตีอ่ภาคการท่องเทีย่ว 

สําหรับการส่งออกสินค้าคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องตาม

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ตลอดจนได้รับผลบวกจาก

ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (Regional 

Comprehensive Economic Partnership: RCEP) ซึง่มผีลบงัคบัใช้

ตั้งแต่ปี 2565 ในขณะที่มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

คาดว่าจะช่วยพยุงกําลังซื้อของผู้บริโภคต่อไป อย่างไรก็ตาม 

ยงัต้องตดิตามการแพร่ระบาดของไวรัสกลายพนัธุ์ใหม่โอมคิรอน

ที่อาจยืดเยื้อ ปัญหาเงินเฟ้อด้านต้นทุนในระดับสูง ความเสี่ยง

จากภาวะการเงินโลกที่เริ่มตึงตัว และความเสี่ยงทางการเมือง

ในประเทศ ทัง้นี้ สศช. ณ เดอืนกมุภาพันธ ์2565 คาดการณ์อตัรา

การขยายตวัของเศรษฐกจิไทยในปี 2565 ที่ระดับรอ้ยละ 3.5 - 4.5 

สําหรับเงินบาทในปี 2565 นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะเฉลี่ย

ทีร่ะดบั 33.3 บาทต่อเหรียญสหรฐั ออ่นค่าลงตามการแข็งคา่ขึน้

ของเงินเหรียญสหรัฐ ท่ามกลางการดําเนินนโยบายการเงิน

แบบผ่อนคลายน้อยลงของสหรัฐฯ

2.4 

การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้นของไทย (ไม่รวมพลังงาน

หมุนเวียน) แนวโน้มปรับเพิ่มขึ้นในปี 2565 ตามการทยอย

ฟื้นตัวของเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะปกติใหม่ ท่ามกลางการเร่งฉีดวัคซีน

ที่ครอบคลุมมากขึ้น ประกอบกับทุกภาคส่วนเรียนรู้และปรับตัว

เพื่ออยู่กับโรคระบาดได้ดีขึ้น แม้ยังไม่สามารถกลับสู่ระดับก่อน

โควิด 19
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1.1 
  

 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 

29 ธันวาคม 2521 ตามพระราชบญัญตักิารปโิตรเลยีมแหง่ประเทศไทย 

พ.ศ. 2521 เพื่อดําเนินธุรกิจหลักด้านปิโตรเลียมและธุรกิจอื่น

ที่เกี่ยวเนื่องกับปิโตรเลียม อย่างไรก็ตาม ภายใต้สภาวะการแข่งขัน

ที่ สูงขึ้น รัฐบาลได้เล็งเห็นความจําเป็นในการเพิ่มบทบาทของ

ภาคเอกชนในกิจการพลังงาน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเมื่อวันที่ 

21 สงิหาคม 2544 เหน็ชอบแผนการจดัตั้งบรษิัทเพื่อรองรับการแปรรูป

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย และในวันที่ 25 กันยายน 2544 

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในการแปลงสภาพการปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทยเป็นบริษัทมหาชนจํากัดภายใต้พระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 โดยจัดตั้งบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ซึ่งแปลงทุนของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นทุนเรือนหุ้น 

โดยให้ภาครัฐคงสัดส่วนการถือหุ้นใน ปตท. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 

และให้ ปตท. คงสถานะเป็นบริษัทน้ํามันแห่งชาติ ต่อมาภายหลัง

เมือ่มีการปรับโครงสร้างส่วนราชการ ปตท. จึงมาอยู่ภายใต้การกาํกับ

ดูแลของกระทรวงพลังงาน

1. 
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ได้แปลงสภาพเป็นบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ภายใต้พระราชบัญญัติ

ทุนรัฐวิสาหกิจฯ ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 20,000 ล้านบาท 

แบ่งเป็นหุ้นสามัญจํานวน 2,000 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

10 บาท โดยมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นแต่เพียงผู้เดียว1/ 

ต่อมาได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนและนักลงทุนสถาบันและนําหุ้น

จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เมื่อวนัที ่

6 ธันวาคม 2544 โดยยังคงมีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 

คงสภาพรัฐวสิาหกจิภายใต้การกํากบัดูแลของกระทรวงพลังงาน

มาจนถึงปัจจุบัน (อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2561 

ปตท. เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 10 บาท 

เป็นหุ้นละ 1 บาท ทําให้ปัจจุบันมีหุ้นสามัญจํานวน 28,562.9 

ล้านหุ้น และทุนจดทะเบียนจํานวน 28,562.9 ล้านบาท) ทั้งนี้ 

นับแต่วันจดทะเบียนจัดตั้งดังกล่าว ปตท. ได้รับโอนกิจการ สิทธิ 

หนี ้ความรบัผดิ สนิทรพัย ์และพนกังานทัง้หมดจากการปโิตรเลยีม

แห่งประเทศไทยเพื่อให้ ปตท. สามารถดําเนนิงานได้อยา่งต่อเนื่อง

และมีประสิทธิภาพ และอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติทุน

รัฐวิสาหกิจฯ ได้มีการตราพระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ 

และประโยชน์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) พ.ศ. 2544 

ใหค้งอาํนาจ สิทธิ และประโยชนข์อง ปตท. ตามที่การปโิตรเลียม

แห่งประเทศไทยมีอยู่ตามพระราชบัญญัติการปิโตรเลียม

แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2521 ทั้งนี้ โดยกําหนดให้อํานาจ สิทธิ 

และประโยชน์ดังกล่าว สิ้นสุดลงเมื่อ ปตท. สิ้นสภาพการเป็น

รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ รวมทั้งได้มี

การตราพระราชกฤษฎีกากําหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมาย

ว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2544 เพื่อให้

กฎหมายจัดตั้งการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเป็นอันยกเลิกไป 

และต่อมาเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2550 ได้มีการประกาศ

พระราชกฤษฎีกากําหนดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์ของบริษัท 

ปตท. จาํกดั (มหาชน) (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2550 ในราชกจิจานเุบกษา 

โดยเนือ้หาสาระสาํคญัของพระราชกฤษฎกีาฯ ดงักลา่ว เปน็การงด

หรือจํากัดอํานาจ สิทธิ และประโยชน์บางประการที่ ปตท. ได้รับ

ตามกฎหมายวา่ดว้ยการปิโตรเลยีมแห่งประเทศไทย และกําหนด

ให้อํานาจ สิทธิ และประโยชน์ของ ปตท. เช่น การสํารวจและ

ประกาศเขตระบบขนส่งปิโตรเลียมทางท่อ การวางระบบขนส่ง

ปโิตรเลียมทางทอ่ ไปใต้ เหนือ หรือขา้มที่ดินของบคุคลใด ๆ  ฯลฯ 

ตามกฎหมายว่าด้วยการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยไปเป็นของ

คณะกรรมการกํากับการใช้อํานาจของบริษัท 

 ต่อมาเมื่อพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2550 ปตท. 

ในฐานะผู้ประกอบกิจการพลังงาน จึงถูกกํากับดูแลโดย

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน โดยเป็นผู้ได้รับใบอนุญาต

ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วยใบอนุญาตขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ใบอนุญาต

จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ  และใบอนุญาตค้าปลีก

ก๊าซธรรมชาติผ่านระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ และกิจการ

ไฟฟ้า ประกอบด้วยกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เองในโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติระยองและขนอม และกิจการผลิตไฟฟ้าเพื่อใช้เอง

ตามสถานีควบคุมก๊าซธรรมชาติ  

 

 
  

(Energy Storage System: ESS) 

 
(Smart Energy Platform) 

1/ ปตท. ได้รับยกเว้นตามพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2542 มิให้นําบทบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจํากัด 
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
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 ปตท. มุ่งมั่นเป็นองค์กรที่สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

มุ่งยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พัฒนา

สงัคมและยกระดับคุณภาพชวีติ สร้างนวตักรรมและนําเทคโนโลยี

มาใช้ในทุกภาคส่วน  รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตผู้คน  สังคม 

ชุมชน  สิ่งแวดล้อม  ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงไปข้างหน้า  ภายใต้

วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering 

Life with Future Energy and Beyond) โดยมีพันธกิจในการดูแล

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ซึ่งครอบคลุมประเทศ 

สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน รวมถึงส่งเสริม

ค่านิยมองค์กร SPIRIT: Synergy ผสานพลัง สร้างพันธมิตร, 

Performance Excellence สร้างความเป็นเลิศ, Innovation 

สร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม, Responsibility for Society 

สร้างสรรค์สังคมและสิ่งแวดล้อม, Integrity & Ethics สร้างพลัง

ความดี, Trust & Respect สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจ เพื่อให้ 

ปตท. มุ่งไปสู่เปา้หมายระยะยาวตามวิสยัทศัน ์โดย ปตท. ได้วาง

เป้าหมายในปี 2573 ไว้ 3 ด้าน ดังนี้

 1. New Growth: ธุรกิจพลังงานใหม่และธุรกิจอื่น ๆ 

นอกเหนือจากพลังงานต้องสร้างกําไรในปี 2573 มากกว่า

ร้อยละ 30

 2. Business Growth: ตั้งเป้าให้มีการลงทุนในธุรกิจ

ก ๊าซธรรมชาติ เหลว (L iquefied Natural  Gas:  LNG) 

จํานวน 9 ล้านตันต่อปี ธุรกิจไฟฟ้า (Conventional Power) 

ตั้งเป้าให้มีปริมาณการผลิตไฟฟ้าจํานวน 8 GW และธุรกิจ

พลงังานหมนุเวยีนจํานวน 12 GW ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

 3. Clean Growth: เป้าหมายลดการปล่อย GHG ให้ได้

รอ้ยละ 15 เมื่อเทียบปริมาณการปลอ่ยในป ี2563 รวมทั้งกําหนด

เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของ 

ปตท. ภายในป ี2583 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของ ปตท. ภายในปี 2593 และกําหนด

เป้าหมาย Carbon Neutrality ของกลุ่ม ปตท. ภายในปี 2593 

และเป้าหมาย Net Zero ของกลุ่ม ปตท. ภายในปี 2603

 ในการบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว ปตท. ได้วาง

พื้นฐานหลักในการทํางานโดยเรียกว่า “PTT by PTT” ที่จะเป็น

แนวทางสําหรับการดําเนินงานในทุกธุรกิจ ด้วยการสร้าง

พันธมิตรและพัฒนาธุรกิจของ ปตท. ให้มีลักษณะเป็น Platform 

(Partnership and Platform) กล่าวคือ การทําธุรกิจที่มากกว่า

การเป็นเพียงผู้ผลิตสินค้าและจําหน่าย โดย ปตท. จะสร้าง

และร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 

ควบคู่กับการสร้างความร่วมมือกับทั้งรัฐวิสาหกิจ เอกชน 

ผู้ประกอบการไทย และ SMEs นําเทคโนโลยีมาผสมผสาน

ความรู้ความเชี่ยวชาญ นวัตกรรม และดิจิทัลในทุกมิติของ

การทํางาน (Technology for All) ดําเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส

ด้วยความเชื่อมั่นเพื่อนําองค์กรไปสู่ความยั่งยืน (Transparency 

and Sustainability) โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environment) 

สังคม (Social) และหลักธรรมาภิบาล (Governance) ซึ่งรวมถึง

การดําเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น 

การส่งเสริมการดูดซับก๊าซเรือนกระจกผ่านโครงการปลูกป่า 

การสนับสนุนการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด 

  นอกจากนี้ เพื่อเป็นการบริหารจัดการระยะสั้นในการเสริมสร้าง

ความแขง็แกรง่ธรุกจิปจัจบุนั  ควบคู่กบัการสรา้งโอกาสการเตบิโต

ในระยะยาว ปตท. ยังคงดําเนินกลยุทธ์การดําเนินงาน

ตามแนวทาง 4R อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 1. Resilience สร้างความยืดหยุ่นพร้อมดําเนินธุรกิจ

อย่างต่อเนื่อง สร้างความปลอดภัยให้พนักงาน ประเมินสุขภาพ

องค์กร ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็น จัดความสําคัญของโครงการ

ลงทุน ตั้งแต่ต้นน้ําสู่ปลายน้ํา และรักษาสภาพคล่อง 

 2. Restart เตรียมความพร้อมในการนําธุรกิจ พนักงาน 

ลูกค้าและคู่ค้า กลับสู่สภาวะปกติให้เร็วที่ สุดและรักษา

ความสามารถทางการแข่งขัน

 3. Reimagination เตรียมออกแบบธุรกิจเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดเป็น Next Normal ทั้งธุรกิจเดิม

และ New S-Curve ซึ่งประกอบด้วย 

  1) กลยุทธ์ Reimagine Upstream มุ่งเน้นการสํารวจ

และผลิตก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ การสร้าง

โอกาสการเติบโตในภูมิภาค อาทิ LNG Value Chain, Regional 

Gas to Power เป็นตน้ สู่การเปน็ผูด้าํเนนิธรุกจิครบวงจรในห่วงโซ่

อุปทานก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว (Fully Integrated 

Player in Gas and LNG Value Chain) และแสวงหาการลงทุน

ในต่างประเทศ ขณะเดียวกันก็มุ่งลดและถอนการลงทุนในธุรกิจ

ถ่านหิน 

  2) กลยุทธ์ Reinforce Downstream ปรับตัวในธุรกิจ

เดิมที่ เป็น Hydrocarbon-Based ให้สอดรับกับแนวโน้ม

ของโลกที่มุ่งสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานสะอาด

มากขึ้น โดยนําเทคโนโลยีมายกระดับการบริหารห่วงโซ่อุปทาน 

เพื่อเสริมความแข็งแกร่งและปรับสัดส่วนการลงทุนนอกธุรกิจ

โรงกลั่นให้มากขึ้น

  3) กลยุทธ์ Reignite New Business at Scale การเร่ง

พัฒนาและขยายธรุกจิรปูแบบใหม่  เพือ่ทดแทนสัดส่วนการเตบิโต

ในธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Value 

Chain) ประกอบด้วย

 • ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแห่งอนาคต (Future 

Energy)  ได้แก่  การผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียน ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage 

and Systems) ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยานยนต์ไฟฟ้า 

(EV Chain) รวมถึงศึกษาโอกาสในพลังงาน

รูปแบบใหม่ที่มีศักยภาพในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน 

 • ธรุกจิใหมท่ีไ่กลกวา่พลงังาน (Beyond) เช่น กลุ่มธรุกจิ

ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) อาทิ 

ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอุปกรณ์

การแพทย์และการวินิจฉัยทางการแพทย์ เป็นต้น 

กลุม่ธรุกจิเคมภีัณฑ์มูลคา่สงู (High Value Business) 

กลุ่มธุรกิจระบบนิเวศด้านการเคลื่อนที่และวิถี

การดํารงชีวิต (Mobility and Lifestyles) กลุ่มธุรกิจ

โลจสิตกิสแ์ละโครงสรา้งพืน้ฐาน  กลุม่ธรุกจิเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และดิจิทัล (AI, Robotics 

and Digitalization) รวมถึงแสวงโอกาสในธุรกิจ

อื่น ๆ ที่มีศักยภาพต่อไป 

 4. Reform พิจารณาปรับเปลี่ยนโดยจัดโครงสร้างองค์กร

หรือรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหม่ ให้สอดคล้องกับทิศทาง

ในอนาคต พร้อมรองรับทุกสถานการณ์ที่ไม่คาดว่าจะเกิดขึ้น

.  
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 

คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้ PTTGM 

จัดตั้งบริษัท โกลบอล แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง 

จาํกัด (GMH) และบรษิทั สยาม แมนเนจเม้นท ์

โฮลดิ้ง จํากัด (SMH) ด้วยทุนจดทะเบียน

ไม่เกิน 36 ล้านบาท และ 18 ล้านบาท 

ตามลําดับ โดยบริษัท PTTGM ถือหุ้น

ในสดัสว่นทางตรงและทางออ้มรอ้ยละ 100.0 

เพื่อรองรับการลงทุนต่าง ๆ ของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งรวมถึงการลงทุน

ในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ New S-Curve

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ของ ปตท. มีมติอนุมัติ

จ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 48.2 

ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวมของปี 2561 (ปตท. ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจาก

ผลประกอบการงวด 6 เดอืนแรกของปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท) คงเหลอืเงนิปันผลทีจ่า่ยสาํหรบั

ผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.20 บาท จ่ายวันที่ 30 เมษายน 2562

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้ทยอยปรับ

ขึ้นราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) ที่จําหน่ายให้กลุ่มรถบริการสาธารณะ 1 บาท

ต่อกิโลกรัม ทุก ๆ 4 เดือน โดยปรับขึ้นครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 

16 กันยายน 2562 และครั้งที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2563 จนครบ 3 บาทต่อกิโลกรัม

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด (PTTGE SG) (บริษัทย่อยของ 

ปตท. ในประเทศสิงคโปร ์ซึง่ ปตท. ถือหุน้ใน PTTGE SG ทั้งหมด) จําหนา่ยเงินลงทนุทั้งหมดในบริษทั 

Chancellor Oil Pte. Ltd. (CO) ที่ถืออยู่จํานวนร้อยละ 77.56 (บริษัทซึ่งจัดตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์

เพื่อดําเนินธุรกิจปลูกปาล์มน้ํามันและผลิตน้ํามันปาล์มผ่านบริษัท PT First Borneo Plantations 

(PT FBP)) รวมถงึโอนหนี้เงนิกู้ที ่PTTGE SG ให้แก่บรษิัท Premier Palmoil Energy Pte. Ltd. (Premier) 

ในฐานะผู้ซือ้ โดยการจาํหน่ายเงนิลงทนุครัง้นี้สอดคลอ้งกบันโยบายการปรบัโครงสรา้งของกลุม่ ปตท. 

และส่งผลให้ปัจจุบัน ปตท. ไม่มีการลงทุนธุรกิจปลูกปาล์มน้ํามันและผลิตน้ํามันปาล์ม และเมื่อวันที่ 

14 พฤศจิกายน 2562 ปตท. ปิดบริษัท Sabran Brothers Pte. Ltd. แล้วเสร็จ (บริษัทซึ่งจดทะเบียน

ในประเทศสิงคโปร์ ถือหุ้นโดย PTTGE SG ทั้งหมด) ทั้งนี้ การปิดบริษัทดังกล่าวเพื่อให้สอดคล้อง

กับนโยบายการปรับโครงสร้างของกลุ่ม และไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปตท.   

1.1.2  3  

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2562 บริษัท Sakari Resources 

Ltd. (SAR) ซึ่งถือหุ้นโดย PTTGM (บริษัทย่อยซึ่ง PTT 

ถือหุ้นทั้งหมด) ร้อยละ 95.82 เข้าลงทุนผ่านบริษัทย่อยของ SAR 

โดยการซื้อหุ้นสามัญทั้งหมด ใน PT Sentika Mitra Persada 

(SMP) ทุนจดทะเบียน 57,804 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย และ 

PT Multiara Kapuas (MK) ทนุจดทะเบยีน 21,883 ลา้นรเูปยีห์

อินโดนีเซีย ซึ่งทั้ง 2 บริษัทเป็นผู้ถือใบอนุญาตประกอบธุรกิจ

ถ่านหินในประเทศอินโดนีเซีย มูลค่าการลงทุนรวมทั้งสิ้น

ประมาณ 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐ การลงทุนดังกล่าว

มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาปริมาณสํารอง (Reserves) ถ่านหิน

ให้กับกลุ่ม SAR เนื่องจากปริมาณสํารองถ่านหินในแหล่งที่มี

ในปจัจบุนัปรบัลดลง รวมถงึสามารถเพิม่ศักยภาพในการปรบั

คุณภาพของถ่านหินจากเหมืองที่ผลิตในปัจจุบันเพื่อให้

ตอบสนองและตรงตามความต้องการของลกูคา้ของกลุ่ม SAR

  

 

 

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 

คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติให้จัดตั้ง

บริษัทร่วมทุนกับ Mitsui โดยมีทุนจดทะเบียน

ไม่เกิน 200 ล้านบาท ในสัดส่วนของ ปตท. 

ไมเ่กนิรอ้ยละ 50.0 เพือ่ดําเนนิธุรกจิ Robotics 

& AI Service Enable

 

 
 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด (PTT TANK) ซึ่งถือหุ้นโดย PTT ทั้งหมด

จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (GULF) 

ภายใต้ชื่อบริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จํากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 3,500 ล้านบาท 

โดย PTT TANK ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30.0 และ GULF ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70.0 ของจํานวนหุ้น

ทั้งหมด การจัดตั้งบริษัทร่วมทุนดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

โดยบริษัทที่จัดตั้งใหม่มีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจทั้งด้าน LNG Value Chain และด้านโลจิสติกส์ 

สนับสนนุการลงทนุอืน่ ๆ  ในอนาคตตามแผนกลยุทธ์ของ ปตท. ทัง้ยังเปน็การสรา้งพันธมติรเพือ่เพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี 

เทอร์มินอล จํากัด ได้เข้าทําสัญญาร่วมลงทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private 

Partnership: PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในโครงการพัฒนาท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ที่มีมูลค่าการลงทุนร่วมกันในส่วนของการถมทะเล

ประมาณ 12,900 ล้านบาท และสิทธิในการก่อสร้าง LNG Terminal ช่วงที่ 1 ขนาดไม่ต่ํากว่า 5 ล้านตัน 

เป็นเงินลงทุนประมาณ 28,000 ล้านบาท รวมการลงทุนทั้งหมดประมาณ 40,900 ล้านบาท

 

2562
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 คณะกรรมการ 

ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สําหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2562 

(1H2562) ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น คิดเป็น

รอ้ยละ 47.0 ของกาํไรสุทธิของงบการเงินรวม

ของ 1H2562 และกําหนดจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาล 25 ตุลาคม 2562
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
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เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท อัลฟ่า คอม จํากัด (Alpha Com) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท 

สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จํากัด (SMH) และ SMH เป็นบริษัทย่อยของ PTTGM เพื่อรองรับการลงทุนต่าง ๆ 

ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ New S-Curve ได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 

ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 3 ล้านบาท ส่งผลให้ Alpha Com เป็นบริษัทย่อยของ ปตท.

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ปตท. และบริษัท บ้านปู จํากัด (มหาชน) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจ 

เพื่อศึกษาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และก๊าซธรรมชาติเหลว การร่วมมือดังกล่าวเป็นการอาศัย

ความเชี่ยวชาญหรือจุดแข็งของแต่ละฝ่ายเพื่อร่วมมือทําธุรกิจ โดยมีกรอบการศึกษาประมาณ 1 - 2 ปี ซึ่งได้จัดประชุม 

1
st
 Steering Committee เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินการร่วมกันต่อไป

เมือ่วนัที ่19 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ทบทวนการกําหนดราคาก๊าซปโิตรเลียมเหลว 

โดยกําหนดราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นจากเดิม 17.1795 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม ทําให้ราคา

ขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวขนาดถัง 15 กิโลกรัม ราคาลดจาก 363 บาท เหลือ 318 บาท (ลดลง 45 บาทต่อถัง) 

เปน็ระยะเวลา 3 เดอืน (ตัง้แตว่ันที ่24 มนีาคม 2563 ถงึวันที ่23 มถิุนายน 2563) เพื่อบรรเทาความเดอืนร้อนของประชาชน

จากภาวะเศรษฐกิจ และผลกระทบของโรคโควิด 19 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2563 และวันที่ 17 กันยายน 2563 

กบง. เห็นชอบให้ขยายเวลาตรึงราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวต่อไปอีก ครั้งละ 3 เดือน ส่งผลให้ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น

ถูกตรึงอยู่ที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ การปรับราคาดังกล่าวไม่มีผลกระทบกับ

ผลการดําเนินงานของ ปตท. เนื่องจากก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโรงแยกก๊าซฯ ปตท. ส่วนที่ขายในประเทศราคาขาย

อา้งองิราคานาํเขา้กา๊ซปิโตรเลยีมเหลว ซึง่หากราคาขายกา๊ซปิโตรเลยีมเหลวต่าํหรอืสงูกว่าราคาตน้ทุนโรงแยกก๊าซฯ ปตท. 

โรงแยกก๊าซฯ ปตท. จะรับภาระหรือได้รับส่วนเกินกว่าต้นทุนอยู่ที่ -/+1 เหรียญสหรัฐต่อตัน โดยส่วนต่างจาก 

-/+ 1 เหรียญสหรัฐต่อตัน โรงแยกก๊าซฯ ปตท. จะได้รับชดเชยหรือนําส่งส่วนต่างนั้นเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 

เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 กบง. มีมติบรรเทาผลกระทบต่อผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะในช่วงการระบาดของ

โรคโควิด 19 โดยขอความร่วมมือ ปตท. ปรับราคา NGV รถโดยสารสาธารณะ ลดลง 3 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 13.62 

บาทต่อกิโลกรัม เป็น 10.62 บาทต่อกิโลกรัม ระยะเวลา 3 เดือน (1 เมษายน 2563 - 30 มิถุนายน 2563) ต่อมาเมื่อวันที่

18 มิถุนายน 2563 คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบขยายระยะเวลาการให้ส่วนลดราคา NGV รถโดยสารสาธารณะ 

เพื่อคงราคา NGV ที่ 10.62 บาทต่อกิโลกรัม ต่อไปอีก 1 เดือน (1 กรกฎาคม 2563 - 31 กรกฎาคม 2563) และเสนอให้

ภาครัฐพิจารณาแนวทางการชว่ยเหลือรปูแบบอื่นทดแทน เช่น การขอเงินอดุหนุนบริการสาธารณะจากภาครัฐ อย่างไรกด็ี 

คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการช่วยเหลือราคาขายปลีก NGV สําหรับรถโดยสารสาธารณะ 

ที่ราคา 13.62 บาทต่อกิโลกรัม โดยช่วยเหลือไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ราคาไม่รวมภาษีบํารุงท้องถิ่น ในพื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล) หรือจนกว่าราคาขายปลีก NGV ลดลงต่ํากว่า 13.62 บาท เพื่อสนับสนุนค่าเชื้อเพลิงให้กับ

ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 

และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ

ครึ่งหลังของปี 2562 (2H2562) แทนการจ่ายเงินปันผลประจําปี ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผล

วันที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการ 2H2562 เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2562 (1H2562) ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 

27 กันยายน 2562 ในอัตรา 0.90 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจํานวนเงินปันผลที่จ่ายจากกําไรของบริษัททั้งปี 2562 ในอัตรา

หุ้นละ 2.00 บาท และคณะกรรมการ ปตท. จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 อีก

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการจัดตั้ง PTT International Trading USA Inc. 

(PTTT USA) ในสหรัฐอเมริกา โดย ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 5,000 เหรียญสหรัฐ ในการดําเนิน

ธรุกิจการคา้ระหวา่งประเทศ และมีวตัถปุระสงค์เพื่อเสริมสรา้งความมัน่คงทางพลงังานใหก้บัประเทศ และขยายเครือขา่ย

การค้าให้ครอบคลุมทั่วโลก ทั้งนี้ PTTT USA ได้ดําเนินการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563

เมือ่วนัที ่16 มกราคม 2563 คณะกรรมการ ปตท. อนมุตัิงบการลงทนุ 5 ปี (ป ี2563 - 2567) ของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. 

ถือหุ้นร้อยละ 100.0 วงเงินรวม 180,814 ล้านบาท โดยมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

อาทิ โครงการขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว รวมทั้งการขยายงานของธุรกิจน้ํามัน

และธุรกิจค้าปลีกทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional 

Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าจํานวน 203,583 ล้านบาท เพื่อการสร้างมูลค่าเพิ่มและเสริมความร่วมมือ

ของกลุ่ม ปตท. จากความชํานาญของธุรกิจเดิม รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานเพื่อให้สอดคล้อง

กับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมถึงตอบสนองการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พฤติกรรมผู้บริโภค และแนวโน้ม

การใช้พลังงานสะอาด

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ปตท. ได้ทดสอบส่งก๊าซธรรมชาติเหลวผ่านวิธีการใหม่คือ “ISO-Container” 

ซึ่งเป็นการขนส่งก๊าซฯ ผ่านทางรถบรรทุกและต่อเรือไปยังประเทศจีน โดยดําเนินการร่วมกับบริษัท Liaoning 

Yuzhuo Energy เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวจากท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี 

ไปยังประเทศจีน และสนับสนุนนโยบายผลักดันประเทศไทยให้เป็น Regional LNG Hub

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ปตท. แจ้งการดําเนินการปิดบริษัท Sakari Royal Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของบริษัท Sakari Resources Ltd. (SAR) และ SAR เป็นบริษัทย่อยของ PTTGM โดยบริษัท Sakari Royal Ltd.

จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินการลงทุนธุรกิจถ่านหินในประเทศกัมพูชา อย่างไรก็ตาม ภายหลังพบว่าโครงการถ่านหิน

ดังกล่าวไม่คุ้มค่าการลงทุน จึงเห็นควรปิดบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท. ในการปิดบริษัทย่อย

ที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปตท.

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ปตท. ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับ 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท  

ไทยสเปเชียลแก๊ส จํากัด บริษัท แอล เอ็น จี ลิ้งค์ จํากัด บริษัท ครัยโอไทย จํากัด บริษัท สแกน อินเตอร์ จํากัด

(มหาชน) และบริษัท เดอะแก๊สแคร์ริเออร์ จํากัด โดยใช้รถประเภท Semi-Trailer หรือ ISO Container 

รับก๊าซธรรมชาติเหลวจากสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวที่อําเภอมาบตาพุด จังหวัดระยอง และขนส่ง

ไปจําหน่ายให้แก่ลูกค้าก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายกลุ่มผู้ใช้

ก๊าซธรรมชาติเหลว ไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน และเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น 

Regional LNG Hub ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท พีทีที เรส จํากัด (PTT RAISE) โดยเป็นการร่วมทุน

ระหว่าง ปตท. และบริษัท Mitsui & Co. โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 50.0 ผ่าน PTTGM เพื่อดําเนินธุรกิจให้บริการ
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เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 คณะกรรมการ ปตท.

มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ

ผลประกอบการครึ่งแรกของปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ของ ปตท. ในอัตรา 0.18 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 50.0 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม 

รวมเปน็เงนิปนัผลจา่ยทัง้สิน้ประมาณ 5,142 ล้านบาท 

กํ าหนดรายชื่อผู้ ถื อหุ้ นที่ มีสิทธิ รับ เงินปันผล 

(Record Date) 1 ตุลาคม 2563 และกําหนดจ่าย

เงินปันผลระหว่างกาล 16 ตุลาคม 2563 

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ในการประชุมคณะกรรมการ

บริษัท อัลฟ่า คอม จํากัด (Alpha Com) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ของ ปตท. ได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัท สวอพ แอนด์ โก 

จํากัด (Swap and Go) ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 30 ล้านบาท 

โดยมีทุนจดทะเบียนเริ่มแรกไม่เกิน 1 ล้านบาท เพื่อลงทุน

ในธุรกิจแบตเตอรี่ สําหรับยานยนต์ไฟฟ้าของ ปตท. 

ตามกลยุทธ์การลงทุนในธุรกิจใหม่ (New S-Curve)

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 คณะกรรมการ ปตท. มีมติ

อนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้าของ ปตท. 

(แผนการปรับโครงสร้างฯ) โดยแผนการปรับโครงสร้างฯ 

มีขั้นตอนการดําเนินการประกอบด้วย ปตท. ซื้อหุ้นสามัญ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) 

ที่บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) ถืออยู่ทั้งหมด 

และการโอนกิจการทั้งหมดของบริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ 

จาํกัด (TP) ให้แก ่TOP (TP เป็นบรษิัทย่อยของ ปตท. และ TOP:

ปตท. ถือหุ้น TP ในสัดส่วนร้อยละ 26.0 ของทุนจดทะเบียน

และ TOP ถือหุ้น TP ในสัดส่วนร้อยละ 74.0 ของทุน

จดทะเบียน)

 ดําเนินการจัดหาเงินกู้ โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้นประมาณ 57,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ชุดใหม่นี้อยู่ภายใต้

โครงการออกตราสารหนี้ (MTN Program) ของ ปตท. ปี 2563 วงเงินรวม 64,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุญาตให้เสนอขาย

จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และโครงการการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงิน

เหรียญสหรัฐ (Global Medium Term Note Program) ในวงเงินรวมไม่เกิน 2,000 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีรายละเอียดดังนี้

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ปตท. ได้ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทครั้งที่ 1/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิ

และไมม่ปีระกนั อายุ 2 - 25 ป ีมูลคา่รวมทัง้สิ้น 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.21 - 3.74 ตอ่ปี โดยเป็นการเสนอขาย

ให้แก่นักลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด (PTT TCC) (บริษัทย่อยของ ปตท.) ได้ดําเนินการออก

และเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันต่อผู้ลงทุนในต่างประเทศ อายุ 50 ปี 

จาํนวน 700 ล้านเหรียญสหรฐั อตัราดอกเบี้ยคงที่รอ้ยละ 3.70 ต่อปี โดย ปตท. เปน็ผู้ค้าํประกันหุ้นกูท้ัง้จํานวนโดยเงินที่ไดร้บั

จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ PTT TCC จะนําไปใช้เพื่อเป็นเงินให้กู้ยืมแก่ ปตท. ต่อไป

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ปตท. ได้ดําเนินการออกหุ้นกู้สกุลเงินบาทเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครั้งที่ 1/2563 ประเภท

ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน อายุ 3 ปี จํานวน 2,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.25 ต่อปี และออกหุ้นกู้

สกุลเงินบาทครั้งที่ 2/2563 ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มีประกัน อายุ 7 ปี จํานวน 13,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่

ร้อยละ 2.85 ต่อปี โดยเป็นการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 

เมือ่วนัที ่19 มถินุายน 2563 ปตท. ได้รว่มพธิลีงนาม

สญัญาซื้อขายก๊าซธรรมชาตริะยะยาว (Global DCQ) 

กับ กฟผ. โดยสัญญาฉบับนี้ครอบคลุมการจัดส่ง

ก๊าซธรรมชาติให้กับโรงไฟฟ้าของ กฟผ. จํานวน 5  โรง 

ได้แก่ โรงไฟฟ้าบางปะกง โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ 

โรงไฟฟา้พระนครใต ้โรงไฟฟา้วงันอ้ย และโรงไฟฟา้

จะนะ โดยมีอายุสัญญา 10 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 

1 กรกฎาคม 2563 และสิ้นสุดในเดือนกรกฎาคม 

2573 เพื่อส่งเสริมความมั่นคงทางด้านพลังงาน

ของประเทศ 

เมือ่วันที ่24 มิถนุายน 2563 คณะกรรมการ ปตท. 

มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาการสนับสนุน

ส่วนลดก๊าซปิโตรเลียมเหลวแก่ผู้มีรายได้น้อย 

กลุ่มร้านค้า หาบเร่ และแผงลอยอาหาร ที่มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐจํานวน 100 บาทต่อคนต่อเดือน 

ต่อไปอีก 3 เดือน จนถึงเดือนธันวาคม 2563 

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ปตท. ร่วมกับ กฟผ. ลงนาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษาโอกาสในการลงทุน

และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ อรองรับการนํา เข้ า

ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ LNG Receiving Facilities สําหรับ

รับ เก็บ และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวในพื้นที่ภาคใต้ 

เพื่อสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาลตามแผน

พัฒนากําลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP 2018) 

ซึ่งประกอบด้วยโรงไฟฟ้าขนอม บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด 

(มหาชน) กําลังผลิต 930 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าสุราษฎร์ธานี

ชุดที่ 1 - 2 กําลังผลิต 1,400 เมกะวัตต์ (จ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ: 

COD ในปี 2570 และ 2572) และโรงไฟฟ้าใหม่ (COD

ในปี 2578) กําลังผลิต 700 เมกะวัตต์ โดย ปตท. และ กฟผ.

ร่วมกันศึกษาถึงความเป็นไปได้โครงการ LNG Receiving 

Facilities เพื่อรองรับการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว และเพื่อ

ความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ปตท. ลงนามสัญญา

Commercial Partnership กับ Sharge เพื่อร่วมให้บริการ

EV Charger สําหรับพื้นที่นอกสถานีบริการน้ํามัน โดยเปิดตัว

แห่งแรก ณ True Digital Park (10 กรกฎาคม 2563) และ

แห่งที่สอง ณ ไบเทค บางนา (30 กรกฎาคม 2563)

เมื่อวนัที ่28 พฤษภาคม 2563 คณะกรรมการ ปตท. ทบทวน

แผนการลงทุนของ ปตท. และบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้น

ร้อยละ 100.0 และอนุมัติให้ปรับลดแผนการลงทุนสําหรับ

ปี 2563 จากจํานวน 69,310 ล้านบาท เป็น 53,901 ล้านบาท

ทั้งนี้ การทบทวนแผนการลงทุนดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็น

การเปลี่ยนแปลงการลงทุนของบริษัทที่  ปตท. ถือหุ้น

ร้อยละ 100.0 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

และวิศวกรรม โดยส่วนใหญ่ปรับลดงบลงทุนของโครงการ

ที่ยังไม่เริ่มดําเนินการสําหรับโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่าง

การก่อสร้างยังคงดําเนินการตามแผนการลงทุนเดิม เช่น 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 5 โครงการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติจากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 

โครงการสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่ 2 เป็นต้น 

โดยการทบทวนปรับลดแผนการลงทุนดังกล่าว เป็นไปตาม

มาตรการบริหารจัดการ “ลด-ละ-เลื่อน” ให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์และสภาวะเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสงครามราคาน้ํามัน 
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เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563 ปตท. ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติกับบริษัท เอสซีจี 

เคมิคอลส์ จํากัด เพื่อเป็นวัตถุดิบตั้งต้นในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และเป็นการต่อยอดการใช้ทรัพยากร

ของทัง้สองบรษิทัให้เกดิประโยชนส์งูสุด เพือ่เพิ่มโอกาสทางธรุกจิและพัฒนาขดีความสามารถในการแขง่ขัน 

ตลอดจนเสริมสร้างความเป็นพันธมิตรทางธุรกิจของทั้งสององค์กรให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น 

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ปตท. ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ลงนามบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือการลดและกักเก็บก๊าซเรือนกระจก เพื่อร่วมกันพัฒนาประสิทธิภาพของเกณฑ์ประเมินรับรอง

การลดและดูดซับก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย โดยบูรณาการความเชี่ยวชาญและองค์ความรู้ของ

สององค์กร พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงเทคนิคด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนงาน

ตามนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศและสากล 

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติงบการลงทุน 5 ปี (ปี 2564 - 2568) ของ ปตท. 

และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100.0 วงเงินรวม 179,072 ล้านบาท โดย ปตท. ยังคงมุ่งเน้นการลงทุน

ในธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ อาทิ โครงการก่อสร้างโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 

เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 โครงการ

ขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่ 2 (หนองแฟบ) และโครงการพัฒนา

ท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3

นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปี

ข้างหน้าเป็นจํานวน 331,524 ล้านบาท เพื่อการเติบโตและเสริมสร้างความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. 

จากความเชี่ยวชาญของธุรกิจเดิม อาทิ โครงการ Southern LNG Terminal และท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาตามแผนพัฒนากําลังการผลิตไฟฟ้า (PDP 2018) การขยายการลงทุน

ก๊าซธรรมชาติเหลวครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และการเชื่อมต่อระหว่าง

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสู่ธุรกิจผลิตไฟฟ้า (Gas-to-Power) ตลอดจนการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการเติบโต

ตามการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของวิถีชีวิตแบบใหม่และนิเวศทางเศรษฐกิจใหม่ (New Ecosystem 

Business Model) เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและทิศทางของโลก อาทิ ห่วงโซ่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า 

(Electricity Value Chain) รวมถึงการมุ่งสู่ ธุรกิจใหม่ในกลุ่มธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

(Life Science: ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และการวินิจฉัยทางการแพทย์) 

นอกจากนี้ ยังมีงบการลงทุนในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด เพื่อให้

กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเป็น 8,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 

ตามแผนยุทธศาสตร์ในการเป็นผู้นําด้านพลังงานหมุนเวียน

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2563 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้ปิดบริษัทย่อยจํานวน 3 บริษัท ในธุรกิจ

ถ่านหิน ได้แก่ Reyka Wahana Digdjaya Pte. Ltd., Sakari Energy Pte. Ltd. และ PT. Tri Tunggal Lestari 

Bersama ภายใต้กลุ่ม SAR ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PTTGM ที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับ

กลยุทธ์ของ ปตท. ในการปิดบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว โดยคาดว่าจะสามารถดําเนินการ

ปิดบริษัทดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปี 2565

เมือ่วนัที่ 22 ธนัวาคม 2563 จัดตั้งบรษิทั อนิโนบกิ แอลแอล โฮลดิง้ จาํกดั (INBL) (ถอืหุน้ทั้งหมดโดยบรษิทั 

อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.) โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นช่องทางหนึ่งในการลงทุน

ในธุรกิจยาในต่างประเทศ ตามกลยุทธ์การลงทุนใน New Business ของ ปตท. รวมทั้งเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ความสามารถของ ปตท. ในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) ด้วยทุนจดทะเบียนประมาณ 

2,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเป็นประธานเปิดอาคารศูนย์ปฏิบัติการ

อัจฉริยะ (Intelligence Operation Center: IOC) ในพื้นที่โครงการเขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. อนุมัติการซื้อหุ้น

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จํากัด (GRP) (บริษัทย่อยที่ GPSC ถือหุ้นร้อยละ 100.0) 

จาก GPSC จํานวนประมาณ 4.655 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 50.0 ของทุนจดทะเบียน 

โดยดําเนินการผ่านบริษัทย่อยของ ปตท. คือ PTTGM มูลค่ารายการรวมทั้งสิ้นประมาณ 

693 ล้านบาท การร่วมทุนดังกล่าวเป็นการยกระดับความร่วมมือตามกลยุทธ์ Powering 

Thailand’s Transformation ซึ่งมุง่เนน้ใหค้วามสาํคญักบัผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสีย รวมถึงสอดคลอ้ง

กับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ปตท. ในการเป็นผู้นําในด้านธุรกิจพลังงานหมุนเวียน 

หรือพลังงานสะอาด อีกทั้งเพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกําลังผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

หมุนเวียนเป็น 8,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 และเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านพลังงาน

หมุนเวียนของกลุ่ม ปตท. ในอนาคต และเป็นการรวบรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์และ

ความเชี่ยวชาญด้านพลงังานหมนุเวยีน จากทั้ง ปตท. และ GPSC ซึ่งจะชว่ยเพิ่มประสทิธภิาพ 

รวมไปถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน นําไปสู่การพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนร่วมกัน

เมือ่วนัที ่6 ตลุาคม 2563 กลุ่ม ปตท. รเิริม่โครงการนาํร่องการตดิตั้งระบบผลติไฟฟา้จากพลงังานแสงอาทติย์

ชนิดลอยน้ําทะเล (Floating Solar) ขนาด 100 กิโลวัตต์ ในจังหวัดระยอง ซึ่งมีพื้นที่ติดทะเลเหมาะกับ

การเปน็ตน้แบบตดิตั้งการใชง้าน  โดยไดพ้ฒันานวตักรรมเมด็พลาสตกิเกรดพเิศษเพือ่นํามาผลติทุน่ลอยน้าํ 

เพิ่มสารลดการสะสมของเพรียงทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสัตว์ทะเล โดย GPSC ในฐานะแกนนํา

การดําเนินธุรกิจไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ได้ให้บริษัท CHPP เป็นผู้ออกแบบและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานแสงอาทิตย์ในน้ําทะเล โดยในระยะแรกจะนําไฟฟ้าที่ผลิตได้ไปใช้ภายในสํานักงาน เพื่อเป็น

ต้นแบบการศึกษาและพัฒนาธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่ต่อไป

เมือ่วันที่ 12 ตุลาคม 2563 ปตท. ลงนามบนัทกึขอ้ตกลงความรว่มมอืในการศกึษาโครงการเพิม่ประสทิธภิาพ

การขนส่งตูส้นิค้าในทา่เรอืแหลมฉบัง รว่มกับการท่าเรอืแห่งประเทศไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพการขนส่งตูส้นิค้า

ในท่าเรือแหลมฉบังและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์ด้านโลจิสติกส์

ของประเทศ รวมทั้งช่วยลดผลกระทบทางถนนจากปริมาณการจราจรที่หนาแน่น และลดปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยตามเส้นทางมาบตาพุด-แหลมฉบัง

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 ปตท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างกลุ่ม ปตท. ภายใต้ 

Project ONE เพื่อมุ่งสร้างความสามารถในการแข่งขันและเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกลุ่ม ปตท. โดยนํา

กลยทุธ ์Asset Backed Trading มาดึงศกัยภาพของแตล่ะบริษทั และใชป้ระโยชน์จากสินทรพัย์ทีห่ลากหลาย 

เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในการจัดหาพลังงานของประเทศ เพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ด้วยพลังร่วมระหว่างกลุ่ม ปตท. อันจะนําไปสู่ความสําเร็จที่ยั่งยืนต่อไป
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เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2563 หุ้นละ 

1.00 บาท จํานวน 28,562,996,250 หุ้น รวมเป็นประมาณ 28,563 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ

ผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2563 ซึ่ง ปตท. ได้ดําเนินการจ่ายให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว หุ้นละ 0.18 บาท และเงินปันผล

ทีจ่ะจ่ายสาํหรบัผลประกอบการ 6 เดอืนหลังของป ี2563 อกีหุ้นละ 0.82 บาท โดยมกีําหนดจา่ยในวนัที ่30 เมษายน 2564

เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการบริษัท Lotus Pharmaceutical Co., Ltd.

(LOTUS) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ไตห้วัน TWSE ไดม้ีมติอนุมัติให้บริษทั อินโนบิก แอลแอล โฮลดิง้ 

จํากัด (INBL) ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดโดย Innobic (Asia) ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ LOTUS จํานวน 17,517,348 หุ้น ที่ราคา 

80.7 เหรียญไต้หวันใหมต่่อหุ้น คิดเป็นเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 50 ล้านเหรียญสหรัฐ และภายหลังการซื้อหุ้นเพิ่มทุน 

สัดส่วนการถือหุ้นของ INBL ใน LOTUS คิดเป็นร้อยละ 6.66 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว โดยต่อมาวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้ Innobic (Asia) ร่วมลงทุนกับ Aztiq HK Ltd. ซึ่งเป็นบริษัท

ในกลุ่มของ Aztiq Investment Group เข้าซื้อหุ้นทั้งหมดของ Alvogen Emerging Markets Holdings Ltd. ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นหลักใน LOTUS รวมถึงถือหุ้นร้อยละ 100.0 ใน Alvogen Malta (Out-Licensing) Holding Ltd. ซึ่งเป็น

ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท Adalvo Ltd. (Adalvo) ที่ประกอบธุรกิจด้านสิทธิในการวางตลาดยา ผ่านเครือข่ายทั่วโลก 

การลงทุนนี้มีมูลค่ารวมประมาณ 475 ล้านเหรียญสหรัฐ คาดว่าการซื้อขายจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ในไตรมาสที่ 1 

ปี 2565 ส่งผลให้ Innobic (Asia) จะถือหุ้นทางอ้อมใน LOTUS ที่สัดส่วนประมาณร้อยละ 37.0 ของทุนจดทะเบียน

และชําระแล้ว และถือหุ้นประมาณร้อยละ 60.0 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล้วใน Adalvo โดยการลงทุนดังกล่าว

เป็นไปตามกลยุทธ์ในธุรกิจ New S-Curve ของ ปตท. ที่ต้องการขยายไปในธุรกิจใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

(Life Science) ทั้งนี้ LOTUS ดําเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจําหน่ายยา โดยมุ่งเน้นยาสามัญ 

(Generic Drugs) ที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็งและโรคระบบประสาท ซึ่งการลงทุนใน LOTUS 

จะทําให้ ปตท. สามารถต่อยอดและขยายการลงทุนไปยังตลาดยาด้านมะเร็งวิทยา สร้างศักยภาพความพร้อม

ในการดําเนินธุรกิจยาครบวงจรส่งเสริมและรองรับการขยายการลงทุนธุรกิจยาในภูมิภาคเอเชียและระดับโลก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2564 ได้ดําเนินการปิด PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) แล้วเสร็จ ซึ่งเป็น

บริษัทย่อยและถือหุ้นทั้งหมดโดย PTTT โดย PTTT DMCC จัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป

ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อย่างไรก็ตาม ปตท. ได้มีการปรับแนวทางการดําเนินธุรกรรมการค้าผลิตภัณฑ์

น้ํามันสําเร็จรูปในประเทศดังกล่าว ทําให้บทบาทของ PTTT DMCC ในการค้าลดลงเหลือเพียงมุ่งเน้นการดูแล

ความสัมพันธ์กับคู่ค้าเป็นหลัก ซึ่งการปิด PTTT DMCC สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท. ในการปิดบริษัทย่อย

ที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว และไม่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงานของ ปตท. 

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติจัดตั้งบริษัท อินโนโพลีเมด จํากัด (Innopolymed) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน

ระหว่างบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (Innobic (Asia)) (บริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด) และบริษัท ไออาร์พีซี 

จํากัด (มหาชน) (IRPC) มีทุนจดทะเบียน 260 ล้านบาท โดย Innobic (Asia) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.0 และ IRPC 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.0 ของทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าประเภทไม่ถักไม่ทอ 

(Non-woven Fabric) และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (Medical Consumables) ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์การลงทุน

ในธุรกิจใหม่ (New Business) ของ ปตท. ในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท

แล้วเสร็จ และคาดว่าจะสามารถเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 Alpha Com ได้จัดตั้งบริษัท ออน-ไอออน โซลูชั่นส์ จํากัด 

(ON-I ON) แล้วเสร็จ (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท อรุณ พลัส จํากัด (ARUN PLUS) 

โดย Alpha Com ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 30 ล้านบาท ต่อมาได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 

5,000 ลา้นบาท) จดัตั้งขึน้เพื่อดาํเนินการดา้น EV Value Chain ซึ่งเปน็ไปตามกลยทุธ ์New S-Curve 

เพื่อสนับสนุนการขยายแผนการลงทุนในธุรกิจ EV ของ ปตท.

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 ได้จัดตั้ง PTT MEA Ltd. ณ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แล้วเสร็จ 

ซึ่งถือหุ้นทั้งหมด โดย PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) (บริษัทย่อยของ ปตท.) 

มีทุนจดทะเบียน 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

มุ่งเน้นภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชีย

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลปกครองกลางได้มีคําพิพากษายกฟ้องในเรื่องที่ผู้ตรวจการ

แผ่นดินได้ยื่นฟ้องกระทรวงการคลัง กับพวก รวม 11 ราย ซึ่งรวมถึง ปตท. โดยกล่าวหาว่า 

การดําเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สินตามคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ไม่ได้ปฏิบัติ

ให้เป็นไปตามขั้นตอนของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 โดยศาลปกครองกลาง

ไดม้คีาํพพิากษายกฟ้อง เนื่องจากประเด็นแห่งคดนีีเ้ปน็ประเด็นทีศ่าลปกครองสูงสดุได้มคีาํวนิจิฉัย

เป็นที่สุดไว้แล้ว ศาลจึงไม่อาจนํามาพิจารณาวินิจฉัยได้อีก ซึ่งคําพิพากษาศาลปกครองกลางนี้

สอดคลอ้งกบัคาํสัง่ของศาลปกครองสูงสดุ และคาํสั่งของศาลปกครองอีกหลายคดีที่ไดเ้คยวินิจฉยั

มาโดยตลอดว่า ปตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดําเนินการแบ่งแยกและส่งมอบทรัพย์สิน

ให้กระทรวงการคลังครบถ้วนแล้ว

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ปรับราคาขายปลีก NGV ในส่วนของรถโดยสารสาธารณะให้

เท่ากับราคาขายปลีกของรถยนต์ทั่วไป ส่งผลให้ราคาขายปลีก NGV ของรถยนต์ทุกประเภท

จะเป็นไปตามโครงสร้างราคาขายปลีกจากราคาต้นทุน (Cost-plus)

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564 จัดตั้งบริษัท เมฆาเทคโนโลยี จํากัด (Mekha Tech) ภายใต้บริษัท 

อัลฟ่า คอม จํากัด (Alpha Com) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 

30 ล้านบาท โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อลงทุนในธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศหลากหลายรูปแบบ

ผ่านอินเทอร์เน็ต (Public Cloud) เช่น การให้บริการจัดเก็บข้อมูล ประมวลผล จัดการข้อมูล

ต่าง ๆ ให้แก่บริษัท องค์กรต่าง ๆ รวมถึงกลุ่ม ปตท. ซึ่งธุรกิจดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ ปตท.

ด้านดิจิทัล 
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ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติ ดังนี้

• ทบทวนแผนการลงทนุของ ปตท. และบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุ้นร้อยละ 100.0 และอนุมตัใิหป้รับแผนการลงทุนสําหรบัปี 2564 

จาก 52,931 ล้านบาท เป็น 67,504 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยี

และวิศวกรรม โดยหลักจากการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า และการปรับแผนลงทุนในบริษัทที่ ปตท.

ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ขณะที่การลงทุนโครงการอื่น ๆ ยังคงดําเนินการตามแผน

การลงทุนเดิม เช่น โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 และโครงการท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 รวมถึงการลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100.0 อาทิ การขยายขีดความสามารถ

ของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่  2 (หนองแฟบ) โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด

ระยะที่ 3 รวมถึงโครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจรและการลงทุนธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต

(Life Science: ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และการวินิจฉัยทางการแพทย์)

• อนุมัติขยายระยะเวลาช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) แก่ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มร้านค้าหาบเร่แผงลอยอาหาร

ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จํานวนเงิน 100 บาทต่อคนต่อเดือน ต่อไปอีก 6 เดือนตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 

จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการช่วยเหลือภาคประชาชนในการลดต้นทุนค่าครองชีพในช่วงสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยังคงมีจํานวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเดือนมกราคม 2565 ได้ขยาย

ความช่วยเหลืออุดหนุนต่อไปจนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

เมื่อวนัที่ 23 มิถุนายน 2564 ได้รายงานคําพิพากษาศาลฎีกา เรื่อง การดําเนินการเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่าง ปตท. กับ

บริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน) (RPCG) ดังนี้

• ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 114/2552 หมายเลขแดงที่ 23/2559 ซึ่ง RPCG เรียกร้องให้

ปตท. จ่ายค่าเสียหายจากการบอกเลิกสัญญาโดยไม่มีสิทธิ ศาลฎีกามีคําพิพากษายืนตามคําพิพากษาของศาลแพ่ง

ให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีถึงที่สุด เป็นผลให้ ปตท. ต้องจ่ายเงินแก่ RPCG เป็นจํานวน

ประมาณ 2,200 ล้านบาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา

• ข้อพิพาทของสถาบันอนุญาโตตุลาการ หมายเลขดําที่ 78/2555 หมายเลขแดงที่ 37/2560 ซึ่ง ปตท. เรียกร้อง

ค่าผลิตภัณฑ์ค้างชําระจาก RPCG ศาลฎีกามีคําพิพากษากลับคําพิพากษาของศาลแพ่งให้บังคับตามคําชี้ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการ คดีถึงที่สุด เป็นผลให้ RPCG ต้องจ่ายเงินแก่ ปตท. เป็นจํานวนประมาณ 2,800 ล้านบาท 

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาลมีคําพิพากษา

• วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ปตท. ได้ใช้สิทธิหักกลบลบหนี้ที่ RPCG ต้องจ่ายแก่ ปตท. ในอีกคดีหนึ่ง RPCG ต้องชําระเงิน

ให้แก่ ปตท. เป็นจํานวนเงินประมาณ 600 ล้านบาท ต่อมาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 RPCG ได้ชําระหนี้ส่วนที่เหลือ

ให้กับ ปตท. ครบถ้วนตามคําพิพากษาของศาลฎีกา

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติ ดังนี้

• อนุมัติให้ Innobic (Asia) จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับบริษัท โนฟฟู้ดส์ จํากัด (บริษัทย่อยของบริษัท 

เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จํากัด (มหาชน): NRF) ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 300 ล้านบาท 

โดยถอืหุ้นในสดัส่วนที่เท่ากนัจาํนวนรอ้ยละ 50.0 เพือ่ดาํเนนิธรุกจิโปรตนีทางเลอืก โดยระยะแรก

จะเป็นการพัฒนา ผลิตและจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์โปรตีนจากพืช (Plant-based Protein) 

แบบครบวงจร ซึ่งจะดําเนินการจัดตั้งโรงงานผลิตที่ใช้เทคโนโลยีนําเข้าขั้นสูงในประเทศไทย 

กําลังการผลิต 3,000 ตันต่อปี โดยจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 

และดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2566

• อนุมัติการจัดตั้งบริษัท ที-อีโคซิส จํากัด (T-ECOSYS) โดยให้ SMH (บริษัทย่อยของ ปตท.) 

ถอืหุน้รอ้ยละ 100.0 ด้วยทนุจดทะเบยีน 350 ล้านบาท โดยมวีัตถปุระสงค์เพือ่ดาํเนนิธุรกจิดจิทิลั

แพลตฟอร์มด้านอุตสาหกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง ปตท. และกระทรวงอุตสาหกรรม 

รวมไปถึงการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 

(BOI) สถาบันการเงิน เป็นต้น โดยเป็นการพัฒนากลไกและสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดการใช้

เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และเทคโนโลยีดิจิทัล ผ่าน Industrial 

Digital Platform (IDP) ที่พัฒนาโดย ปตท. เพื่อเชื่อมโยงระหว่างผู้ให้บริการ (Service Provider) 

กับผู้มีความต้องการใช้บริการในเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งนี้ คาดว่าจะสามารถจดทะเบียนจัดตั้ง

บริษัทแล้วเสร็จภายในปี 2565

2564

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด (EnCo) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. เป็นผู้ชนะการเสนอ

ราคา จากการเข้ายื่นประมูลซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง อาคารศูนย์ฝึกอบรมหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ของบริษัท การบินไทย 

จํากัด (มหาชน) เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ที่มูลค่า 1,810 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในธุรกิจไฟฟ้า โดยให้ ปตท. 

และบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จํากัด (SMH) (บริษัทย่อยของ ปตท.) ซื้อหุ้นสามัญบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จํากัด (มหาชน) (GPSC) จากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) จํานวน 358,936,756 หุ้น หรือประมาณ

รอ้ยละ 12.73 ของหุ้นทีจ่าํหน่ายแล้วทัง้หมดของ GPSC ในราคา 70 บาทต่อหุน้ คิดเปน็มูลคา่รวมประมาณ 25,126 ล้านบาท

โดยก่อนการปรับโครงสร้างฯ ดังกล่าว ปตท. ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 31.72 และ GC ถือหุ้น GPSC ในสัดส่วน

ร้อยละ 22.73 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด โดยภายหลังธุรกรรมการปรับโครงสร้างฯ ปตท. และ SMH จะถือหุ้น GPSC

ในสัดส่วนรวมร้อยละ 44.45 และ GC จะถือหุ้น GPSC ในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของหุ้นที่จําหน่ายแล้วทั้งหมด

การปรับโครงสร้างครัง้นีเ้ปน็การเพิ่มสดัสว่นการลงทุนในธุรกจิไฟฟา้ของ ปตท. ผา่นบรษิทั Flagship ซึง่เปน็ไปตามแผนกลยุทธ์

ของบริษัท ซึ่ง ปตท. และ GC ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2564 และดําเนินการซื้อขายหุ้น

แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2564
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ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ARUN PLUS ได้ลงนามสัญญาร่วมทุนกับบริษัท ลี่ยี่อินเตอร์เนชั่นแนล 

อินเวสเมนท์ จํากัด (Lin Yin) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท หงไห่ พริซิชั่น อินดัสทรี จํากัด (Foxconn) 

ถือหุ้นทั้งหมดแล้วเสร็จ ต่อมา วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 ได้จัดต้ังบริษัทร่วมทุน ฮอริษอน พลัส จํากัด 

(Horizon Plus) แล้วเสร็จ ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 3,220 ล้านบาท โดย ARUN PLUS และ Lin Yin 

ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60.0 และ 40.0 ตามลําดับ เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตยานยนต์พลังงานไฟฟ้า

ในประเทศไทย โดยใช้ความเชี่ยวชาญของ Foxconn ทางด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีในการผลิตและพัฒนา

แพลตฟอร์ม MIH (Mobility-In-Harmony) ผสานกับองค์ความรู้การดําเนินธุรกิจในประเทศไทยของ ปตท. 

ซึ่งคาดว่าจะสามารถเข้าสู่กระบวนการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายได้ภายในช่วงครึ่งแรกของปี 2565 

และเริ่มดําเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2567

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ

ผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ ปตท. ในอัตรา 1.20 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็น

ร้อยละ 60.0 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ 34,276 ล้านบาท 

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2564 บริษัท PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. (PTT RTC) ซึ่งเป็นบริษัท

ย่อยของ ปตท. ที่ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100.0 ได้ดําเนินการปิดบริษัท PTT RTC แล้วเสร็จสมบูรณ์ 

ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ในการปิดบริษัทย่อยที่ไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจแล้ว และไม่ส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานของ ปตท.  

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ได้มีมติเห็นชอบ

ให้ขยายระยะเวลาการคงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ 14.3758 บาทต่อกิโลกรัม 

ทําให้ราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวอยู่ที่ 318 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม และขยายระยะเวลา

คงราคาขายส่งออกไปอีก 3 เดือน ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ปตท. ได้ดําเนินการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2564 

ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน (มูลค่ารวมทั้งสิ้น 47,000 ล้านบาท) 

อายุ 1 ปี 6 เดือน ถึง 10 ปี อัตราดอกเบี้ยร้อยละ Compound THOR +0.18 

ถึง 2.37 ต่อปี โดยเป็นการเสนอขายให้กับผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุน

รายใหญ่ (ไม่รวมบุคคลธรรมดา) ซึ่งการออกหุ้นกู้ครั้งนี้อยู่ภายใต้โครงการ

ออกตราสารหนี้ (Medium-Term Note Program: MTN Program) ของ ปตท. 

พ.ศ. 2563 วงเงินรวม 130,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2564 บริษทั พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL) 

(บริษัทย่อยของ ปตท. ซึ่ง ปตท. และ ปตท.สผ. ถือหุ้นเท่ากันที่ร้อยละ 50.0)

ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จํากัด

(BGP LNG JV) จาํนวน 250,000 หุ้น ในราคาจองซือ้ทีร่าคาพารห์ุน้ละ 100 บาท 

คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้น 25,000,000 บาท แล้วเสร็จ ส่งผลให้ PTTGL และบริษัท 

บี.กริม เพาเวอร์ จํากัด (มหาชน) (BGRIM) จะมีสัดส่วนการถือหุ้นที่เท่ากัน

จํานวนร้อยละ 50.0 ใน BGP LNG JV ทั้งนี้ บริษัท BGP LNG JV มีวัตถุประสงค์

ในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลว รวมทั้งแสวงหา

โอกาสในธุรกิจอื่น ๆ ใน LNG Value Chain ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

และเป็นการสร้างพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจกับคู่ค้าที่มีศักยภาพ 

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บริษัท ออน-ไอออน โซลูชั่นส์ จํากัด (ON-I ON) (บริษัทย่อยซึ่ง ปตท. ถือหุ้น

ร้อยละ 100.0) ได้ดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็นบริษัท อรุณ พลัส จํากัด (ARUN PLUS) 

รวมถึงเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 5,000 ล้านบาท (ทุนจดทะเบียนแรกเริ่ม 30 ล้านบาท) โดย ARUN PLUS 

จะรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจด้าน EV Value Chain ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ New S-Curve เพื่อสนับสนุน

การขยายแผนการลงทุนในธุรกิจ EV ของ ปตท. และ ARUN PLUS ได้จัดตั้งบริษัท อีวี มี พลัส จํากัด (EVME PLUS) 

โดย ARUN PLUS ถือหุ้นทั้งหมด ด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และมีทุนชําระเริ่มแรก 340 ล้านบาท 

โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่ดาํเนนิการในธุรกจิยานยนต์ไฟฟ้าผ่านการให้บรกิารด้านดจิทิัลแพลตฟอร์มเพื่อสง่เสรมิ

และสร้างระบบนิเวศธุรกิจให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างแพร่หลายในประเทศไทย อาทิ บริการให้เช่า

ยานยนต์ไฟฟ้า บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟ้าและสถานีซ่อมบํารุงยานยนต์ไฟฟ้า 

เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2564 บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ วัน จํากัด (GRP1) (ถือหุ้นทั้งหมดโดย

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จํากัด (GRP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ ปตท. และ GPSC ถือหุ้นเท่ากัน

ที่รอ้ยละ 50.0) ไดบ้รรลุผลสาํเรจ็ตามเงื่อนไขบงัคบัก่อน (Conditions Precedent) ครบถ้วนตามเงือ่นไขสญัญา

การซื้อขายหุน้ Sheng Yang Energy Co., Ltd. (Sheng Yang) ในสัดส่วนรอ้ยละ 90.0 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดจาก 

Tatung Forever Energy Co., Ltd. แล้วเสร็จ โดยมีมูลคา่ซื้อขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 2,560 ล้านบาท ส่งผลให้ 

Sheng Yang เป็นบริษัทย่อยของ ปตท. ทั้งนี้ Sheng Yang ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทติยใ์นไตห้วัน มกีาํลังการผลติตดิตัง้รวม 55.8 เมกะวตัต ์ซึง่ปจัจุบนัดาํเนนิการเชงิพาณชิยแ์ลว้ทั้งหมด 
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เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด 

(PTTER) (บริษัทย่อย ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100.0) จําหน่ายเงินลงทุนในบริษัท East Mediterranean 

Gas S.A.E (EMG)  ซึ่ง PTTER ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.0 ให้กับบริษัท Snam S.p.A ด้วยมูลค่าประมาณ 

50 ล้านเหรียญสหรัฐ ทําให้ EMG สิ้นสภาพการเป็นบริษัทร่วมของ PTTER

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติงบการลงทุน 5 ปี (ปี 2565 - 2569) ของ ปตท. 

และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100.0 วงเงินรวม 102,165 ล้านบาท โดยลงทุนในธุรกิจหลัก (Core 

Businesses) เช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนของงบการลงทุน 

5 ปี ประมาณร้อยละ 65.0 นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital 

Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจํานวน 238,032 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุน

ในธุรกิจใหม่  ที่มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา  อาทิ  การลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน

เพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 12,000 เมกะวัตต์ 

ภายในปี 2573 โครงการลงทุนในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร การลงทุนในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์

เพื่อชีวิต (Life Science) ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงานเปลี่ยนผ่าน (Transition Fuel) โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่าย

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ) และการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

เหลวอย่างครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมือ่วนัที่ 1 พฤศจกิายน 2564  เพือ่ช่วยเหลอืดา้นราคาพลงังานใหแ้กป่ระชาชน ปตท. ตรงึราคา

ขายปลีก NGV สาํหรบักลุม่รถแทก็ซีใ่นเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลอยู่ที ่13.62 บาทตอ่กิโลกรมั 

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 - 15 มีนาคม 2565 และราคาขายปลีก NGV ของรถยนต์ทั่วไป

อยู่ที่ 15.59 บาทต่อกิโลกรัม ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 - 15 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด 

(PTT TANK) (บริษัทย่อย ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100.0) ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) (GULF) และ CHEC OVERSEA 

INFRASTRUCTURE HOLDING PTE. LTD. (CHEC OVERSEA) ในนามบริษัท จีพีซี 

อนิเตอรเ์นชัน่แนล เทอรม์นิอล จาํกัด (GPC) ดว้ยทนุจดทะเบยีน 4,000 ลา้นบาท โดย PTT TANK 

ถือหุน้ในสดัสว่นร้อยละ 30.0 CHEC OVERSEA ถือหุน้ในสัดส่วนรอ้ยละ 30.0 และ GULF ถือหุ้น

ในสดัส่วนรอ้ยละ 40.0 ของจาํนวนหุน้ทัง้หมด เพือ่ประกอบกิจการท่าเรือ การบริการจอด เทียบ 

บรรทุก ขนถ่ายสินคา้แก่เรือเดินทะเล รวมถึงคลงัสินคา้ สอดคล้องกับแผนกลยุทธแ์ละวิสยัทัศน์

ของ ปตท. ในการขยายธุรกิจด้าน Logistics & Infrastructure และเป็นการสนับสนุนการเติบโต

ของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการบริษัท Alpha Com ได้อนุมัติให้จัดตั้งบริษัท รี แอค 

จํากัด (ReAcc) โดย Alpha Com ถือหุ้นร้อยละ 100.0 ด้วยทุนจดทะเบียน 29 ล้านบาท เพื่อเป็น

ตวัแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงานสะอาด และความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก (Climate 

Neutrality) ผา่นดจิทิลัแพลตฟอรม์ใหแ้กบ่รษิัททีม่เีปา้หมายและตอ้งการจดัหาพลงังานหมนุเวยีน

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติให้บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ 

โฮลดิ้ง จํากัด (SMH) (บริษัทย่อย ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100.0) จัดตั้งบริษัท พีทีที 

แอนด์ ทีจีอีเอส ออปเทค จํากัด (OPTEC) โดยร่วมทุนกับบริษัท Tokyo Gas Engineering 

Solutions Corporation (TGES) (บริษัทย่อยซึ่ง Tokyo Gas Co., Ltd. ถือหุ้นร้อยละ 100.0) 

ด้วยทุนจดทะเบียนไม่เกิน 60 ล้านบาท โดย SMH และ TGES ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 51.0 

และ 49.0 ตามลําดับ ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดําเนินธุรกิจการให้บริการและให้คําปรึกษาในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพอุปกรณ์และเครื่องจักรแบบครบวงจร รวมถึงการจัดหาเชื้อเพลิงให้กับลูกค้า

ภาคอุตสาหกรรม ภาคการผลิตไฟฟ้า และสาธารณูปโภค 

2564

 ทั้งนี ้ในสว่นของการเปลีย่นแปลงและพัฒนาการทีส่ําคัญในชว่ง 3 ปีทีผ่่านมาของบรษิทัแกนนําในธรุกจิด้านตา่ง ๆ  ของกลุ่ม ปตท.

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ สามารถดูข้อมูลได้ในเว็บไซต์ของแต่ละบริษัท ดังนี้

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (PTTEP)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC) 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP) 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)

READ
MORE

READ
MORE

READ
MORE

READ
MORE

READ
MORE

READ
MORE
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https://investor.pttor.com/th/downloads/one-report
https://www.gpscgroup.com/th/investor-relations/downloads/one-reports


1.1.3  

 รายละเอียดการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้แต่ละรุ่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังนี้

 

  ( )

 ปตท. นาํเงินที่ไดจ้ากการออกและเสนอขายหุ้นกูส้กลุบาท ประกอบดว้ยหุน้กู ้PTTC222A, PTTC227A, PTTC232A, PTTC237A, 

PTTC239A, PTTC243A, PTTC247A, PTTC248A, PTTC257A, PTTC268A, PTTC277A, PTTC288A, PTTC307A, PTTC318A, 

PTTC357A, PTTC457A และ PTTC10DA ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว

  (  New York)

 ปตท. นําเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐของ ปตท. และบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด (PTT TCC) 

โดยมี ปตท. ค้ําประกัน ประกอบด้วย USD Bond ปี ค.ศ. 2005, USD Bond ปี ค.ศ. 2012, USD Bond ปี ค.ศ. 2019 และ USD Bond 

ปี ค.ศ. 2020 ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ครบถ้วนแล้ว

1.1.4 

   

 

 ปตท. ไม่มีข้อผูกพันทางการเงินสําหรับหุ้นกู้แต่ละรุ่นตามที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้องของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ทั้งนี้ เงื่อนไขการใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ (Put และ Call Option) ของหุ้นกู้แต่ละรุ่น ปตท. ได้เปิดเผย

ในข้อ 1.5 การออกหลักทรัพย์อื่น (ข้อ 1.5.2 หลักทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้)

1.2 

1.2.1  .    

/ 
 2562 ( )  2563 ( )  2564 ( )

1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ บมจ. ปตท. 339,829.09 15.03 277,111.90 16.80 305,385.59 13.52

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 63.79 14,981.18 0.66 15,118.64 0.92 27,800.94 1.23

บจ. ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 10,594.01 0.47 7,363.09 0.45 11,652.36 0.52

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC1/) 42.53 65.81 - 59.18 - 83.68 -

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (OR1/) 75.00 40,706.59 1.80 30,217.20 1.83 29,377.17 1.30

PTT International Trading London Ltd. 

(PTTT LDN)

100.00 - - 4,985.10 0.30  -   -

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซฯ 406,176.68 17.96 334,855.11 20.30  374,299.74  16.57 

2. ผลิตภัณฑ์น้ํามัน

         

บมจ. ปตท. 208,126.33 9.21 112,465.05 6.82 193,347.75 8.56

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 63.79 17,730.00 0.78 20,844.96 1.26 32,770.63 1.45

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 100.00 295,588.44 13.07 189,665.70 11.50 317,549.80 14.06

PTT International Trading London Ltd. 

(PTTT LDN)

100.00 46,564.97 2.06 14,841.16 0.90 32,275.39 1.43

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC1/) 45.18 26,439.16 1.17 21,773.24 1.32 23,783.35 1.06

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 45.03 161,166.08 7.13 109,978.56 6.67 163,038.52 7.22

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 45.05 116,648.57 5.16 83,407.10 5.05 127,778.85 5.66

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (OR1/) 75.00 489,995.09 21.67 361,125.46 21.89 439,076.53 19.44

PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA) 100.00 - - - - 7,284.91 0.32

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ํามัน 1,362,258.64 60.25 914,101.23 55.41 1,336,905.73  59.20 

3.  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บมจ. ปตท. 16,857.93 0.75 10,294.75 0.62 13,245.15 0.59

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC1/) 45.18 197,309.85 8.73 161,620.06 9.80 259,291.52 11.48

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 45.03 23,010.77 1.02 18,242.08 1.11 30,638.25 1.36

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 45.05 57,088.60 2.52 45,617.16 2.77 67,015.46 2.97

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 100.00 53,466.69 2.36 31,196.80 1.89 67,378.52 2.98

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (OR1/) 75.00 516.97 0.02 399.18 0.02 619.37 0.03

PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA) 100.00 - - - - 186.36 0.01

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 348,250.81 15.40 267,370.03 16.21  438,374.63  19.42 

4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM) 100.00 15,078.02 0.67 10,202.18 0.62 15,560.46 0.69

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง 15,078.02 0.67 10,202.18 0.62 15,560.46 0.69 

5. รายได้จาก

 ค่าสาธารณูปโภค

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 45.03 4,968.71 0.22 4,573.32 0.28 4,841.68 0.22

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 45.05 3,427.80 0.15 3,390.96 0.20 3,420.15 0.15

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC1/) 42.53 51,679.34 2.29 54,572.97 3.31 57,845.00 2.56

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK) 100.00 45.51 - 51.78 - 45.60 -

บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM) 100.00 - - - - 628.44 0.03

รวมรายได้จากค่าสาธารณูปโภค 60,121.36 2.66 62,589.03 3.79  66,780.87  2.96 

6. รายได้จาก

 ธุรกิจเสริม

บมจ. ปตท. 380.89 0.02 141.22 0.01 28.27 0.00

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (OR1/) 75.00 16,891.85 0.75 16,937.84 1.03 17,190.29 0.76

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  17,272.74  0.77  17,079.06  1.04  17,218.56  0.76 

หมายเหตุ:   

รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย เป็นรายได้สุทธิกับบุคคลภายนอก

1/ ในระหว่างปี 2564 ปตท. ได้เปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC, OR และ GC
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/ 
 2562 ( )  2563 ( )  2564 ( )

7. รายได้จาก

 การให้บริการ

บมจ. ปตท. 19.19 - 231.21 0.01 260.21 0.01

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 63.79 3,618.48 0.16 2,894.69 0.18 2,992.71 0.13

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC1/) 45.18 2,797.47 0.13 2,676.07 0.16 3,343.08 0.15

บมจ. ไทยออยล์ (TOP) 45.03 289.89 0.01 257.67 0.02 89.73 -

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 45.05 524.63 0.02 542.86 0.03 576.45 0.03

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (OR1/) 75.00 509.68 0.02 479.68 0.03 391.28 0.02

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL) 20.00 111.24 0.01 110.84 0.01 145.27 0.01

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK) 100.00 676.92 0.03 669.92 0.04 684.86 0.03

บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์  (PTTES) 40.00 16.76 - 9.99 - 3.53 -

บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 273.53 0.01 271.94 0.02 282.41 0.01

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA2/) 25.00 193.68 0.01 226.13 0.01 210.59 0.01

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC1/) 42.53 18.74 - 19.12 -  29.83 -

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00 60.79 - 63.36 -  288.35 0.01

บจ. ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 48.22 - 37.28 -  3.27 -

บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM) 100.00 - - - -  4.68 -

รวมรายได้จากการให้บริการ 9,159.22  0.40 8,490.76  0.51  9,306.25  0.41 

8. อื่น ๆ บมจ. ปตท. 757.15 0.03 - - - -

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA2/) 25.00 9.11 - 0.02 - 0.01 -

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC1/) 42.53 7.06 - - - - -

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL) 20.00 - - - - 0.34 -

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 100.00 436.73 0.02 493.18 0.03 269.48 -

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC) 45.05 201.89 0.01 482.09 0.03 99.36 0.01

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (OR1/) 75.00 9.26 - - - - -

บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM) 100.00 - - 0.64 - 2.52 -

PTT International Trading London Ltd. 

(PTTT LDN)

100.00 - - 1.33 - - -

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00 - - - - 0.54 -

รวมรายได้จากอื่น ๆ 1,421.20 0.06 977.26 0.06           372.25 0.01 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 2,219,738.67 98.17 1,615,664.66 97.94 2,258,818.49  100.00 

9. อื่น ๆ

  9.1 รายได้อื่น ๆ3/ 19,979.95 0.88 20,578.99 1.25 (3,018.09) (0.13)

  9.2 กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 15,312.83 0.68 9,269.53 0.56 (6,468.62) (0.29)

รวมรายได้อื่น 35,292.78 1.56 29,848.52 1.81 (9,486.71) (0.42)

10. ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 6,007.99 0.27 4,177.72 0.25 9,010.12 0.40

รวมรายได้ 2,261,039.44 100.00 1,649,690.90 100.00  2,258,341.90  100.00 

หมายเหตุ:   

รายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย เป็นรายได้สุทธิกับบุคคลภายนอก

1/ ในระหว่างปี 2564 ปตท. ได้เปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นใน GPSC, OR และ GC

2/  ปตท. ถือหุ้นสามัญของ BSA ทั้งหมด จึงมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 100.00

3/  รายได้อื่น ๆ รวมกําไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์

1.2.2 / / 

 

 ณ ปัจจุบัน ปตท. และบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติเป็นผู้ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร

เพียงรายเดียวในประเทศ โดยครอบคลุมตั้งแต่การสํารวจและผลิต การจัดหาก๊าซธรรมชาติ การนําเข้าก๊าซธรรมชาติในรูปแบบ

ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefi ed Natural Gas: LNG) และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ การขนส่งก๊าซธรรมชาติ

ทางท่อ การแยกก๊าซธรรมชาติ การจัดจําหน่าย รวมถึงการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ และการพัฒนาธุรกิจใหม่ ทั้งยังเป็นผู้ดําเนินการจัดหา ขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

และดําเนินธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

 .

หมายเหตุ:

1/ ปตท. ดําเนินการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ., ปตท. ดําเนินการจัดหาก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศและนําเข้า

 ก๊าซธรรมชาติเหลว 

2/ ปตท. ดําเนินการเอง

3/ หมายถึงก๊าซธรรมชาติส่วนที่เหลือจากการแยกเอาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ออกไปแล้ว ซึ่งมีก๊าซมีเทนเป็นองค์ประกอบหลัก

• .

• 

• 

• 

• NGV 

•  

•  

• 

 

• 

 

3/

  

  

 (NGV)

2/

1/

061060
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 . 

 

 ดําเนินธุรกิจการจัดหา ค้าส่งและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ 

จัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง

การลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ก๊าซธรรมชาติผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหา

ก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหล่งในประเทศ 

และการนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการนําเข้า

ก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพียงพอ 

สามารถรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ

ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สําหรับการจัดจําหน่าย ครอบคลุม

การจัดจําหน่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)  ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 

(Independent Power Producer: IPP) และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 

(Small Power Producer: SPP) การจัดจําหน่ายให้กับลูกค้า

อุตสาหกรรม ผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

และการจัดจําหน่ายให้กับภาคขนส่ง เพื่อส่งเสริมการใช้

ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกทดแทนน้ํามันเบนซิน

และดีเซล ผ่านการลงทุนในสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสําหรับ

ยานยนต์ (Natural Gas for Vehicles: NGV) ในส่วนธุรกิจ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

เพือ่สร้างมูลคา่เพิ่มให้กบักา๊ซธรรมชาตจิากอ่าวไทย โดยการแยก

ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีมูลค่าจากก๊าซธรรมชาติ เพื่อนําไปใช้

เปน็วัตถดุบิในอตุสาหกรรมปโิตรเคม ีในการพฒันาอตุสาหกรรม

ปิโตรเคมีของไทยเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจอื่น ๆ ที่จะช่วย

เสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เติบโต รวมทั้งการจําหน่าย

ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน 

อุตสาหกรรม และขนส่ง

 นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังมีธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

อืน่ ๆ  ไดแ้ก ่ธรุกจิบรหิารสนิทรัพยท์อ่ส่งกา๊ซธรรมชาต ิธุรกจิขนสง่

ก๊าซธรรมชาติทางท่อผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย

ระบบส่งกา๊ซธรรมชาติในทะเล ที่เชื่อมต่อกบัแหลง่กา๊ซธรรมชาติ

ตา่ง ๆ  ในอ่าวไทย และระบบสง่กา๊ซธรรมชาตบินบกฝัง่ตะวนัออก 

ที่รับก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในอ่าวไทย และสถานีรับจ่าย

ก๊าซธรรมชาติเหลว ระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกฝั่งตะวันตก

ที่รับก๊าซจากแหล่งยาดานา เยตากุน และซอติก้า ในสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาที่ชายแดนไทย-เมียนมา เพื่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ไปยังผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ NGV และอุตสาหกรรม 

และ ปตท. ยังได้มีการลงทุน LNG Receiving Terminal 

ผ่านบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) ซึ่ง ปตท. ถือหุ้น

รอ้ยละ 100 เพือ่ใหบ้รกิารในการรับเรอืนาํเขา้กา๊ซธรรมชาตเิหลว 

กักเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว และแปรสภาพก๊าซธรรมชาติเหลว 

เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว

ของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. โดย PTTLNG ได้เปิดให้

บคุคลทีส่ามสามารถแจง้ความประสงคเ์พือ่เขา้มาใชห้รอืเชือ่มตอ่

สถานีก๊าซธรรมชาติเหลว ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558

  การกําหนดโครงสร้างราคาจําหน่ายก๊าซธรรมชาติของ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติทั้งในส่วนค้าส่งและค้าปลีก จะอยู่ภายใต้

การกํากับของคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 

โดย ปตท. แบ่งกิจการเกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติเป็น 

4 ธุรกิจย่อย ได้แก่ 

 (1) ธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (Supply and 

Marketing) รับผิดชอบจัดหาก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ก๊าซธรรมชาติทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง

การจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวและแปรสภาพเป็น

ก๊าซธรรมชาติ เพื่อจําหน่ายให้กับลูกค้า โดยมีผู้ใช้

ก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ ได้แก่ ผู้ผลิตไฟฟ้า

 (2) ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (Gas Separation Plant) 

รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาธุรกิจโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติ ซึ่งในปัจจุบันมีจํานวนทั้งสิ้น 6 โรง 

 (3) ธุรกิจท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution 

Pipeline) รับผิดชอบดําเนินการและพัฒนาระบบท่อ

จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นท่อจัดจําหน่าย

ที่ต่อเชื่อมจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission 

Pipeline) ไปยังลูกค้าอุตสาหกรรม เพื่อจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ

 (4) ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) รับผิดชอบ

การขยายสถานีบริการ NGV และการส่งเสริมการขยาย

การใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคการขนส่ง เพื่อให้ก๊าซ

ธรรมชาติเป็นทางเลือกเชื้อเพลิงในด้านขนส่งที่มีราคา

ถูกกว่าน้ํามัน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลด

ภาระค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงให้กับผู้บริโภคและลดปัญหา

มลภาวะทางอากาศที่ทวีความรุนแรงขึ้น 

  นอกจากนี้ จากนโยบายของภาครัฐที่ให้เปิดการแข่งขันเสรี

ในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน

ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ลูกค้าปัจจุบันบางรายมีแนวโน้ม

จะเปลี่ยนไปเป็นคู่แข่งทางธุรกิจ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ราคา

ก๊าซธรรมชาติเหลวอยู่ในระดับต่ําจะเป็นปัจจัยเสริมให้เกิด

ผู้ประกอบการจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติรายใหม่ (New Shipper) 

พร้อมการแสวงหาโอกาสการขยายการทําตลาดก๊าซธรรมชาติเหลว

ในตา่งประเทศ เพือ่หาโอกาสจากตลาดที่กาํลงัเตบิโต โดยเฉพาะ

ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก จึงมีการจัดตั้งธุรกิจย่อยที่ 5 ได้แก่

 (5) ธุรกิจตลาดพาณิชย์ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ 

(Commercial and Marketing Management) รับผิดชอบ

การจัดหาและจําหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลวเชิงพาณิชย์

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดหาและจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์จากก๊าซธรรมชาติ และการบริการ 

 สําหรับปี 2564 ปตท. มีรายได้จากการจําหน่ายผลิตภัณฑ์

ก๊าซธรรมชาติ จํานวน 374,300 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39,445 

ล้านบาท หรือร้อยละ 11.8 จากปี 2563 ที่มีรายได้จาก

การจาํหน่ายผลติภัณฑก์า๊ซธรรมชาต ิจํานวน 334,855  ลา้นบาท  

(รายละเอียดตามโครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย

แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์ในหัวข้อที่ 1.2.1)

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

 การจัดหาก๊าซธรรมชาตขิอง ปตท. อยู่ในความรบัผดิชอบของ

ธรุกจิจดัหาและค้าส่งกา๊ซธรรมชาต ิโดยการจัดหากา๊ซธรรมชาติ

ส่วนใหญ่ร้อยละ 70 มาจากการจัดหาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ

ในประเทศ ส่วนที่เหลือมาจากการนําเข้าก๊าซธรรมชาติจาก

เมียนมา และการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว

 ปจัจบุนั ปตท. เปน็ผูซ้ือ้กา๊ซธรรมชาตจิากผูข้ายกา๊ซธรรมชาติ

ภายใต้สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ ที่มีอยู่ทั้งสิ้น 14 ฉบับ แบ่งเป็น

สญัญาซือ้กา๊ซธรรมชาตใินประเทศจาํนวน 11 ฉบบั ไดแ้ก่ สญัญา

ซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งไพลิน, สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจาก

แหล่งบงกชเหนือ, สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกชใต้1/,

สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งยูโนแคล 1232/, สัญญา

ซื้อก๊าซธรรมชาติจากแปลง B8/323/, สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งอาทิตย์, สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA 

แปลง A-18,  สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง MTJDA แปลง B-17, 

สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ําพอง, สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งสินภูฮ่อม4/, สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแหล่งสิริกิติ์ 

(พื้นที่ลานกระบือ), และสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง

ต่างประเทศอีกจํานวน 3 ฉบับ ได้แก่ สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ

จากแหลง่ยาดานา, สัญญาซื้อกา๊ซธรรมชาติจากแหล่งเยตากุน, 

และสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า5/ จากเมียนมา

 อีกทั้งตามที่บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ 

จํากัด (PTTEP ED) (บริษัทย่อยของ ปตท.สผ.) เป็นผู้ได้รับสิทธิ

ในการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมและเป็นผู้ดําเนินการ ในแปลง

สํารวจหมายเลข G1/61 (แหลง่เอราวณั) และ G2/61 (แหลง่บงกช) 

และได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing 

Contract: PSC) กับภาครัฐฯ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2562 

โดยมีปริมาณการผลิตขั้นต่ําที่ 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

และ 700 ลา้นลูกบาศก์ฟตุตอ่วนั ตามลาํดบั ซึง่ ปตท. อยู่ระหว่าง

การเจรจาจัดทําข้อตกลงในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติของ

แปลง G1/61 จํานวน 1 ฉบบั ทดแทนสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

แหล่งยูโนแคล 123 (แหล่งเอราวัณเดิม) ที่กําลังจะหมดอายุ

ในปี 2565 และขอเจรจาจัดทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติของ

แปลง G2/61 จาํนวน 1 ฉบบั ทดแทนสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

แหลง่บงกชเหนอืและสญัญาซื้อขายก๊าซธรรมชาตแิหลง่บงกชใต้

ที่กําลังจะหมดอายุในปี 2565 - 2566

 ปัจจุบัน ผู้ขายก๊าซธรรมชาติ แปลง G1/61 ได้ข้อสรุป

ในการจัดทําข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าพื้นที่แปลง G1/61 

(แหล่งเอราวัณ) ในเดือนธันวาคม 2564 โดยคาดว่าจะสามารถ

ลงนามสัญญาซื้อขายก๊าซฯ กับ ปตท. แล้วเสร็จในไตรมาสที่ 1 

ของปี 2565 ขณะที่ ปตท. และผู้ขายก๊าซธรรมชาติ แปลง G2/61 

ได้ร่วมกันจัดทําร่างสัญญาฯ แล้วเสร็จ คาดว่าสามารถลงนาม

สัญญาฯ แปลง G2/61 ได้ภายในภายในไตรมาสที่ 1 ของป ี2565 

พร้อมกันนี้ เพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงจากการเปลี่ยนผ่าน

ระหวา่งสญัญาซึง่อาจส่งผลกระทบตอ่ความตอ่เนือ่งในการผลติ

ก๊าซธรรมชาติ ปตท. จึงเจรจาจัดหาก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม

จากแหล่งผลิตก๊าซฯ ในอ่าวไทย และก๊าซธรรมชาติเหลว 

เพื่อให้มีปริมาณก๊าซธรรมชาติเพียงพอต่อความต้องการ

ของลูกคา้ ไมส่่งผลกระทบตอ่ภาคการผลติไฟฟ้าและความมัน่คง

ทางพลังงานของประเทศ

หมายเหตุ:

1/  มีการลงนามสัญญาฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2552 มีปริมาณซื้อขายก๊าซฯ วันละ 320 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เริ่มส่งก๊าซฯ ได้ตามสัญญาฯ 

 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555

2/ เริ่มซื้อขายก๊าซฯ วันที่ 5 พฤษภาคม 2553 ในปริมาณเริ่มต้นที่ 680 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และทยอยเพิ่มขึ้นเป็น 1,010 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

 เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 และเพิ่มขึ้นเป็น 1,240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในวันที่ 24 เมษายน 2555 แต่เริ่มลดปริมาณซื้อขาย

 เหลือเพียง 1,215 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป และหมดอายุสัญญาฯ/ หมดอายุสัมปทานวันที่ 23 เมษายน 2565 

3/ ประกอบด้วยแหล่งเบญจมาศ เบญจมาศนอร์ท มะลิวัลย์ จามจุรี นอร์ทจามจุรี ชบา ลันตา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 มีปริมาณซื้อขายก๊าซฯ 

 วันละ 45 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

4/ หมดอายุสัญญาฯ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 และได้จัดทําสัญญาฯ สินภูฮ่อมฉบับใหม่ลงนามเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ระยะเวลา 10 ปี 

 (1 ตุลาคม  2564 - 15 มีนาคม 2574)

5/ มีการลงนามสัญญาฯ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 มีปริมาณซื้อขายก๊าซฯ วันละ 240 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เริ่มส่งก๊าซฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 นอกจากนี้ ปตท. ได้มีการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวเข้ามาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านการจัดหาก๊าซฯ และสนอง

ความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน ปตท. มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ 

ปริมาณรวม 5.2 ล้านตันต่อปี ได้แก่ สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับ Qatar Liquefi ed Gas Co., Ltd. 2 ล้านตันต่อปี สัญญา

ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับ Shell Eastern Trading (Pte.) Ltd. 1 ล้านตันต่อปี สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับ BP Singapore 

Pte. Ltd. 1 ล้านตันต่อปี และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวกับ Petronas LNG Ltd. 1.2 ล้านตันต่อปี

 สําหรับความต้องการก๊าซธรรมชาติเหลวเพิ่มเติม ปตท. จะจัดหาในลักษณะตลาดจร (Spot LNG) เพื่อให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ตลาดก๊าซฯ ที่อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา และสอดรับกับนโยบายการเปิดเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ  

อย่างไรก็ตาม หากระดับราคา Spot LNG มีแนวโน้มที่ต่ํา ปตท. จะหาโอกาสในการจัดหา Spot LNG มาทดแทนก๊าซฯ 

ในอ่าวไทยบางส่วน เพื่อเป็นการชะลอการผลิตก๊าซฯ ที่เป็นทรัพยากรสําคัญของประเทศไว้ใช้ในระยะยาวต่อไป และเป็นการบริหาร

จัดการทรัพยากรของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ทั้งนี้ การจัดหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ส่วนใหญ่จะมาจากแหล่ง/ แปลงสัมปทานก๊าซธรรมชาติในประเทศ โดยมีปริมาณ

และสัดส่วนการจัดหาก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2562 - 2564 เป็นดังนี้

/ 

 2562  2563  2564

ในประเทศ

- ไพลิน 408 8.5 325 7.4 395 8.9

- บงกช (เหนือ/ ใต้) 787 16.4 753 17.2 827 18.7

- ยูโนแคล 1, 2, 3 1,286 26.8 1,117 25.4 805 18.2

- B 8/32 76 1.6 55 1.3 50 1.1

-  อาทิตย์ 220 4.6 215 4.9 234 5.3

- MTJDA 462 9.7 351 8.0 423 9.6

- น้ําพอง/ สินภูฮ่อม 91 1.9 101 2.3 97 2.2

-  สิริกิติ์ 10 0.2 6 0.1 7 0.2

รวมการจัดหาในประเทศ 3,340 69.7 2,923 66.6 2,838 64.2

ต่างประเทศ

- ยาดานา 419 8.7 409 9.3 434 9.8

- เยตากุน 99 2.1 52 1.2 16 0.4

- ซอติก้า 218 4.6 233 5.3 243 5.5

- ก๊าซธรรมชาติเหลว 716 14.9 772 17.6 889 20.1

รวมการจัดหาจากต่างประเทศ 1,452 30.3 1,466 33.4 1,582 35.8

รวมการจัดหาทั้งหมด 4,792 100.00 4,389 100.0 4,420 100.0

ราคาซื้อก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย

(บาทต่อล้านบีทียู)

228.7 205.5 226.2

หมายเหตุ: 

ปริมาณก๊าซธรรมชาติคํานวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต 

 เงื่อนไขหลักของสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติ

 สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติระหว่าง ปตท. และผู้ขายก๊าซ

ธรรมชาติ มีอายุสัญญาประมาณ 25 - 30 ปี โดยคู่สัญญาตกลง

ที่จะซื้อและขายก๊าซธรรมชาติกัน ณ จุดส่งมอบตามสัญญา เช่น 

ปากหลุม หรือจุดส่งมอบอื่น ๆ  แล้วแต่สัญญากําหนดในปริมาณ 

คุณภาพและความดัน ตามที่ได้ตกลงกันไว้

 ผู้ขายก๊าซธรรมชาติมีหน้าที่จัดเตรียมความสามารถใน

การส่งกา๊ซธรรมชาตสิูงสดุ (Contractual Delivery Capacity: CDC) 

เพื่อให้ ปตท. สามารถเรียกรับก๊าซธรรมชาติสูงสุดได้ถึงร้อยละ 

105 - 125 ของปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติรายวัน (Daily Contract 

Quantity: DCQ) แล้วแต่สัญญา ในขณะที่ ปตท. จะต้องรับ

ก๊าซธรรมชาติให้ได้ตามปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต่ํารายวัน 

อีกทัง้ ปตท. ยังมีสิทธิซื้อก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เกินกวา่ CDC 

ที่กําหนดไว้ในสัญญาได้ หากผู้ขายก๊าซธรรมชาติสามารถผลิต

และส่งมอบได้

 อย่างไรก็ตาม หากในปีสัญญาใด ปตท. ไม่สามารถรับ

ก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ําได้ครบตามที่กําหนดสําหรับ

ปีสัญญานั้น (Annual Contracted Quantity: ACQ) ปตท. 

จะต้องชําระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่มิได้รับ (Take-or-Pay) 

โดยมีสิทธิรับก๊าซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ได้ชําระไปแล้ว

ในปีต่อ ๆ  ไป โดยไม่มีกําหนดเวลา และไม่ต้องชําระค่าก๊าซธรรมชาติ

ในส่วนนั้นอีก (Make-Up) ทั้งนี้ ในปีที่ ปตท. จะใช้สิทธิในการรับ

ก๊าซธรรมชาติสําหรับปริมาณที่ได้ชําระไปแล้วดังกล่าว ปตท. 

จะ ต้อง รับซื้ อก๊ าซธรรมชาติ ใ ห้ ไ ด้ครบตามปริมาณซื้อ

ก๊าซธรรมชาติขั้นต่ําตามสัญญาสําหรับปีนั้น ๆ ก่อน ในทาง

กลับกัน กรณีที่ ปตท. ซื้อก๊าซธรรมชาติเกินกว่าปริมาณซื้อก๊าซ

ธรรมชาติขั้นต่ําของปีสัญญาใด ๆ ปตท. จะสามารถนําปริมาณ

ก๊าซธรรมชาติส่วนเกินนั้นแต่ไม่รวมส่วนที่เกินกว่า CDC ตาม

สญัญา (Carry-Forward) ไปหักลดปรมิาณซื้อกา๊ซธรรมชาตขิัน้ต่าํ

ในปสีญัญาตอ่ ๆ  ไปไดใ้นปรมิาณไมเ่กนิร้อยละ 15 หรอืร้อยละ 20 

แล้วแต่สัญญา ของปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นต่ําในปีสัญญา

ดงักล่าว โดยสทิธดิังกล่าวในปรมิาณกา๊ซธรรมชาตสิว่นเกนินั้น ๆ  

จะสิ้นสดุภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากปทีีเ่กดิกา๊ซ Carry-Forward 

 ในกรณีที่ผู้ขายก๊าซธรรมชาติไม่สามารถส่งมอบก๊าซ

ธรรมชาติให้กับ ปตท. ได้ครบตามปริมาณที่ ปตท. เรียกรับ

จากผู้ขายก๊าซธรรมชาติในแต่ละวัน (Shortfall) ปตท. จะชําระ

ค่าก๊าซธรรมชาติตามปริมาณก๊าซธรรมชาติที่รับจริง โดยมี

สิทธิได้รับส่วนลดร้อยละ 20 - 25 สําหรับราคาของปริมาณ

ก๊าซธรรมชาติที่ขาดส่งในเดือนนั้น หรือเดือนถัดไป หรือปีถัดไป 

แล้วแต่สัญญา ทั้งนี้ เมื่อสิ้นปีสัญญา ปตท. สามารถนําปริมาณ

ก๊าซธรรมชาติที่ผู้ขายก๊าซธรรมชาติขาดส่งไปลดปริมาณซื้อ

ก๊าซธรรมชาติขั้นต่ํารายปีได้

 สาํหรบัราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาตทิี่กาํหนดในสัญญาซือ้ก๊าซ

ธรรมชาติจะมีการกําหนดราคาฐานเริ่มต้น (Initial Base Price) 

ซึ่งเป็นราคาคงที่ โดยมีการกําหนดสูตรราคาสูงสุดและราคา

ต่ําสุดเพื่อคุ้มครองผู้ซื้อและผู้ขายก๊าซธรรมชาติ โดยสูตรปรับ

ราคาก๊าซธรรมชาติประกอบด้วยปัจจัยต่อไปนี้ คือ ราคาน้ํามัน

เตากํามะถันสูงในตลาดสิงคโปร์ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ และดัชนีทางเศรษฐกิจต่าง ๆ  เชน่ ดัชนีราคาขายส่ง

ของประเทศไทย และดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐอเมริกาสําหรับ

ธุรกจิน้าํมนัและกา๊ซธรรมชาต ิเป็นตน้ ทัง้นี้ ระยะเวลาในการปรบั

ราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติดังกล่าวจะแตกต่างกันไปในแต่ละ

สัญญา กลา่วคอื ทุก 12 เดอืน 6 เดอืน 3 เดอืน หรอื 1 เดอืน แลว้แต่

สัญญา ราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาตินี้จะส่งผ่าน (Pass Through) 

ไปใหก้บัลกูค้าในกลุม่ผู้ผลิตไฟฟา้ซึ่งซื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. 

ซึง่เปน็กลุ่มลกูคา้หลกัตามสตูรราคาในสัญญาขายก๊าซธรรมชาต ิ

ส่งผลให้ความเสี่ยงของ ปตท. จากการเปลี่ยนแปลงของราคา

ซื้อขายก๊าซธรรมชาติอยู่ในระดับค่อนข้างต่ํา

 สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติทุกสัญญามีข้อกําหนดเรื่อง

เหตสุุดวสิัย ซึ่งเป็นกรณทีี ่ปตท. หรอืผูข้ายก๊าซธรรมชาตสิามารถ

ยกเป็นเหตุในการที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาได้ 

ซึ่งเหตสุุดวสิัยทีก่าํหนดในสญัญาดงักล่าวหมายรวมถงึเหตุการณ์

ใด ๆ ที่เกิดขึ้นโดยคู่สัญญาไม่สามารถควบคุมได้ นอกจากนี้ 

สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติบางฉบับได้กําหนดให้กรณีที่ ปตท. 

ไม่สามารถรับซื้อก๊าซธรรมชาติได้อันเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย

เกดิขึ้นกับลกูคา้ของ ปตท. จนเป็นเหตุใหล้กูค้าดงักล่าวไม่สามารถ

รับซื้อก๊าซธรรมชาติจาก ปตท. ได้ ซึ่งในการนี้ ปตท. จะอ้าง

เหตุสุดวิสัยดังกล่าวได้ต่อเมื่อ ปตท. จะต้องลดปริมาณรับ

ก๊าซธรรมชาติจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติที่เกี่ยวข้องทุกรายลง

ตามสัดส่วนการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติที่ลดลง

 สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจะสิ้นสุดลงเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด

 เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

 (1) สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กําหนดในสัญญา หรือ 

 (2) เมื่อระยะเวลาตามสัมปทานสิ้นสุดลง 

  (เฉพาะกรณีแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ) หรือ 

 (3) เมื่อปริมาณสํารองก๊าซธรรมชาติในแหล่งดังกล่าว

  หมดลง 

 การจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

 ปตท. จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้า

ผู้ผลิตไฟฟ้า ได้แก่ กฟผ. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ และผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเล็กโดยตรงผ่านระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission 

Pipeline) 

 ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ (รวม

ปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้ในโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท.) 

ในปี 2562 - 2564 มีรายละเอียดดังนี้  

065064
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 2562  2563  2564

   

1. กฟผ. 755 15.7 786 17.8 700 15.8

2. ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ 750 15.6 546 12.4 587 13.2

3. ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 1,305 27.2 1,281 29.2 1,331 30.0

4. ลูกค้าอุตสาหกรรม1/ 971 20.3 872 19.9 910 20.5

5. โรงแยกก๊าซธรรมชาติ 1,015 21.2 909 20.7 909 20.5

รวม 4,796 100.0 4,394 100.0 4,437 100.0

ที่มา: ปตท.

หมายเหตุ: 

ปริมาณก๊าซธรรมชาติคํานวณ ณ ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต และคํานวณโดยใช้จํานวนวันตามปีปฏิทิน 

1/ รวมก๊าซธรรมชาติที่จําหน่ายให้กับบริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด และก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง (NGV)

 โดยทั่วไป โครงสร้างราคาจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้าจะประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ราคา

เนื้อก๊าซธรรมชาติ และอัตราค่าผ่านท่อ รายละเอียด ดังนี้

 (1) ราคาเนื้อก๊าซธรรมชาติ 

  ราคาเนื้อกา๊ซธรรมชาต ิคอื ผลรวมของราคาเฉลีย่ของเนือ้กา๊ซธรรมชาตทิี ่ปตท. รบัซือ้จากผูข้ายก๊าซธรรมชาตแิละคา่ตอบแทน

ในการจัดหาและจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

  สําหรับค่าตอบแทนในการจัดหาและจําหน่ายก๊าซธรรมชาติซึ่งครอบคลุมค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงในการดําเนินการจัดหา

ก๊าซธรรมชาติและการตลาดนั้นมีอัตราแตกต่างกันขึ้นอยู่กับประเภทของลูกค้าผู้ซื้อก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบัน ค่าตอบแทนในการจัดหา

และจําหน่ายก๊าซธรรมชาติสําหรับ กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระเท่ากับร้อยละ 1.75 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. 

รับซื้อจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่คิดจาก กฟผ. และผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 2.1525 บาทต่อล้านบีทียู 

ส่วนผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กซึ่งซื้อก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ต่ํากว่าลูกค้าสองกลุ่มแรกนั้น ปตท. จะคิดค่าตอบแทนดังกล่าวในอัตรา

ร้อยละ 9.33 ของราคาเฉลี่ยของเนื้อก๊าซธรรมชาติที่ ปตท. รับซื้อจากผู้ขายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง/ แปลงสัมปทานต่าง ๆ ทั้งนี้ 

ค่าตอบแทนที่คิดจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กดังกล่าวจะต้องไม่เกิน 11.4759 บาทต่อล้านบีทียู 

  เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ได้มีมติเห็นชอบโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ 

สําหรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 รวมทั้งกรอบระยะเวลาบังคับใช้โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ 

สง่ผลให้ปจัจบุนั กิจการกา๊ซธรรมชาติของประเทศไทยเข้าสูก่ารส่งเสริมการแข่งขนัในระยะที ่2 โดยมีผูป้ระกอบกิจการกา๊ซธรรมชาติ

หลายรายมาดําเนินการแข่งขันจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว โดยปัจจุบัน คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้อนุมัติ

ออกใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (ใบอนุญาต Shipper) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติในประเทศทั้งสิ้น 8 ราย 

โดยประกอบด้วย บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.), การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ประเทศไทย (กฟผ.), บริษัท กัลฟ์ แอลเอ็นจี จํากัด, 

บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จํากัด, บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จํากัด, บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) (EGCO), บริษัท พีทีที 

โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL) และบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน) (SCG)

 (2) อัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ 

  อัตราค่าบรกิารขนสง่กา๊ซธรรมชาตปิระกอบดว้ย 2 สว่น โดยสว่นแรก ไดแ้ก ่คา่บรกิารขนสง่กา๊ซธรรมชาตสิว่นของตน้ทุนคงที ่

(Demand Charge) ซึ่งคํานวณจากต้นทุนการลงทุนและค่าใช้จ่ายคงที่ในการดําเนินการ โดยกําหนดให้มีอัตราผลตอบแทน

การลงทุนในส่วนของทุน (Internal Rate of Return on Equity) เท่ากับร้อยละ 18 สําหรับระบบท่อส่งก๊าซตามแผนแม่บทฯ ฉบับที่ 1/2 

และร้อยละ 12.5 สําหรับระบบท่อส่งก๊าซตามแผนแม่บทระบบท่อส่งก๊าซฉบับที่ 3 (ปรับปรุงเพิ่มเติม)1/ และส่วนที่สอง ได้แก่ 

ค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge) ซึ่งคํานวณจากค่าใช้จ่ายในส่วนที่เป็นต้นทุนผันแปร 

(Variable OPEX) ในการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Variable Cost) 

  สําหรับในปี 2564 อัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติเป็นค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนคงที่ คงเดิม เท่ากับ

ปีที่ผ่านมา ซึ่งการคํานวณเป็นไปตามหลักเกณฑ์การคํานวณ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) 

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2550 ส่วนค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนผันแปรเป็นการคํานวณตามหลักเกณฑ์การคํานวณ ปี 2560 

โดยสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และ ปตท. ได้เสนออัตราค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติเพื่อให้คณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยการกําหนดอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติสําหรับการจําหน่ายก๊าซ

ธรรมชาติให้กบัลกูคา้แต่ละรายนั้นขึ้นอยู่กบัพืน้ที่การใชก้า๊ซธรรมชาติของลกูค้า โดยอตัราค่าบริการสง่ก๊าซธรรมชาติ เป็นดงัตอ่ไปนี้

  อัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนคงที่ (Demand Charge) เป็นดังนี้ 

 หน่วย: บาทต่อล้านบีทียู

 
 (Demand Charge)

1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง  8.5899 1/

2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม  14.2177 1/

3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง  12.0654 1/

4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ  2.4855 2/

5 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่น้ําพอง  1.1299 3/

  อัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนผันแปร (Commodity Charge) เป็นดังนี้ 

 หน่วย: บาทต่อล้านบีทียู

 
 (Commodity Charge)

1 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ระยอง

 1.04054/2 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาตินอกชายฝั่งที่ขนอม

3 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่ง

4 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่จะนะ  0.09944/

5 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนฝั่งที่น้ําพอง  0.00004/

หมายเหตุ:

1/ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป  

2/ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2554 เป็นต้นไป

3/ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2555 เป็นต้นไป 

4/  มีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2564 เป็นต้นไป

 ทั้งนี้ มีการกําหนดให้ปรับเปลี่ยนอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนคงที่ เป็นระยะ (Periodic Adjustment) 

โดยสามารถทบทวนอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนคงที่ ตามรอบระยะเวลา 5 ปี หรือตามระยะเวลาที่ กกพ. 

เหน็ชอบ หรือมีเหตทุีส่ง่ผลให้คา่บริการมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยัสาํคญั เพือ่ดํารงไวซ้ึง่อตัราผลตอบแทนเงินลงทนุในสว่นทนุของ

ผู้ถือหุ้นตามที่ได้รับอนุมัติ สําหรบัอัตราค่าบริการขนส่งก๊าซธรรมชาติส่วนของต้นทุนผันแปร จะมีการทบทวนทุกปีโดยมีการกําหนด

ดัชนีสําหรับการปรับค่าบริการส่วนต้นทุนผันแปร เพี่อให้สะท้อนสภาวการณ์ปัจจุบัน และคํานึงถึงประสิทธิภาพการดําเนินงาน 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) ในการประชมุเมื่อวนัที่ 4 สงิหาคม 2564 ไดม้มีตเิห็นชอบโครงสรา้งราคา

กา๊ซธรรมชาติ สาํหรบัการสง่เสริมการแข่งขนัในกิจการกา๊ซธรรมชาติ ระยะที่ 2 โดยมีสาระสาํคัญที่เปลี่ยนแปลงไปจากโครงสรา้งที่ใช้

กาํหนดราคาค่าบรกิารขนส่งกา๊ซธรรมชาตทิางทอ่ผา่นระบบท่อส่งกา๊ซธรรมชาต ิในปัจจุบัน ให้ทบทวนพืน้ที ่(Zone) ในการคดิค่าบรกิาร

ตามการใชร้ะบบท่อสง่ก๊าซธรรมชาตขิองผู้ซือ้กา๊ซธรรมชาต ิโดยคํานวณค่าผา่นทอ่กา๊ซธรรมชาตพิื้นที่ 1 ที่รวมค่าผา่นทอ่ในทะเลทัง้หมด 
หมายเหตุ:

1/ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2552 เป็นต้นไป 

067066
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



ซึ่งนําค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติของบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM(T)) นํามาคํานวณรวมในอัตรา

ค่าผ่านท่อก๊าซธรรมชาติในทะเลของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ซึ่ง กกพ. ได้ประกาศหลักเกณฑ์การกําหนดอัตราค่าบริการ

สําหรับผู้รับใบอนุญาตขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ ผ่านระบบส่งก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564

   

 
 นอกจาก ปตท. จะจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าโดยตรงแล้ว ปตท. ได้นําก๊าซธรรมชาติบางส่วนผ่านเข้าโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติของ ปตท. เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับก๊าซธรรมชาติและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยการแยกสารประกอบไฮโดรคาร์บอน

ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สําคัญในก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ประกอบด้วยก๊าซอีเทน 

ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ไอโซเพนเทน และก๊าซโซลีนธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังมีผลพลอยได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ 

คือ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งสามารถนําไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

และวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้แสดงตามตารางข้างล่างนี้

ก๊าซอีเทน เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น

ก๊าซโพรเพน เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน ยานพาหนะ โรงงานอุตสาหกรรม 

และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ เป็นวัตถุดิบสําหรับป้อนเข้าโรงกลั่นน้ํามันเพื่อผลิตน้ํามันสําเร็จรูป 

และเป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น

ไอโซเพนเทน เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น

 ปัจจุบัน ปตท. เป็นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติรายใหญ่ในประเทศไทย โดยมีโรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งสิ้น 

6 โรง โรงแยกก๊าซธรรมชาติทั้งหมดของ ปตท. ได้ดําเนินการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงแยก

กา๊ซธรรมชาตมิาอย่างตอ่เนือ่ง และทําให้มคีวามสามารถในการแยกก๊าซธรรมชาตสิูงสุดทีท่ําไดจ้รงิในปัจจบุนั (Processing Capacity) 

รวม 2,870 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั สงูกวา่ความสามารถในการแยกกา๊ซธรรมชาติสงูสุดตามคา่การออกแบบ (Nameplate Capacity) 

ซึ่งอยู่ที่ 2,660 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

 

 สัดส่วนของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ผลิตได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2562 - 2564 เป็นดังนี้

 ( )  2562  2563  2564

ก๊าซอีเทน 2,396,338 2,198,718 2,181,596

ก๊าซโพรเพน 1,021,520 940,818 1,017,933

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) 2,744,868 2,374,785 2,293,291

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 525,146 625,831 489,937

ไอโซเพนเทน 50,877 37,164 43,055

รวม 6,738,749 6,177,316 6,025,812

ที่มา: ปตท.

 

 
 นอกจากการจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติส่วนใหญ่ให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้าแล้ว ปตท. ยังจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้า

อุตสาหกรรม โดยลงทุนก่อสร้างระบบจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline System) เชื่อมต่อจากระบบส่งก๊าซธรรมชาติ 

(Transmission Pipeline System) ไปยังลูกคา้อตุสาหกรรม เพื่อใชใ้นกระบวนผลติ (Process) และผลติไฟฟ้าใชเ้อง (Cogeneration) และใช้

ในกิจการพาณิชย์ (Commercial) รวมถึงมีการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติผ่านรถขนส่งในรูปแบบ CNG (Compressed Natural Gas) 

และก๊าซธรรมชาติเหลว โดย ปตท. และลูกค้าแต่ละราย จะจัดทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งจะระบุปริมาณความต้องการใช้

ก๊าซธรรมชาติ และโครงสร้างราคาจาํหนา่ยก๊าซธรรมชาติ มีระยะเวลาสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาติตัง้แต่ 6 เดือน ไปจนถึง 10 ป ีทั้งนี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวนลูกค้าทางระบบท่อจําหน่ายก๊าซธรรมชาติทั้งสิ้น 366 สัญญา และลูกค้า CNG/ ก๊าซธรรมชาติเหลว 

ทั้งสิ้น 8 สัญญา 

 สําหรับโครงสร้างราคาจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต จะแตกต่างจาก

โครงสร้างราคาจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่มลูกค้าผู้ผลิตไฟฟ้า กล่าวคือ ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่ ค่าก๊าซธรรมชาติ

ตามปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ใช้จริงในแต่ละเดือน และค่าบริหารจัดการเพื่อการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้มีความพร้อมสําหรับ

การใชง้านตามปรมิาณกา๊ซธรรมชาตทิีไ่ด้แจ้งไวก้บั ปตท. เปน็การลว่งหน้า ทั้งนี้ ราคากา๊ซธรรมชาตทิีจ่ําหนา่ยให้กบัลกูคา้อตุสาหกรรม

ถูกกําหนดให้แข่งขันได้กับราคาเชื้อเพลิงทดแทนอื่น ๆ คือ น้ํามันเตา และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

 
 เพือ่สง่เสรมิการใชก้า๊ซธรรมชาตเิปน็เชือ้เพลงิทางเลอืกในภาคขนส่ง ลดผลกระทบต่อสภาพเศรษฐกจิ อนัเนือ่งมาจากความผนัผวน

ของราคาน้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลก ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนยุทธศาสตร์พลังงานของประเทศ

ที่สนับสนุนให้ใช้เชื้อเพลิงที่จัดหาได้จากแหล่งภายในประเทศ ปตท. ได้เริ่มนําก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) มาใช้เป็นเชื้อเพลิงให้กับ

รถโดยสารประจําทางที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ตั้งแต่ปี 2536 และต่อมามีการขยาย

ตลาดก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ไปยังรถกลุ่มอื่น ๆ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2564 มีจํานวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์

เป็นเชื้อเพลิงทั้งประเทศรวม 321,139 คัน (อ้างอิงข้อมูลจากกรมขนส่งทางบก) มีปริมาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์

ปี 2564 เฉลี่ย 3.2 ล้านกิโลกรัมต่อวัน โดยมีสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ที่เปิดให้บริการรวม 383 สถานี ประกอบด้วย 

สถานีก๊าซธรรมชาติหลัก (Mother Station) จํานวน 19 สถานี ดําเนินการสูบอัดก๊าซฯ เข้ารถขนส่งแล้วจัดส่งไปจําหน่ายยังสถานีบริการ

ที่อยู่นอกแนวท่อส่งก๊าซฯ (Daughter Station) จํานวน 246 สถานี และจําหน่ายผ่านสถานีที่อยู่ตามแนวท่อส่งก๊าซฯ (Conventional 

Station) จํานวน 118 สถานี ซึ่งให้บริการในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลจํานวน 178 สถานี และต่างจังหวัดจํานวน 205 สถานี 

 เพือ่สง่เสรมินโยบายของภาครัฐในการเปดิเสรกีจิการก๊าซธรรมชาต ิแผนปฏริูปประเทศดา้นพลังงานในการพฒันาใหป้ระเทศไทย

เป็นศูนย์กลางการซื้อ-ขายก๊าซธรรมชาติเหลวในภูมิภาค (Regional LNG Hub) จึงมีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจย่อย ภายใต้ธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ เพื่อการดําเนินธุรกิจในตลาดเชิงพาณิชย์ โดยรับผิดชอบตลาดก๊าซธรรมชาติเหลวเชิงพาณิชย์ ตลาดผลิตภัณฑ์

จากก๊าซธรรมชาติ และการบริการด้านก๊าซธรรมชาติ พร้อมทั้งให้มีการขยายตลาดในประเทศ CLMV ได้แก่ กัมพูชา ลาว เมียนมา 

และเวียดนาม รวมถึงขยายตลาดในประเทศจีน เพื่อรุกตลาดต่างประเทศที่กําลังเติบโต

 

 สําหรับปริมาณการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ในปี 2562 - 2563 และเริ่มจัดจําหน่าย

ผ่านธุรกิจตลาดพาณิชย์ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์ ในปี 2564 เป็นดังนี้

 

 ( )  2562  2563  2564

ก๊าซอีเทน 2,397,704 2,198,542 2,181,272

ก๊าซโพรเพน 891,923 853,025 953,395

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ก๊าซหุงต้ม) 3,594,017 2,947,307 3,113,277

ก๊าซโซลีนธรรมชาติ 674,179 603,433 617,011

ไอโซเพนเทน 50,871 37,161 43,057

รวม 7,608,694 6,639,468 6,908,012

ที่มา: ปตท.

 

 กลุ่มลูกค้าหลัก ได้แก่ กลุ่มปิโตรเคมี เช่น GC บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จํากัด และบริษัท ระยอง โอเลฟินส์ จํากัด เป็นต้น 

และผู้ประกอบการค้าน้ํามันมาตรา 7 ตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 โดยในปี 2564 โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ได้จําหน่ายก๊าซให้กับกลุ่มลูกค้ามาตรา 7 ส่วนใหญ่ ได้แก่ OR บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จํากัด (มหาชน) และบริษัท 

ยูนิคแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมิคัลส์ จํากัด (มหาชน) เป็นต้น

069068
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 ราคาจําหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าปิโตรเคมีจะเป็นไปตามสูตรราคาที่ตกลงกับลูกค้าเป็นราย ๆ ไป 

โดยสว่นใหญจ่ะอา้งอิงกบัราคาผลิตภณัฑป์โิตรเคมีในตลาดโลก สําหรบัราคากา๊ซโซลีนธรรมชาติจะอิงกบัราคาแนฟทาในตลาดโลก 

ส่วนราคาขายก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จําหน่ายในประเทศ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 เป็นต้นไป สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) จะประกาศราคาอ้างอิงสําหรับกํากับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลวในประเทศเท่านั้น โดยเปลี่ยนหลักเกณฑ์การอ้างอิง

ราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลวนําเข้าจากเดิมที่อ้างอิงด้วยราคา CP ที่ประกาศรายเดือน เป็นอ้างอิงด้วยราคา LPG Cargo จากข้อมูล 

Spot Cargo (FOB Arab Gulf) ของ Platts เฉลี่ยทุกสองสัปดาห์แทน และเพื่อให้ต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากทุกแหล่งจัดหา

มีต้นทุนที่ใกล้เคียงกันและแข่งขันกันได้ภายใต้ระบบการค้าเสรี อย่างไรก็ตาม ในกรณีของโรงแยกก๊าซฯ ปัจจุบัน คณะกรรมการ

บริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติให้เก็บส่วนต่างเข้ากองทุนน้ํามันเชื้อเพลิงกรณีราคา LPG Cargo+X (ค่าใช้จ่ายในการนําเข้า) 

สูงกว่าต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากกลุ่มโรงแยกก๊าซฯ และชดเชยกรณีราคา LPG Cargo+X ต่ํากว่าต้นทุนก๊าซปิโตรเลียมเหลว

จากกลุ่มโรงแยกก๊าซฯ 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2558 ภาครัฐขอความร่วมมือให้ ปตท. ช่วยเหลือประชาชนที่ใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวในภาคครัวเรือน (ครัวเรือน

รายได้น้อย ร้านค้า หาบเร่ แผงลอยอาหาร) เพื่อบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว และตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2560 เป็นต้นไป ปตท. ได้ให้ความช่วยเหลือเฉพาะผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทน โดยในปี 2564  

ปตท. ได้มีการสนับสนุนด้วยวงเงินทั้งสิ้น 6,327,782.61 บาท

 

 ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ดําเนินธุรกิจให้บริการ งานปฏิบัติการ งานบํารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ และการดําเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ เมื่อผู้ขายก๊าซธรรมชาติได้ส่งมอบ

กา๊ซธรรมชาตใิห้กบั ปตท. ที่จดุสง่มอบแล้ว กา๊ซธรรมชาตทิั้งหมดจะถูกสง่ไปยงัลูกคา้ต่าง ๆ  โดยผ่านระบบท่อสง่กา๊ซธรรมชาต ิซึ่งเป็น

ทรัพย์สินของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ซึ่งประกอบด้วยระบบส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ที่เชื่อมต่อกับ

แหล่งกา๊ซธรรมชาตติา่ง ๆ  ในอา่วไทย และระบบส่งกา๊ซธรรมชาตบินบกฝัง่ตะวนัออก ทีร่บัก๊าซจากอา่วไทยและสถานกี๊าซธรรมชาตเิหลว

ระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกฝั่งตะวันตกที่รับก๊าซจากแหล่งยาดานา เยตากุน และซอติก้า ในเมียนมา ที่ชายแดนไทย-เมียนมา 

เพื่อจ่ายก๊าซไปยังผู้ผลิตไฟฟ้า โรงแยกก๊าซธรรมชาติ NGV และอุตสาหกรรม โดยภายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. 

ยังประกอบด้วยหน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซธรรมชาติ (Dew Point Control Unit) และอุปกรณ์รวมก๊าซธรรมชาติ 

(Common Header) ซึ่งเป็นกระบวนการเพื่อควบคุมคุณภาพก๊าซธรรมชาติจากแหล่งต่าง ๆ ในอ่าวไทยให้มีค่าความร้อนคงที่

เป็นหนึ่งเดียวและมีคุณภาพเดียวกันทั้งระบบ

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท. มีความยาวรวมประมาณ 

4,566 กิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 2,433 กิโลเมตร รวมท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชน และท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า แต่ไม่รวมระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) 

และระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเลความยาวประมาณ 2,133 กิโลเมตร

 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะระบบที่สําคัญ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นดังนี้

( ) ( )

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล

เอราวัณ-โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง (ท่อสายประธาน เส้นที่ 1)

415 34 2524 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวัณในอ่าวไทย

ไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

แหล่งบงกช-เอราวัณ 

(ท่อสายประธาน เส้นที่ 1)

171 32 2539 เป็นระบบท่อจากแหล่งบงกชในอ่าวไทย

ที่เชื่อมกับแท่นเอราวัณ

เอราวัณ-โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง (ท่อคู่ขนาน)

413 36 2539 - 2540 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากแท่นเอราวัณ

ไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

เอราวัณ-โรงไฟฟ้าขนอม 161 24 2539 เป็นระบบท่อจากแท่นเอราวัณไปยังโรงไฟฟ้า

ขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

( ) ( )

แหล่งอาทิตย์-โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง (ท่อเส้นที่ 3)

610 42 2550 เป็นระบบท่อเส้นที่ 3 จากแหล่งก๊าซฯ อาทิตย์

ไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

แหล่งเจดีเอ-แหล่งอาทิตย์  95 42 2551 เป็นระบบท่อเส้นที่ 3 จากแหล่งก๊าซฯ เจดีเอ 

ไปยังแหล่งอาทิตย์

แหล่งเชฟรอนส่วนเพิ่ม 

(ปลาทอง 2)-ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เส้นที่ 3 ในทะเล

48 28 2554 เป็นระบบท่อจากแหล่งก๊าซฯ เชฟรอนส่วนเพิ่ม

(ปลาทอง 2) ไปยังระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 3 

ในทะเล 

แหล่งบงกชใต้-ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

เส้นที่ 3 ในทะเล

38 24 2555 เป็นระบบท่อจากแหล่งก๊าซฯ บงกชใต้ 

ไปยังระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 3 ในทะเล

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-

โรงไฟฟ้าบางปะกง 

(ท่อสายประธาน เส้นที่ 2)

107 28 2524 เป็นระบบท่อจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง 

ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

โรงไฟฟ้าบางปะกง-โรงไฟฟ้า

พระนครใต้ 

(ท่อสายประธาน เส้นที่ 1)

57 28 2524 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าบางปะกง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ 

จังหวัดสมุทรปราการ

บางพลี-สระบุรี (ท่อสายประธาน) 99 24 2524 เป็นระบบท่อจากอําเภอบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ ไปยังโรงปูนซิเมนต์ของ บมจ. 

ปูนซีเมนต์ไทย ที่อําเภอท่าหลวง จังหวัดสระบุรี

แหล่งน้ําพอง-โรงไฟฟ้าน้ําพอง 3 16 2533 เป็นระบบท่อจากแหล่งน้ําพอง 

ไปยังโรงไฟฟ้าน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-

โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อคู่ขนาน)

105 28 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา

บางปะกง-โรงไฟฟ้าวังน้อย 

(ท่อคู่ขนาน)

101 36 2539 เป็นระบบท่อคู่ขนานจากสถานีเพิ่มความดัน

บางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ไปยังโรงไฟฟ้า

วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก

ชายแดนไทยและเมียนมา- 

โรงไฟฟ้าราชบุรี

238 42 2541 เป็นระบบท่อจากจุดรับมอบก๊าซธรรมชาติ

ชายแดนไทยและเมียนมา ที่บ้านอีต่อง

จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อนําก๊าซธรรมชาติ

จากโครงการยาดานาและเยตากุน 

ไปยังโรงไฟฟ้าราชบุรี จังหวัดราชบุรี

ราชบุรี-วังน้อย 154 30 2543 เป็นระบบทอ่ทีเ่ชื่อมต่อระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ

บริเวณสถานีวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติราชบุรี

เข้ากับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บางปะกง-โรงไฟฟ้าวังน้อย (ท่อคู่ขนาน) 

ที่สถานีวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติวังน้อย

โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง-

โรงไฟฟ้าบางปะกง (ท่อเสน้ที่ 3)

110 36 2549 เป็นระบบท่อเส้นที่ 3 จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ระยอง ตําบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ไปยังโรงไฟฟ้าบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 

GAS
TRANSPORTATION
PIPELINE CAPACITY

 
(Nameplate Capacity)

 
 

 1  

420 

 2  3  

820 

 
(Nameplate Capacity) 
( )

 4  

170 

 5  

580 

 6  

880 

( ) ( )

โรงไฟฟ้าวังน้อย-โรงไฟฟ้าแก่งคอย 72 36 2549 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ไปยังโรงไฟฟ้าแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจากสถานี

ควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ 

RA#6 - โรงไฟฟ้าพระนครใต้

70 30 2550 เป็นระบบท่อจากสถานีควบคุมความดัน

ก๊าซธรรมชาติ #RA6 ไปยังโรงไฟฟ้า

พระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก

ชายฝั่งทะเล-โรงไฟฟ้าจะนะ

8 20 2550 เป็นระบบท่อจากชายฝั่งทะเล จังหวัดสงขลา

อาํเภอจะนะ ไปยังโรงไฟฟา้จะนะ จงัหวดัสงขลา

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ

7 24 2552 เป็นระบบท่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

หลักโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ไปยังโรงไฟฟ้า

พระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจาก

ชายแดนไทย-เมียนมา-BVW#1

0.59 28 2557 เป็นโครงการที่รองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งก๊าซซอติก้าจากเมียนมา และส่งเข้าสู่

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติปัจจุบันของ ปตท. 

ที่บริเวณ BVW#1 จังหวัดกาญจนบุรี

ระยอง-แก่งคอย (ท่อเส้นที่ 4) 298 42 2558 เป็นระบบท่อจากจังหวัดระยอง 

ไปยังระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้าวังน้อย-โรงไฟฟ้าแก่งคอย

นครสวรรค์ 192 28 2558 เป็นระบบท่อจากโรงไฟฟ้าวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไปยังจังหวัดนครสวรรค์

นครราชสีมา 145 28 2561 เป็นระบบท่อจากระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

วังน้อย-แก่งคอย จังหวัดสระบุรี 

ไปยังจังหวัดนครราชสีมา

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บนบกเส้นที่ 5 (GDF4 - BV5.4)

72 42 2564 เป็นระบบท่อจากระยองไปยังสถานีควบคุม

ความดันก๊าซธรรมชาติที่ 5.4 จังหวัดชลบุรี

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ 

ราชบุรี - วังน้อยที่ 6 

ไปยังจังหวัดราชบุรี

119 30 2564 เป็นระบบท่อจากสถานีควบคุมความดัน

ก๊าซธรรมชาติ #RA6 จังหวัดนนทบุรี 

ไปยงัสถานคีวบคมุความดนักา๊ซธรรมชาตทิี ่10 

(BVW#10) จังหวัดราชบุรี เพื่อเชื่อมต่อโครง

ข่ายท่อส่งก๊าซฯ ระหว่างฝั่งตะวันออกและฝั่ง

ตะวันตก

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก

เส้นที่ 5 (BV5.6 - BP4)

57 36 2564 เป็นระบบท่อจากสถานีควบคุมความดัน

ก๊าซธรรมชาติที่ 5.6 จังหวัดชลบุรี 

ไปยังสถานีควบคุมความดันก๊าซธรรมชาติ 

(BP4) จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก

เส้นที่ 5 (BV5.4 - BV5.8)

74 42 2564 เป็นระบบท่อจากสถานีควบคุมความดัน

ก๊าซธรรมชาติที่ 5.4 จังหวัดชลบุรี 

ไปยงัสถานคีวบคุมความดันกา๊ซธรรมชาตทิี่ 5.8 

จังหวัดฉะเชิงเทรา

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก

เส้นที่ 5 (GDF4 - TP5MX)

5 42 2564 เป็นระบบท่อจากระยอง 

ไปยังเขตผสมคุณภาพก๊าซ (TP5MX)
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 . 

 ปตท. ประกอบธุรกจิที่เกีย่วเนื่องกบักา๊ซธรรมชาตผิา่นบรษิทัในเครอือื่น ๆ  เชน่ ธรุกจิกา๊ซธรรมชาตเิหลว โดยใหบ้รกิารในการรับเรอื 

จัดเก็บก๊าซธรรมชาติเหลว และแปลงสภาพก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว

ของประเทศ รวมถึงการขยายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวแบบครบวงจร อีกทั้งธุรกิจพัฒนาและก่อสร้าง

ระบบท่อย่อย ธุรกิจให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจร 

โดย ปตท. ลงทุนผ่านบริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD) บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จํากัด (TTM(T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. (TTM(M)) บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) 

และบริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จํากัด (MAP) 

 
  

 ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่านบริษัท ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทแกนนําด้านธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

(Flagship Company) ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง 

เพื่อแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมทั้งน้ํามันดิบและก๊าซธรรมชาติ สร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ และการจําหน่าย

ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติให้กับในประเทศเป็นหลัก 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงการด้านการสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

มากกว่า 40 โครงการ ใน 15 ประเทศ

 ( ) 

 ปตท. ดําเนินธุรกิจพลังงานในต่างประเทศเพื่อแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ ๆ และแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อสร้างความมั่นคง

ในการจัดหาพลังงานให้กับประเทศ และเป็นการต่อยอดธุรกิจที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์

ของบุคลากร และความร่วมมือระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัท พีทีที 

เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER) บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จํากัด (PTTGM) และ PTT Green Energy Pte. Ltd. 

(PTTGE) โดย ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 ในทั้ง 3 บริษัท นอกจากนี้ ยังมีบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL) ซึ่ง ปตท. 

และ ปตท.สผ. เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50

 

 ลักษณะการดําเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลายของ ปตท. แบ่งเป็น 2 ธุรกิจ ดังนี้ 

 . 

 (International Trading Business Unit)

 ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร ครอบคลุมการจัดหา การนําเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ

ของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ น้ํามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเคมี ตัวทําละลาย เคมีภัณฑ์ รวมทั้งให้บริการบริหารความเสี่ยงด้านราคา และจัดหาการขนส่งระหว่างประเทศ 

โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ส่วนเกินของประเทศไทย 

ควบคู่ไปกับการขยายฐานการค้าไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลกและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดสากล

ของกลุ่ม ปตท.

 Reimagine Upstream 
 

  LNG Value Chain, 
Regional Gas to Power  

 
(Fully Integrated Player in Gas and LNG Value Chain) 

 

 • การค้าน้ํามันดิบและคอนเดนเสท

 • การค้าผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป

  และก๊าซธรรมชาติเหลว

 • การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ 

  และตัวทําละลาย

 • การค้าอนุพันธ์

 • การจัดหาการขนส่งต่างประเทศ 

 ดําเนินธุรกิจผ่านการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม ปตท.

  - PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)

    - PTT International Trading London Ltd. 

   (PTTT LDN) 

        - PTT International Trading USA Inc. 

   (PTTT USA)

 ดําเนินธุรกิจผ่านการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม ปตท.

 • ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

  - บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC)

  - บมจ. ไทยออยล์ (TOP)

  - บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)

  - บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK)

 • ธุรกิจน้ํามันและการค้าปลีก

  - บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (OR)

ทั้งนี้ รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจ/ การจัดหา/ จัดจําหน่าย 

รายบริษัทของธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ 

investor.pttplc.com/th/downloads/one-report  

และข้อมูลของ ปตท.สผ. เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ pttep.com/th/Investorrelations/Regulatorfi lings/Annualfi ling.aspx
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 ผลประกอบการของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศขึ้นอยู่กับ

การแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกรรมการค้านอกประเทศ จึง

ได้จัดตั้งบริษัทในเครือและสํานักงานตัวแทนในจุดศูนย์กลาง

การค้าต่าง ๆ ของโลก อาทิ ประเทศสิงคโปร์, กรุงอาบูดาบี 

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน, 

กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ และเมืองฮิวสตัน ประเทศ

สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีธุรกรรม

การค้ากบัคูค่า้ตา่ง ๆ  ครอบคลุมทกุภมูภิาคทั่วโลก และเนื่องจาก

ธรุกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธรุกรรมที่มมีลูคา่สงู จงึได้นาํ

เอาระบบควบคุมความเสี่ยงที ่Trading House ชั้นนําในระดับสากล

มาใช้เป็นแนวปฏิบัติ (Best Practice) อีกทั้งมีคณะกรรมการ

ทีท่าํหนา้ทีก่าํหนดนโยบายและกาํกบัดูแลการบริหารความเสี่ยง

ในด้านต่าง ๆ และแบ่งโครงสร้างการทํางานและบทบาทหน้าที่

อยา่งชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back เพื่อให้เกิดการตรวจสอบ

แบบถว่งดลุ (Check & Balance) รวมทัง้มกีารนําเทคโนโลยดีจิทิลั

มาพัฒนาระบบควบคุมการทําธุรกรรมการค้า การปฏิบัติการ 

และการควบคุมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกรรม 

เพื่อให้สามารถทําธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และสามารถ

ตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สินค้าและผลิตภัณฑ์ของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

แบ่งได้เป็น 4 ประเภท ดังนี้

 1)  (Crude Oil)
 น้ํามันดิบเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน คุณภาพของ

น้ํามันดิบอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับชนิดของอินทรียสารที่เป็น

ต้นกําเนิดและสารประกอบอื่น ๆ ที่อยู่ในน้ํามันดิบนั้น ๆ ซึ่งเป็น

ข้อจาํกดัสว่นหนึง่ทีโ่รงกลั่นจาํเปน็ต้องพิจารณานาํไปใช้ สาํหรับ

ประเทศไทยมีแหล่งน้ํามันดิบหลายแหล่ง แต่เนื่องจากปริมาณ

น้ํามันดิบที่ขุดพบและนําขึ้นมาใช้ในประเทศมีเพียงประมาณ

รอ้ยละ 20 ของความต้องการน้าํมันดบิทั้งหมดของโรงกลัน่น้ํามัน

ในประเทศไทย ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องนําเข้าน้ํามันดิบ

จากต่างประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่นําเข้าจากกลุ่มประเทศใน

ตะวันออกกลาง เช่น ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 

กาตาร์  โอมาน เป็นต้น และน้ํามันดิบจากกลุ่มประเทศ

ตะวันออกไกล เช่น ออสเตรเลีย มาเลเซีย บรูไน เวียดนาม และ

อินโดนีเซีย รวมถึงน้ํามันดิบจากแหล่งอื่น ๆ เช่น ทวีปแอฟริกา 

และทวีปอเมริกา เป็นต้น

 2)   (Condensate)
 คอนเดนเสทเป็นก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในสถานะก๊าซเมื่อ

อยู่ใต้ดินภายใต้ความดัน แต่จะเปลี่ยนสถานะเป็นของเหลว

เมื่อถูกนําขึ้นมาอยู่บนผิวดิน ถือเป็นผลพลอยได้จากการผลิต

กา๊ซธรรมชาต ิคอนเดนเสทที่ประเทศไทยใช้ในปัจจบุนันัน้ได้จาก

การผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศกว่าร้อยละ 60 และที่เหลือ

นาํเขา้มาจากต่างประเทศ  ปัจจบุนัโรงกลั่นน้าํมนัใช้คอนเดนเสท

มากลั่นโดยตรงหรอืผสมกบัน้ํามันดบิเพือ่ใชก้ลัน่  ผลติภณัฑท์ีไ่ด้

จะมีคุณสมบัติเหมือนกับการกลั่นด้วยน้ํามันดิบชนิดเบา 

 3)  
  (Refined Oil Product & Liquefied Natural Gas)
  • ผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป อาทิ น้ํามันเบนซิน (Gasoline) 

   น้ํามันก๊าด (Kerosene) น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน 

   (Aviation Fuel) น้ํามันดีเซล (Gasoil) น้ํามันเตา (Fuel Oil) 

   น้ํามันเตากํามะถันต่ํา (Low Sulfur Waxy Residue) 

   เป็นต้น

  • ก๊าซปโิตรเลยีมเหลว (Liquefi ed Petroleum Gas: LPG)

  • ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gasoline: NGL)

  • ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefi ed Natural Gas: LNG)

 4)   
  (Petrochemical Product, Chemical and Solvent)
  • Feedstock & By-Product อาทิ Naphtha, Pygas เป็นต้น

  • ผลติภัณฑก์ลุม่โอเลฟินส์ อาท ิPropylene, C4 Raffi nate, 

   Butane เป็นต้น

  • ผลิตภัณฑ์กลุม่อะโรเมติกส์ อาทิ Benzene, Toluene, 

   Mixed Xylene, Paraxylene, Cyclohexane, Stylene 

   Monomer เป็นต้น

  • เคมีภัณฑ์ อาทิ Methyl Tert-butyl Ether (MTBE), 

   Sulfuric Acid เป็นต้น

  • ตัวทําละลาย อาทิ Methanol, Diethylene Glycol, 

   Acetone เป็นต้น

 

 (International Trading)

 ปตท. ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ จําแนกออกเป็น 

3 ส่วนหลัก ๆ ได้แก่

 1) ธุรกิจการค้าน้ํามันดิบและคอนเดนเสท

 2) ธุรกจิการค้าผลติภัณฑ์น้าํมนัสาํเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติ

  เหลว

 3) ธุรกิจการค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และ

  ตัวทําละลาย

 1)  
  (Crude Oil and Condensate)
 ดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทั้งการจัดหา นําเข้า

การค้านอกประเทศ ที่เกี่ยวกับน้ํามันดิบและคอนเดนเสท 

ทั้งจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศให้กับโรงกลั่น

ทั้งในประเทศและนอกประเทศ รวมถึงการหาโอกาสทางการค้า 

การแลกเปลี่ยน (Physical Swap) น้ํามันดิบและคอนเดนเสท

เพื่อสร้างผลกําไรและความสมดุลในระบบ รวมทั้งการดูแลให้มี

การใชน้้าํมนัดบิและคอนเดนเสททีผ่ลติไดใ้นประเทศอย่างคุม้คา่ 

 

  1.1) การจัดหาและการค้าน้ํามันดิบจาก

   แหล่งในประเทศ (Domestic Crude Oil)

  จากการที่ประเทศไทยมีปริมาณน้ํามันดิบในประเทศ

คอ่นข้างจํากดัและมสีถานะเป็นผู้นําเข้าน้ํามนัดบิ ดังนั้น น้าํมนัดบิ

ในประเทศจึงเป็นทรัพยากรที่ต้องใช้อย่างคุ้มค่าที่สุด ปัจจุบัน 

ปตท. จัดหาน้ํามนัดบิในประเทศจากแหล่งน้าํมันดบิต่าง ๆ   ได้แก่ 

สิริกิติ์ (เพชร) กําแพงแสนและอู่ทอง (บีพี) สังขจาย บึงหญ้า

และบึงม่วง (นอร์ทเซ็นทรัล) วิเชียรบุรีและศรีเทพ (วิเชียรบุรี) 

นาสนุ่นตะวันออก (เอ็นเอสอี) อรุโณทัย ปัตตานี จัสมิน 

ทานตะวนั เบญจมาศ บัวหลวง มโนราห์ โดย ปตท. จะซือ้น้าํมนัดบิ

ในประเทศบางส่วนจากผู้ได้รับสัมปทานต่าง ๆ และจําหน่าย

น้ํามันดิบดังกล่าวให้กับโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ

  1.2) การจัดหาและการค้าน้ํามันดิบจาก

   แหล่งต่างประเทศ (International Crude Oil)

  ปตท. ดําเนินการจัดหาน้ํามันดิบจากภายนอกประเทศ

ให้โรงกลั่นในประเทศ รวมถึงการดําเนินการขนส่งและให้บริการ

บริหารความเสี่ยงราคา โดยโรงกลั่นที่ ปตท. จัดหาน้ํามันดิบ

และคอนเดนเสทให้ทั้งหมด ได้แก่ GC และ IRPC และจัดหา

น้ํามันดิบและคอนเดนเสทบางส่วนให้แก่ TOP บริษัท บางจาก

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (BCP) และบริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม 

รีไฟน์นิ่ง จํากัด (มหาชน) (SPRC) ซึ่งปริมาณการจัดหา

จะขึ้นอยู่กับการเสนอคุณภาพ ราคา การประมูล และเงื่อนไข

ทางการค้าต่าง ๆ ที่โรงกลั่นกําหนด 

  ปตท. ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบเพื่อนําเข้าให้แก่โรงกลั่น

น้ํามันในประเทศ โดยคิดเป็นปริมาณทั้งสิ้นเฉลี่ยประมาณ

มากกว่าร้อยละ 60 ของปริมาณความต้องการน้ํามันดิบเข้ากลั่น

ของโรงกลั่นน้ํามันในประเทศ อีกทั้ง ปตท. ยังทําหน้าที่เป็น 

Trading Arm ให้กับ ปตท.สผ. สําหรับน้ํามันดิบทั้งในประเทศ

และต่างประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าร่วมลงทุน

  นอกจากการจัดหาน้าํมนัดบิจากภายนอกประเทศเพือ่นํา

เข้ากลั่นในประเทศไทย แล้ว ปตท. ได้มีการซื้อขายน้ํามันดิบ

ต่างประเทศเพื่อการค้านอกประเทศ หรือที่เรียกว่าธุรกรรม 

Out-Out Trading โดยเป็นการจัดหาน้าํมนัดิบจากประเทศผู้ผลิต

ทั่วโลก แล้วส่งไปขายยังประเทศอื่น ๆ ที่มีความต้องการ 

ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และกําไรจากต่างประเทศ รวมทั้ง

เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับบริษัทไทยในเวทีการค้าสากล 

  1.3) การจดัหาและการค้าคอนเดนเสท (Condensate)

  ปตท. ดาํเนินการจดัหาและขนสง่คอนเดนเสทใหโ้รงงาน

ปิโตรเคมีและโรงกลั่นภายในประเทศ โดยมี GC ซึ่งเป็นบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้นเป็นผู้ซื้อหลัก 

ที่ใช้คอนเดนเสทเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต อย่างไรก็ตาม 

ปตท. เป็นผู้รับซื้อคอนเดนเสทจากผู้ได้รับสัมปทานในประเทศ 

ซึ่งประกอบด้วยแหล่งก๊าซธรรมชาติบนบก ได้แก่ สินภูฮ่อม 

และแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย ได้แก่ เอราวัณ ไพลิน 

บงกช และอาทิตย์ อย่างไรก็ตาม หากคอนเดนเสทในประเทศ

ไม่เพียงพอ จะมีการนําเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย 

ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย เป็นต้น

 .

 2562  2563  2564

 
( )

 
( )

 
( )

น้ํามันดิบในประเทศ 32.4 8.6 28.0 7.8 26.3 7.9

คอนเดนเสทในประเทศ 34.5 9.1 27.9 7.8 26.8 8.0

นําเข้าน้ํามันดิบ 178.1 47.2 168.2 46.9 175.2 52.3

นําเข้าคอนเดนเสท 13.5 3.6 22.1 6.2 18.4 5.5

การค้าน้ํามันดิบ/ คอนเดนเสท

ระหว่างประเทศ

118.7 31.5 112.4 31.4 88.3 26.3

รวม 377.1 100.0 358.6 100.0 335.0 100.0

ที่มา: ปตท.

 2)   (Refined Oil Product & Liquefied Natural Gas)
 ปตท. ดําเนินการจัดหา นําเข้า ส่งออก และทําการค้าผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูป น้ํามันกึ่งสําเร็จรูป ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

และก๊าซธรรมชาติเหลว เพื่อสร้างความมั่นคงและสมดุลทางพลังงานในภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินให้กับประเทศ บริษัทในและนอก

กลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการแสวงหาโอกาสการทําการค้าในตลาดสากล เพื่อนํารายได้สู่ประเทศ 

และเป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อความมั่นคงทางพลังงาน อีกทั้งยังทําให้ ปตท. เป็นที่รู้จักของตลาดโลกอีกทางหนึ่ง อาทิ ปตท. 
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



ดาํเนินการนาํเขา้กา๊ซปโิตรเลียมเหลว กา๊ซธรรมชาติเหลวและน้าํมันเบนซินพื้นฐานสาํหรบัการผลิตน้าํมันแก๊สโซฮอล ์เพือ่ตอบสนอง

ความต้องการใช้ในประเทศ และการส่งออกก๊าซโซลีนธรรมชาติที่เป็นผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมทั้ง

การส่งออกน้ํามันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นในส่วนที่เกินความตอ้งการใช้ในประเทศ ซึ่งปจัจบุนั ปตท. มีศกัยภาพในการส่งออกผลิตภณัฑ์

น้ํามันสําเร็จรูปไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยราคาซื้อขายจะเป็นไปตามกลไกตลาด 

 3)    (Petrochemical Product, Chemical and Solvent)
 ดําเนนิการจดัหา นาํเขา้ สง่ออก และทาํการคา้นอกประเทศ ทัง้ในสว่นของผลติภณัฑป์โิตรเคมตีน้น้าํและกลางน้าํสายอะโรเมตกิส์

และโอเลฟินส์ ตลอดจนเคมีภัณฑ์และตัวทําละลาย ครอบคลุมทั้งวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์หลัก และผลิตภัณฑ์พลอยได้จากโรงกลั่น

และโรงปิโตรเคมี โดย ปตท. เป็นผู้ส่งออกหลักของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่เหลือเกินความต้องการของ GC ในสายอะโรเมติกส์ อาทิ 

เบนซีน (BZ) และพาราไซลีน (PX) นอกจากนี้ ปตท. ยังเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยเข้าร่วมประมูลซื้อผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากโรงงาน

ปโิตรเคมอีืน่ ๆ  ทัง้ในประเทศและนอกประเทศ เพื่อสร้างรายไดแ้ละทํากาํไรจากการทาํการคา้สากลโดยครอบคลมุทุกภมูภิาคของโลก

 ปตท. มีสายงานสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ดังต่อไปนี้

 1) การบริหารความเสี่ยงด้านราคา

 2) จัดหาการขนส่งต่างประเทศ

 1)   (Price Risk Management)
 ฝ่ายการค้าอนุพันธ์เป็นหน่วยงานสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงราคาจากธุรกรรมการค้า การกลั่น การผลิต ผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียม ปิโตรเคมี เรือขนส่ง ให้กับ ปตท. รวมทั้งบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาดการค้าอนุพันธ์ 

เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทําการค้าและความผันผวนของราคาผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ

 2)   (International Chartering)
 ฝ่ายจัดหาการขนส่งต่างประเทศเป็นหน่วยสนับสนุนการดําเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยการจัดหาเรือขนส่ง และบริหารจัดการ

เรอืเชา่เหมาลาํระยะยาว (Time Charter) เพือ่การนาํเขา้ สง่ออก และการคา้ผลติภณัฑต์า่ง ๆ  ทัง้ของ ปตท. และบรษิทัในกลุม่ ปตท. รวมถงึ

หน่วยงานภายนอกกลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและการดําเนินธุรกิจแบบครบวงจร

 (International Trading) 

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 ธรุกิจการคา้ระหวา่งประเทศมีมูลค่าการจดัจาํหนา่ยผลิตภณัฑ ์รวมมลูค่าทัง้สิน้ 1,146,564 ลา้นบาท 

 2562  2563  2564

( ) ( /
) ( ) ( /

) ( ) ( /
)

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

-  น้ํามันดิบและคอนเดนเสท 763,616 378 482,062 359 761,374 335

-  น้ํามันสําเร็จรูป 248,554 120 131,752 97 301,484 114

-  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 72,392 24 41,898 19 83,420 24

-  ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ (พันตัน) 468 - 506 - 286 -

รวมธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 1,085,030 522 / 0 656,218 475 / 0 1,146,564 473 / 0

ที่มา: ปตท. (รวมธุรกรรมการค้าที่ดําเนินการผ่านบริษัทในเครือ)

 . 
 

 ปตท. ไดล้งทุนในธุรกจิการค้าระหวา่งประเทศเพือ่ทําธรุกรรม

การคา้สากลเตม็รปูแบบผ่านบริษทัในกลุม่ จาํนวน 4 บริษทั ดงันี ้

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT), PTT International 

Trading London Ltd. (PTTT LDN), PTT International Trading 

USA Inc. (PTTT USA) และ PTT MEA Ltd. (PTTMEA)

   ทั้งนี้  รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

  การจัดหา/จัดจําหน่าย รายบริษัทของธุรกิจที่ ปตท. 

  ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่มสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้

  บนเว็บไซต์ investor.pttplc.com/th/downloads/

  one-report 

 

 ปตท. ลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันโดยมีการลงทุนผ่าน 

3 ใน 6 โรงกลั่นน้ํามันของไทย ซึ่งมีกําลังการกลั่นรวมทั้งสิ้น 

770,000 บาร์เรลต่อวัน หรือประมาณร้อยละ 62 ของกําลัง

การผลิตของประเทศ (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)  

และธุรกิจปิโตรเคมีแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ํา

ไปจนถึ งปลาย น้ํา  ตั้ งแต่การผลิตและ จําหน่ายน้ํ ามัน

เชื้อเพลิง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย 

ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ โดยมุ่งเน้นการสร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ ตลอดจนการให้บริการท่าเทียบเรือ 

 Reinforce Downstream 
 

Hydrocarbon-Based 

 

 

และคลังเก็บผลิตภัณฑ์ โดย ปตท. จะเป็นผู้จัดหาน้ํามันดิบและ

รับซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีจากบริษัท

ในกลุ่มส่วนหนึ่งเพื่อจําหน่ายให้กับตลาดทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ ทั้งนี้ ผลประกอบการของธุรกิจน้ํามัน ปิโตรเคมี

และการกลั่น ส่วนใหญ่จะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ ส่วนต่างราคา

น้ํามันดิบและวัตถุดิบกับราคาผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิง

และปโิตรเคมีในตลาดโลกซึ่งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทาน

ของตลาดโลก รวมถงึมลูค่าสนิคา้คงเหลอื ณ สิน้ปี โดยกลุม่ ปตท. 

มี GC เป็นบริษัทแกนนําด้านธุรกิจปิโตรเคมี (Petrochemical 

F lagship)  TOP เ ป็นบริษัทแกนนําด้านธุรกิจการกลั่น 

(Refi nery Flagship) IRPC เป็นบริษัทแกนนําดา้นธุรกิจปโิตรเคมี

และการกลั่นแบบครบวงจร (Integrated Petrochemical and 

Refi nery Flagship) และ OR เป็นบริษัทแกนนําด้านธุรกิจน้ํามัน

และการค้าปลีก (Oil and Retail Business Flagship) โดยดําเนิน

ธุรกิจจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและธุรกิจค้าปลีกสินค้า

และบริการอื่น ๆ (Non-Oil) อย่างผสมผสานกันทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ เช่น การจัดจําหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ

ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  ในตลาดค้าปลีกและตลาดพาณิชย์ ธุรกิจกาแฟ 

ร้านอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ร้านสะดวกซื้อ และการบริหาร

จัดการพื้นที่เข้าด้วยกัน นอกจากนี้ ยังมี PTT TANK ดําเนิน

ธุรกิจให้บริการรับ จัดเก็บและขนถ่ายผลิตภัณฑ์ให้กับบริษัท

ในกลุม่ ปตท. โดย ปตท. มกีารกํากบัดูแลบรษิัทในเครอืทั้งทางตรง

และทางอ้อมผ่านตัวแทนที่ทําหน้าที่เป็นกรรมการบริษัทและ

ตัวแทนปฏิบัติงานในบริษัท 

 ปตท. ได้ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจ

น้ํามันและการค้าปลีก ผ่านบริษัทในกลุ่ม จํานวน 5 บริษัท ดังนี้

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

 2. บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) (TOP)

 3. บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)

 4. บรษิัท ปตท. น้าํมันและการค้าปลกี จาํกัด (มหาชน) (OR)

 5. บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด (PTT TANK)

   ทั้งนี้  รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

  การจดัหา/จัดจาํหน่าย รายบรษิัทของธุรกจิที ่ปตท. ลงทุน

  ผ่านบริษัทในกลุ่มสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน

  เว็บไซต์ investor.pttplc.com/th/downloads/one-report 

   รวมถึงข้อมูลเพิ่มเติมของ 

  GC: pttgcgroup.com/th/investor-relations/document/

  annual-fi lings 

  TOP: investor-th.thaioilgroup.com/form_561_one_

  report.html

  IRPC: irpc.co.th/about-us/library/annual-report/

  OR: investor.pttor.com/th/downloads/one-report 
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

https://investor.pttplc.com/th/downloads/one-report
https://investor.pttplc.com/th/downloads/one-report
https://www.pttgcgroup.com/th/investor-relations/document/annual-filings
https://www.irpc.co.th/annualreport_post/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/
https://www.irpc.co.th/annualreport_post/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B5/
https://investor.pttor.com/th/downloads/one-report


แผนภาพแสดงโครงสร้างกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

สถาบันนวัตกรรม

 • พัฒนาธุรกิจใหม่

นวัตกรรมและธุรกิจใหม่

 • วิศวกรรมและบริหารโครงการ
 • โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ 
  ภาคตะวันออก
 • พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน

วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน  
 
 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน จัดต้ังขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 จากการปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อกำาหนดทิศทาง 
การดำาเนินงานของหน่วยธุรกิจและบริษัทภายในกลุ่มธุรกิจให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท. ซึ่งจะเปลี่ยนผ่านจากธุรกิจเดิม
ไปสู่ธุรกิจใหม่ โดยผลักดันการพัฒนาธุรกิจ Future Energy และ Beyond ให้เติบโตเป็นธุรกิจหลักของ ปตท. ในอนาคต ประกอบกับ 
การบริหารจัดการด้านวิศวกรรม การก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ และดำาเนินการพัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์เพื่อเชื่อมโยงการขนส่ง 
ที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐาน อีกทั้งยังมีการค้นคว้าวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปสู่เชิงพาณิชย์ให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ  
ตลอดจนการประยุกต์ใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรม (Digital Transformation)  
เพื่อนำาองค์กรไปสู่การเติบโตทางธุรกิจ 
 ลักษณะการดำาเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็น ดังนี้

พัฒนาและขยายธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อทดแทนสัดส่วน
การเติบโตในธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon Value Chain) เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
กับพลังงานแห่งอนาคต (Future Energy) และธุรกิจ
นอกอุตสาหกรรมพลังงานและไฮโดรคาร์บอน (Beyond)

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 
ในส่วนที่ ปตท. ดำาเนินการเอง
 
นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ 

 มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจใหม่ แสวงหาโอกาสทางธุรกิจด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ เพื่อตอบรับกับการเปลี่ยนแปลง 
ของกระแสโลก (Megatrend) และเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าสู่ธุรกิจ New Business ตามวิสัยทัศน์ Future  
Energy and Beyond ได้แก่  ธุรกิจพลังงานรูปแบบใหม่  
ลงทุนในโครงการพลังงานหมุนเวียน ธุรกิจแบตเตอรี่ ธุรกิจ 
เกี่ยวเนื่องกับรถยนต์ไฟฟ้า ธุรกิจไฮโดรเจน ให้บริการ 
การจัดการด้านพลังงาน รวมถึงดิจิทัลแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์ 
ทางธุรกิจ และธุรกิจใหม่อื่น ๆ ที่ไม่ได้อยู่ใน Value Chain  
การดำาเนินธุรกิจของ ปตท. ในปัจจุบัน ตลอดจนกำากับการลงทุน
ในการพฒันาธรุกจิใหม ่กำาหนดทศิทางการดำาเนนิงานของบรษิทั 
ในกลุ่มนวัตกรรมและธุรกิจใหม่ 
 
วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 

 ประกอบด้วยงานวิศวกรรมและบริหารโครงการด้าน
วิศวกรรมและการก่อสร้าง เช่น การก่อสร้างท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ
และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ บริหารจัดการสินทรัพย์ อาทิ ที่ดิน  
อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังดำาเนินโครงการ 
ทีต่อบสนองตอ่กลยทุธข์อง ปตท. ในการสร้างธรุกจิใหมด่ว้ย อาท ิ 
โครงการนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi)  
การแสวงหาโอกาสในการร่วมพัฒนาโครงการ Smart City  
ต่าง ๆ ตลอดจนการแสวงหาโอกาสในธุรกิจโลจิสติกส์  
และโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และบริการด้านวิศวกรรมครบวงจร 

สถาบันนวัตกรรม 

 ดำาเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึง
นวัตกรรม เพื่อมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน
เทคโนโลยี และพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยให้เป็น 
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุน การเพิ่ม
ผลผลิต ตลอดจนผลักดันงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรมไปสู่ 
เชิงพาณิชย์ให้เกิดผลลัพธ์ทางธุรกิจ

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 
ในส่วนที่ดำาเนินการผ่านบริษัทในกลุ่ม 
 
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่อยู่ภายใต้ 
การกำากับดูแลของกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน มีดังนี้ 
 1. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)  
  (GPSC) 
 2. บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำาเย็น จำากัด (DCAP)
 3. บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด (EnCo)
 4. บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด (PTTES)
 5. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำากัด (PTT DIGITAL)
 โดยกลุ่ม ปตท. มี GPSC เป็นบริษัทแกนนำาด้านธุรกิจไฟฟ้า  
(Power Flagship) ซึ่งดำาเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจำาหน่าย 
ไฟฟา้ ไอน้ำา น้ำาอุตสาหกรรม และสาธารณปูโภคอื่น ๆ  ทัง้ในสว่น 
ที่ดำาเนินการเอง และลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ สิ้นปี 2564  
มีกำาลังการผลิตตามสัดส่วนการถือหุ้น แบ่งเป็นไฟฟ้า 7,122  
เมกะวัตต์ ไอน้ำา 2,946 ตันต่อช่ัวโมง น้ำาเพื่อการอุตสาหกรรม 
7,372 ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง น้ำาเย็น 15,400 ตันความเย็น 
และโรงงานผลิตหน่วยกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Unit) 
141 เมกะวัตต์-ชั่วโมง 
 โดยเมื่อวันที่  4 มกราคม 2564 PTTGM (บริษัทย่อย 
ของ ปตท.) ได้เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล 
เพาเวอร์ จำากัด (GRP) (บริษัทย่อยที่ GPSC ถือหุ้นทั้งหมด)  
ในสดัสว่นรอ้ยละ 50 โดยการเขา้ซือ้หุ้น GRP ดงักล่าว สอดคลอ้ง
กับแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่ม ปตท. ในการเป็นผู้นำาในด้านธุรกิจ
พลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด (Renewable Energy) 
ทำาให้กลุ่ม ปตท. สามารถขยายและเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการลงทุนในธุ รกิจพลังงานหมุนเวียนทั้ ง ในประเทศ 
และต่างประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายกำาลังการผลิตไฟฟ้า 
จากพลังงานหมุนเวียนที่ 12,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573  
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 GPSC ได้จัดตั้งบริษัท  
โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอร์ยี่ จำากัด (GRSC) โดย GPSC ถือหุ้น 
ในสัดสว่นรอ้ยละ  100  เพือ่ใหเ้กดิความคลอ่งตวัและความสามารถ 
ในการแข่งขันในการลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศ 
เป้าหมายที่สำาคัญภายในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3
งบการเงิน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

  
จุดเด่นทางการเงิน 

 
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

   
รางวัลแห่งความสำาเร็จ

   
สารจากคณะกรรมการ

สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

	 1.	 โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

	 2.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	

	 3.	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	

	 4.	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ		

	 5.		 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ 
รายงานประจําปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 นอกจากนี ้ทีผ่่านมา ปตท. มกีารจดัตัง้บรษิทัยอ่ย เพือ่พัฒนา

ธุรกิจใหม่ตามกลยุทธ์ New S-Curve ของ ปตท. อาทิ ธุรกิจ

ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Value Chain) โดยได้จัดตั้ง

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด (ARUN PLUS) เพื่อดําเนินธุรกิจ

ยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร สร้างระบบนิเวศสนับสนุนการใช้

ยานยนตไ์ฟฟ้าในประเทศไทย เชน่ การแสวงหาโอกาสทางธรุกิจ

ผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยผ่านการร่วมมือกับพันธมิตร

ทางธุรกิจ การจัดจําหน่ายที่อัดประจุไฟฟ้าและการขยาย

จดุให้บรกิารอดัประจไุฟฟา้นอกสถานบีรกิาร เปน็ตน้ บรษิทั อวี ีม ี

พลัส จํากัด (EVME PLUS) ซึ่งให้บริการด้านดิจิทัลแพลตฟอร์ม

สําหรับยานยนต์ไฟฟ้า เช่น บริการให้เช่ายานยนต์ไฟฟ้า บริการ

ข้อมลูเกีย่วกบัสถานอีดัประจไุฟฟ้า และสถานซี่อมบาํรงุยานยนต์

ไฟฟ้า เป็นต้น บริษัท สวอพ แอนด์ โก จํากัด (Swap and Go) 

ซึ่งให้บริการแพลตฟอร์มโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายสลับ

แบตเตอรี่สาํหรับรถมอเตอรไ์ซคไ์ฟฟ้าแบบไม่ตอ้งรอชาร์จ สาํหรบั

ธรุกจิดา้นวทิยาศาสตรเ์พื่อชีวติ (Life Science) ได้จดัตัง้บริษทั 

อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (Innobic (Asia)) เพื่อรองรับการลงทุน

ในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต อาทิ ธุรกิจยา ธุรกิจอาหาร

และโภชนาการ ธุรกิจอุปกรณ์การแพทย์และการวินิจฉัย

ทางการแพทย์ เป็นต้น พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถ

ของ ปตท. ในด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science) 

และเป็นการสร้างมูลคา่เพิ่มให้กบัประเทศ เช่น การซือ้หุน้สามัญ 

Lotus Pharmaceutical Co., Ltd. (LOTUS) ซึ่งเป็นบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ไต้หวัน ดําเนินธุรกิจหลัก

ในการคิดค้นพัฒนา (R&D) ผลิตและจําหน่ายยา โดยมุ่งเน้น

ยาสามญั (Generic Drugs) ทีค่รอบคลมุหลายกลุม่โรค โดยเฉพาะ

โรคมะเรง็ และโรคระบบประสาท เปน็ต้น สาํหรบัธรุกจิเทคโนโลยี

ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และดิจิทัล (AI, Robotics and 

Digitalization) มีบริษัท อัลฟ่า คอม จํากัด (Alpha Com) สําหรับ

รองรับการลงทุนต่าง ๆ ในธุรกิจใหม่ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. 

ซึ่งสามารถทดสอบแนวคิดและรูปแบบการทําธุรกิจ (Business 

Model) ก่อนที่จะลงทุนจริง บริษัท พีทีที เรส จํากัด (PTT RAISE) 

เพือ่ให้บริการจาํหน่ายและติดตัง้งานหุน่ยนต์และระบบอัตโนมตัิ

แก่กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที แอนด์ ทีจีอีเอส 

ออปเทค จํากัด (OPTEC) เพื่อดําเนินธุรกิจ One-stop Total 

Improving Efficiency Technology Solutions/ Services 

มุ่งเน้นการนําเทคโนโลยีมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์/ 

เครื่องจักรของภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร บริษัท รี แอค 

จํากัด (ReAcc) เพื่อเป็นตัวแทนให้บริการซื้อขายด้านพลังงาน

สะอาด และความเป็นกลางทางก๊าซเรือนกระจก (Climate 

Neutrality) ผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์ม อาทิ การซื้อขายใบรับรอง

พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy Certifi cates: RECs) 

ระบบในการซื้อขายไฟฟ้าในรูปแบบ Corporate Power Purchase 

Agreement (CPPA) รวมถึงการใช้พลังงานหมุนเวียนกับรถยนต์

ไฟฟ้า บริษัท เมฆาเทคโนโลยี จํากัด (Mekha Tech) เพื่อลงทุน

ในธุรกิจให้บริการระบบสารสนเทศหลากหลายรูปแบบผ่าน

อินเทอร์เน็ต (Public Cloud) เช่น การให้บริการจัดเก็บข้อมูล 

ประมวลผล จัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้แก่บริษัท องค์กรต่าง ๆ 

รวมถึงกลุ่ม ปตท. เป็นต้น

   ทั้งนี้  รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

  การจัดหา/จัดจาํหน่าย รายบรษิัทของธรุกจิที่ ปตท. ลงทุน

  ผ่านบริษัทในกลุ่มสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน

  เว็บไซต์ investor.pttplc.com/th/downloads/one-report 

  และข้อมูลของ GPSC เพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ gpscgroup.

  com/th/investor-relations/downloads/one-reports 

 
 เช่น บริษทั ปตท. ศูนยบ์ริหารเงิน จํากัด (PTT TCC) ประกอบ

ธุรกิจเป็นศูนย์บริหารเงินให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

โดยการจดัหาเงนิสกลุตา่งประเทศและเงนิสกลุบาท ทัง้ระยะยาว

และระยะสั้น เพื่อให้กู้ยืมแก่ ปตท. และ/หรือบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

รวมไปถึงการบริหารหนี้ การบริหารสภาพคล่อง และการบริหาร

เงิน เป็นต้น โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของ ปตท. และบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. เป็นสําคัญ

   ทั้งนี้  รายละเอียดลักษณะการประกอบธุรกิจ/ 

  การจัดหา/จดัจําหน่าย รายบรษิัทของธรุกจิที ่ปตท. ลงทุน

  ผ่านบริษัทในกลุ่มสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน

  เว็บไซต์ investor.pttplc.com/th/downloads/one-report 

 

1.2.3  

 ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ โดยมีตลาดรองรับทั้งในประเทศและภูมิภาค

ในต่างประเทศที่ดําเนินธุรกิจอยู่ มีสัดส่วนปริมาณการขาย

ในประเทศต่อต่างประเทศอยู่ที่ 64 ต่อ 36 ในปี 2564 

ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากโครงการในประเทศ

และประเทศในอาเซียน จะส่งมาจําหน่ายในประเทศไทยเป็นหลัก 

โดยมี ปตท. เป็นผู้ซื้อที่สําคัญ ซึ่งจะนําผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจําหน่ายเป็นเชื้อเพลิง

และวัตถุดิบสําหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า ปิโตรเคมี ภาคขนส่ง 

ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน

 หลักการการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน เนื่องจากทําเลที่ตั้งและคุณสมบัติ

ของผลิตภัณฑ์ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อช่องทางการขายและการกําหนดราคาขาย ทั้งนี้ สามารถสรุป

รายละเอียดได้ดังนี้

 1) ก๊าซธรรมชาติ

 เนื่องจากการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เงินลงทุนสูง จําเป็นต้องมีสัญญาซื้อขายก่อนดําเนินการลงทุน โดยการทํา

สัญญาจะผูกพันเป็นสัญญาระยะยาว 15 - 30  ปี มีการกําหนดราคา ปริมาณและจุดซื้อขายไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน การจําหน่าย

กา๊ซธรรมชาตจิากแหลง่ผลติในประเทศทัง้หมด ทัง้นี ้สตูรราคาที่ใช้ซื้อขายกา๊ซธรรมชาตจิะอ้างองิกับราคาน้าํมันเตาและดัชนเีศรษฐกจิ 

เพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตและสามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอื่นได้ตลอดอายุสัญญา

 2) คอนเดนเสทและน้ํามันดิบ

 การกาํหนดราคาจาํหนา่ยคอนเดนเสทและน้าํมนัดบินั้น ขึน้อยูก่บัคุณสมบตัขิองคอนเดนเสทและน้าํมนัดบิทีผ่ลติได้โดยจะอา้งองิ

ราคาคอนเดนเสทและน้ํามันดิบที่เป็นตัวหลักสําหรับซื้อขายในภูมิภาคนั้น ๆ (Regional Benchmark Price) โดยการซื้อขาย

จะมีทั้งสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะยาว รวมทั้งการจําหน่ายในตลาดจร

 3) แนฟทา

 ปตท.สผ. จําหน่ายแนฟทาจากการลงทุนในโครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแยกก๊าซธรรมชาติบนบก

ขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) บริษัทน้ํามันแห่งชาติ

ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตัวแทนการขาย (Marketing Agent) ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดในภูมิภาค โดยการซื้อขาย

จะเป็นสัญญาระยะสั้น

 4) ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

 ปตท.สผ. จําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากโครงการเอส 1 ให้แก่ ปตท. โดยมีรูปแบบเป็นสัญญาระยะยาว ราคาขายเป็นไป

ตามนโยบายรัฐและประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน อีกทั้งจําหน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลวจากการลงทุน

ในโครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) โดยการซื้อขายจะเป็นสัญญาระยะสั้น อ้างอิงกับราคาตลาดในภูมิภาค

 ธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงนัก เนื่องจากความต้องการปิโตรเลียมมีมากกว่าปริมาณ

ที่ผลิตได้ และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง ดังนั้น รูปแบบการซื้อขายจึงเป็นไปในลักษณะสัญญาระยะยาวโดยเฉพาะ

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมีการกําหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นการรับประกันตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อดึงดูดความสนใจ

และลดความเสี่ยงของนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้

 จากข้อมูลโดยประมาณของปี 2564 การผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. จากแหล่งในประเทศคิดเป็นร้อยละ 43 ของการผลิต

ในประเทศทั้งหมด ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตของบริษัทอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ปตท.สผ. 43

เชฟรอน 21

มิตซุย ออยส์ เอ็กซ์พลอเรชั่น 6

ปิโตรนาส 10

โททาล 9

อื่น ๆ 11

ที่มา: ข้อมูลกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (เดือนพฤศจิกายน 2564)

083082
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

https://investor.pttplc.com/th/downloads/one-report
https://www.gpscgroup.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
https://investor.pttplc.com/th/downloads/one-report


  2563  -  

 
(

: bcf)
( : 

MMbbl)
( : 

MMbbl)

ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) 3,947.90 92.44 102.65

ปริมาณสํารองที่คาดว่าจะพบ (Probable Reserves) 3,617.77 81.67 129.82

ปริมาณสํารองที่น่าจะพบ (Possible Reserves) 2,198.76 44.53 111.52

ที่มา: ข้อมูลตามรายงานประจําปี 2563 ของกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

 การสํารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีผู้ดําเนินการรายใหญ่ๆ (Operator) เช่น บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย 

สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) 

จํากัด บริษัท เฮสส์ (ประเทศไทย) จํากัด และบริษัท มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น จํากัด เป็นต้น ในปี 2564 มีปริมาณการผลิต

ก๊าซธรรมชาติในประเทศเฉลี่ย 3,204 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ลดลงจากปีก่อนประมาณร้อยละ 2 น้ํามันดิบ 97,620 บาร์เรลต่อวัน 

ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 17 และคอนเดนเสท 79,549 บาร์เรลต่อวัน ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 6

 2554 - 2564 

 
( ) ( )

 
( )

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 95,629

2559 3,777 163,527 94,489

2560 3,620 141,248 98,572

2561 3,527 129,201 99,010

2562 3,623 125,889 102,332

2563 3,262 117,029 84,835

2564 3,204 97,620 79,549

ที่มา: ข้อมูลตามเว็บไซต์ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.eppo.go.th)  

 

 ปัจจุบันกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยอยู่ภายใต้

การกํากับดูแลโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานภายใต้

พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ตามที่

รัฐบาลมีนโยบายให้มีการปรับโครงสร้างบริหารกิจการพลังงาน

ให้เหมาะสม โดยแยกงานนโยบายงานกํากับดูแลการประกอบ

กิจการพลังงาน และการประกอบกิจการพลังงานออกจากกัน 

ให้การกํากับดูแลกิจการพลังงานครอบคลุมทั้งกิจการไฟฟ้า

และก๊าซธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพ มั่นคง มีปริมาณเพียงพอ 

และให้มีการจัดตั้งองค์กรกํากับดูแลอิสระ คือ คณะกรรมการ

กาํกบักจิการพลังงาน เพื่อกาํกบัดูแลกจิการพลังงานของประเทศ 

โดยมหีน้าทีป่อ้งกันการใช้อาํนาจผกูขาดโดยมชิอบ และคุ้มครอง

ผู้ใช้พลังงานและผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการ

พลังงาน โดยพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน 

พ.ศ. 2550 (พระราชบัญญัติฯ) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2550 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 

11 ธันวาคม 2550 เป็นต้นไป

 โดย ปตท. เปน็ผูป้ระกอบธรุกิจกา๊ซธรรมชาติอยา่งครบวงจร

เพียงรายเดียวในประเทศ ซึ่งในปี 2564 ปตท. และกลุ่มบริษัท

ที่ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีนโยบายการตลาด ดังนี้

 • Supply Strategy เป็นการจัดหาก๊าซธรรมชาติและก๊าซ

ธรรมชาติเหลวเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ 

และเพื่อการแข่งขันเชิงพาณิชย์ รองรับนโยบายส่งเสริม

การแข่งขันในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

 • Operating Strategy รักษามาตรฐานการดําเนินงาน

ที่เป็นเลิศ (Operational Excellence) เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าได้ และเป็นรากฐานการเติบโต

ในอนาคต

 • Marketing Strategy บริหารการต่อสัญญาขายก๊าซฯ 

กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายเดิม เพื่อรักษาส่วนแบ่งตลาด 

และแสวงหาตลาดใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายก๊าซธรรมชาติ 

หรือกา๊ซธรรมชาติเหลว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 • Portfolio Expansion มุ่งเน้นการหาโอกาสการลงทุน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ งรวมทั้งธุ รกิจ

ก๊าซธรรมชาติ (Gas/ LNG Business) และธุรกิจ

ที่ไม่เกี่ยวข้องกับก๊าซธรรมชาติ (Non-Gas Business) 

 สําหรับธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ  ปัจจุบัน

มผีูป้ระกอบการทีไ่ด้รับใบอนุญาตจัดหาและคา้สง่กา๊ซธรรมชาต ิ

(Shipper License) จากคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานรวม 

8 ราย ได้แก่

 1.  บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 2.  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

 3.  บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน)

 4.  บริษัท หินกองเพาเวอร์โฮลดิ้ง จํากัด

 5.  บริษัท บี.กริม แอลเอ็นจี จํากัด 

 6.  บริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) 

 7.  บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด

 8. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จํากัด (มหาชน)

 อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 ปตท. ยังคงเป็นผู้ส่งก๊าซธรรมชาติ

เข้าโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ โดยมีเพียง

การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.) เทา่นัน้ที่เปน็ผูน้าํเขา้ 

ก๊าซธรรมชาติเหลวในรูปแบบตลาดจร (Spot) เพื่อนํามาใช้กับ

โรงไฟฟ้าของ กฟผ. เอง ซึ่งเป็นการดําเนินงานเพื่อทดสอบ

การเปิดให้บุคคลที่สามสามารถเข้ามาใช้หรือเชื่อมต่อระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติและสถานีก๊าซธรรมชาติเหลว (Third Party 

Access: TPA) และเป็นการดําเนินงานตามนโยบายส่งเสริม

ให้เกดิการแข่งขันในกจิการก๊าซธรรมชาต ิในระยะที่ 1 ตามกรอบ

การดําเนนิงานที่กระทรวงพลังงานกําหนด โดย EGAT ดําเนนิการ

จัดหาก๊าซธรรมชาตเิหลวรูปแบบตลาดจร รวมจํานวน 5 เที่ยวเรอื

 ในส่วนของระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (Distribution 

Pipeline System) นั้น ปัจจุบันการลงทุนและการดําเนินการ 

ส่วนใหญ่ โดย ปตท. นอกเหนือจาก ปตท. แล้ว ยังมีบริษัทอื่น

ที่ดําเนินกิจการระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ ตัวอย่างเช่น 

PTTNGD ได้ดําเนินธุรกิจพัฒนาและก่อสร้างระบบท่อย่อย

เพื่อขนส่งและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าในเขต

อุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

 

 
 

 ในปี 2564 การจัดหาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 4,420 ล้าน

ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต)  

(คิดเป็นสัดส่วนการจัดหาจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ

ร้อยละ 64 และ 36 ตามลําดับ) ปริมาณการจัดหาก๊าซธรรมชาติ

ของปี 2564 เพิ่มขึ้น 31 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 0.7 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ภาพรวมของการจัดหา

และจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการฟื้นตัว

ทางเศรษฐกิจหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ดีขึ้น

085084
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/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 ทั้งนี้ ปริมาณการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติในปี 2564 ให้กับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ มีดังนี้

 • ภาคไฟฟ้า

 ปริมาณการจําหน่ายเฉลี่ย 2,618 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด 

เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 จากปี 2563 ที่ 2,613 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ประกอบด้วยการจําหน่ายให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวม 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระรวม 587 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และผู้ผลิตไฟฟ้า

รายเล็กรวม 1,331 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

 • ภาคอุตสาหกรรม

 ปริมาณการจําหน่ายเฉลี่ย 779 ล้านลูกบาศก์ฟตุตอ่วนั คิดเปน็สัดสว่นร้อยละ 18 ของปริมาณจําหน่ายทั้งหมด เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 

จากปี 2563 ที่ 709 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

 • ภาคขนส่ง

 การจําหนา่ยก๊าซธรรมชาตใินภาคขนส่งมปีรมิาณเฉลี่ย 131 ลา้นลูกบาศก์ฟตุตอ่วนั คดิเป็นสดัสว่นรอ้ยละ 3 ของปรมิาณจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติทั้งหมด ลดลงร้อยละ 20 จากปี 2563 ที่ 163 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

 • โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

 การใช้ก๊าซธรรมชาติสําหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม 909 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมาณการจําหน่ายทั้งหมด ซึ่งเท่ากันกับปี 2563 ที่ 909 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

 2560 – 2564 
หน่วย: ล้านหน่วย

 2560  2561  2562  2563  2564

1. พลังน้ํา 4,687 7,597 6,310 4,540 4,540

2. ก๊าซธรรมชาติ 121,044 116,265 121,841 113,859 113,113

3. น้ํามันเตาและดีเซล 330 177 1,125 722 716

4. ถ่านหิน 35,732 35,796 35,825 36,823 36,065

5. กระแสไฟฟ้านําเข้า 24,427 26,669 25,547 29,551 33,356

6. Renewable Energy 

 และอื่น ๆ

14,944 17,923 21,402 20,540 21,894

รวม 201,164 204,427 212,050 206,035 209,684

อัตราการขยายตัว (ร้อยละ) 0.8 1.6 3.8 (2.8) 1.8 

ที่มา: ข้อมูลตามเว็บไซต์ของสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (www.eppo.go.th) 

 

 รฐับาลมีนโยบายส่งเสริมการแขง่ขันในกิจการกา๊ซธรรมชาติ

ทั้งระบบ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาและ

การใหบ้รกิาร ซึง่จะทาํใหผู้้บรโิภคไดร้บับรกิารทีม่คีณุภาพ ในราคา

ที่เหมาะสมและเป็นธรรม โดยได้สนับสนุนการเพิ่มจํานวนผู้เล่น

ในการจัดหาและค้าก๊าซธรรมชาติเหลว และมอบหมายให้

คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) เป็นผู้พิจารณา

ใหใ้บอนญุาตจัดหาและคา้ส่งก๊าซธรรมชาต ิรวมทั้งออกข้อบงัคับ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทําข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้

หรอืเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาตแิละสถานกี๊าซธรรมชาตเิหลว

แก่บุคคลที่สาม (TPA Regime) ให้ผู้ใช้บริการ (Shipper) 

รายอื่น สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติของ 

ปตท. ได้ ซึ่งกลุ่ม ปตท. ได้ดําเนินการตามนโยบายดังกล่าว 

และประกาศใช้ข้อกําหนดเกี่ยวกับการเปิดให้ใช้หรือเชื่อมต่อ

ระบบส่งก๊าซธรรมชาติบนบกแก่บุคคลที่สาม ฉบับแรกตั้งแต่

วันที่ 30 มีนาคม 2558 (ฉบับแก้ไขล่าสุดประกาศใช้วันที่ 

7 มิถุนายน 2560) และ PTTLNG ได้ประกาศใช้ข้อกําหนด

เกี่ยวกับการให้บริการสถานีก๊าซธรรมชาติเหลวแก่บุคคลที่สาม

และการเชื่อมต่อสําหรับสถานีก๊าซธรรมชาติเหลวฉบับแรก

ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2558 (ฉบับแก้ไขล่าสุดประกาศใช้วันที่ 

31 มีนาคม 2563) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 ได้เห็นชอบแนวทางการทดลองนําเข้า

กา๊ซธรรมชาติเหลวแบบตลาดจร (Spot) ของการไฟฟ้าฝา่ยผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปรมิาณไม่เกนิ 200,000 ตัน เพื่อทดสอบ

ระบบการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ โดยแบ่งการนําเข้า

เป็น 2 ลําเรือ ลําเรือละ 65,000 ตัน ซึ่ง PTTLNG ได้ประสานงาน

กับ กฟผ. ในการดําเนินการตามมติ กบง. โดยรับเรือนําเข้าก๊าซ

ธรรมชาตเิหลวลําที ่1 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2562 และรับเรอืลาํที ่2 

ในวันที่ 21 เมษายน 2563

 หลังจาก กฟผ. ได้ดําเนินการทดสอบนโยบายส่งเสริม

การแข่งขัน ระยะที่ 1 แล้วเสร็จ กระทรวงพลังงานได้พิจารณา

และจัดทําโครงสร้างและรูปแบบการดําเนินงานของแนวทาง

การส่งเสริมการแข่งขัน ระยะที่ 2 และเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

กพช. มีมติเห็นชอบแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ

ก๊าซธรรมชาติ  ระยะที่  2  และมอบหมายให้หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องไปดําเนินการในรายละเอียด รวมทั้งมอบหมาย

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) เป็นผู้พิจารณา

และดําเนนิการตามแนวทางดังกลา่วในทางปฏบิัตใิหเ้ปน็รปูธรรม

ต่อไป ซึ่งเมื่อวนัที ่4 สงิหาคม 2564 กพช. มมีตเิห็นชอบโครงสร้าง

ราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับการส่งเสริมการแข่งขันในกิจการ

กา๊ซธรรมชาต ิระยะที ่2 รวมทัง้กรอบระยะเวลาบงัคบัใช้โครงสร้าง

ราคาก๊าซธรรมชาติ ส่งผลให้ปัจจุบันกิจการก๊าซธรรมชาติ

ของประเทศไทยเขา้สู่การส่งเสรมิการแข่งขนัในระยะที ่2 โดยจะมี

ผู้ประกอบกิจการก๊าซธรรมชาติมากราย มาดําเนินการแข่งขัน

จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว โดยปัจจุบัน คณะกรรมการกํากับ

กิจการพลังงาน (กกพ.) ได้อนุมัติออกใบอนุญาตจัดหาและค้า

ส่งก๊าซธรรมชาติ (ใบอนุญาต Shipper) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ

ก๊าซธรรมชาติในประเทศทั้งสิ้น 8 รายดังกล่าวข้างต้น 

 ทั้งนี้ ปตท. ได้เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขัน

ในกิจการก๊าซธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นนี้ รวมถึง ปตท. ได้วางแผน

และเตรียมโครงสร้างเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐที่ต้องการ

ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าขายก๊าซธรรมชาติเหลว

ในภูมิภาค (Regional LNG Hub) เพื่อนําเข้าและส่งออก

ก๊าซธรรมชาติเหลวไปยังประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค

 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 กบง. มีมติเห็นชอบการจัดสรร

สิทธิการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว สําหรับการแข่งขันในกิจการ

ก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ปี 2564 - 2566 ในปริมาณ 0.48, 1.74, 

3.02 MTPA ตามลําดับ

 ครม. เมือ่วันที ่20 ตลุาคม 2563 มีมติเห็นชอบตามมติ กพช. 

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่เห็นชอบแผนพัฒนากําลังผลิต

ไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561 - 2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 

(PDP 2018 Rev. 1) และแผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ 

พ.ศ. 2561 - 2580 (Gas Plan 2018) ตามที่กระทรวงพลงังานเสนอ 

โดยกรอบแนวคิดและเป้าหมายของ Gas Plan 2018 ได้แก่ 

ส่งเสรมิการใชก้า๊ชธรรมชาตใินภาคเศรษฐกจิต่าง  ๆ   เพือ่ลดปัญหา

มลพิษทางอากาศ เร่งรัดการสํารวจและผลิตก๊าชธรรมชาติ  

จากแหล่งปิโตรเลียมภายในประเทศ พื้นที่พัฒนาร่วมและ

พื้นที่ทับซ้อน พัฒนาและใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอย่าง

มีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ

 สําหรับแนวโน้มความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในอนาคต 

Gas Plan 2018 มสีมมตฐิานความตอ้งการใช้กา๊ซธรรมชาต ิไดแ้ก ่

ภาคการผลิตไฟฟ้า ประมาณการตาม PDP 2018 ฉบับปรับปรุง

ครั้งที่ 1 ที่มีการปรับลดการผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าถ่านหิน

และโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ และเพิ่มสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติ

ในการผลติไฟฟ้า จากร้อยละ 37 ในป ี2079 ตามแผน PDP 2015 

เป็นร้อยละ 53 ในปี 2080 ตามแผน PDP 2018 Rev. 1 การใช้

ก๊าซธรรมชาติในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ (ใช้เป็นวัตถุดิบสําหรับ

ผลิตก๊าซปิโตรเลียมเหลวและปิโตรเคมี) ประมาณการตาม

ปรมิาณกา๊ชธรรมชาตใินอา่วไทย ภาคอตุสาหกรรมประมาณการ

ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ซึ่งการคาดการณ์ GDP 

ปี 2561 - 2580 ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.8 ต่อปี และคํานึงถึง

แผนการขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ภาคขนส่ง

ประมาณการตามแนวโน้มจํานวนรถยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ 
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 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  
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(Natural Gas Vehicles: NGV) ส่งผลให้ในภาพรวมความต้องการ

ใชก้า๊ซธรรมชาติของประเทศ อยู่ทีร่ะดบั 5,348 ล้านลูกบาศกฟ์ตุ

ต่อวัน ในปี 2580 เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 0.7 ต่อปี แบ่งเป็น

การผลิตไฟฟ้าร้อยละ 67 ภาคอุตสาหกรรมร้อยละ 21 โรงแยก

ก๊าซธรรมชาติร้อยละ 11 และภาคขนส่งร้อยละ 1 ซึ่งปรับสูงขึ้น

จากแผน Gas Plan 2015 ตามกรณีฐานใหม่ ปรับปรุงครั้งที่ 2 

ที่เดิมคาดว่าในปี 2579 จะมีความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ

อยู่ที่ประมาณ 5,062 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพิ่มขึ้นเฉลี่ย

ร้อยละ 0.1 ต่อปี

 กพช. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ได้มีมติเห็นชอบกรอบแผน

พลังงานชาติ โดยมีเป้าหมายสนับสนุนให้ประเทศไทยสามารถ

มุ่งสู่พลังงานสะอาด และลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

สุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี 2608 - 2613 เพื่อสร้างศักยภาพ

การแข่งขันและการลงทุนของผู้ประกอบการไทย ให้สามารถ

ปรับตัวสู่การลงทุนเศรษฐกิจคาร์บอนต่ําตามทิศทางโลก 

ตลอดจนใช้ประโยชน์จากการลงทุน ในนวัตกรรมสมัยใหม่

เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

การขับเคลื่อนนโยบายการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ของประเทศในระยะยาว และมอบหมายให้ กบง. บริหารจัดการ

และพิจารณาทบทวนปรับปรุงแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้า

จากพลังงานสะอาด ภายใต้ PDP 2018 Rev. 1 ให้สอดคล้องกับ

ข้อเสนอการดําเนินการระยะเร่งด่วน เพื่อเพิ่มสัดส่วนการผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ระยะยาวของประเทศ

 ด้านก๊าซธรรมชาติ มุ่งเน้นการดําเนินการ ดังนี้ (1) ส่งเสริม

การใช้ก๊าซธรรมชาติเหลวในภาคอุตสาหกรรมและภาคขนส่ง

แทนการใชเ้ชือ้เพลงิแขง็ น้ํามนั และถา่นหนิ เพือ่ลดการปลดปลอ่ย

ก๊าซเรือนกระจกในภาพรวม (2) บริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ

ในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนาระบบการประเมิน

ศักยภาพและกํากับดูแลทรัพยากรปิโตรเลียมให้ทันสมัย 

และบรหิารจดัการ การนําเข้ากา๊ซธรรมชาตเิหลวจากต่างประเทศ 

เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่จะเพิ่มสูงขึ้น

ในอนาคต (3) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านก๊าซธรรมชาติ 

เช่น ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ สถานีจัดเก็บและแปรสภาพ

กา๊ซธรรมชาตเิหลว รองรับการใช้กา๊ซธรรมชาตแิบบกระจายศูนย์

ทีอ่าจเกิดขึน้จากสง่เสริมการใชก้า๊ซธรรมชาติเหลวเปน็เชือ้เพลิง

ทดแทน และกํากับดูแลคุณภาพการให้บริการและมาตรฐาน

ความปลอดภัย และ (4) เปิดเสรีกิจการก๊าซธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ 

โดยปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการมีผู้ให้บริการ

หลายราย และพัฒนาโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติให้โปร่งใส 

เป็นธรรม สะท้อนต้นทุน และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขัน

อย่างเต็มรูปแบบ

 

 

 ตลาดภายในประเทศมีลูกค้าหลักประกอบด้วยโรงกลั่น

ซึง่มีความต้องการน้ํามนัดิบและคอนเดนเสทโดยผ่านการจัดหา

จากผู้ผลิตภายในประเทศและการนําเข้าจากผู้ผลิตภายนอก

ประเทศ และโรงปิโตรเคมีซึ่งมีความต้องการนําเข้าวัตถุดิบ

หรือสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตจากผู้ผลิตภายนอก

ประเทศ รวมทั้งการนําเข้าน้ํามันเบนซินพื้นฐานสําหรับ

การผลิตแก๊สโซฮอล์ การนําเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวสําหรับ

ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และภาคครัวเรือน และการนําเข้า

ก๊าซธรรมชาติเหลวสําหรับภาคไฟฟ้าและภาคอุตสาหกรรม 

ตามความต้องการนําเข้าของประเทศ สะท้อนถึงบทบาท

การเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ โดย

ในปี 2564 ที่ผ่านมา มีสัดส่วนรายได้จากตลาดภายในประเทศ

ร้อยละ 54 โดยแบ่งเป็นการจัดหาภายในประเทศประมาณ

ร้อยละ 11 และการนําเข้าร้อยละ 43  

 ในสว่นของตลาดภายนอกประเทศมีลกูคา้หลกัประกอบดว้ย 

โรงกลั่น โรงปิโตรเคมี บริษัทน้ํามันแห่งชาติ บริษัทพลังงาน

ข้ามชาติ และบริษัทการค้าสากลทั่วโลก โดยผ่านการค้า

นอกประเทศของสินค้าโภคภัณฑ์ต่าง ๆ อาทิ น้ํามันดิบ 

คอนเดนเสท ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามัน

สําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และตัวทําละลาย 

และการส่งออกผลิตภัณฑ์ น้ํามันสําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 

เคมีภณัฑ ์และตวัทาํละลายส่วนเกินความต้องการใช้ในประเทศ 

เพื่อสร้างรายได้และกําไรจากต่างประเทศ โดยในปี 2564 

ที่ผา่นมา มีสัดสว่นรายได้จากตลาดภายนอกประเทศร้อยละ 46 

โดยแบ่งเป็น การค้านอกประเทศร้อยละ 45 และการส่งออก

รอ้ยละ 1   

 การสร้างการเติบโตทางธุรกิจและโอกาสทางการค้าจําเป็น

ตอ้งมกีารขยายการคา้ให้ครอบคลุมทั่วโลก ซึง่หนึง่ในกลยุทธห์ลัก

คือการเจาะเข้าสู่ตลาดที่เป็นศูนย์กลางทางการค้าและกระจาย

น้ํามันหรือที่เรียกว่า Trading Hub ผ่านการจัดตั้งสํานักงาน

ในประเทศต่าง ๆ  ได้แก่ สาํนกังานในประเทศสงิคโปรท์ี่รับผดิชอบ

ภูมิภาคเอเชียทั้งหมด/ สํานักงานในประเทศจีนรับผิดชอบดูแล

ตลาดจีนและประเทศใกล้เคียง/ สํานักงานในประเทศสหรัฐ

อาหรับเอมิเรตสท์ีร่บัผิดชอบภมูิภาคตะวนัออกกลาง/ สํานกังาน

ในประเทศอังกฤษที่ดูแลภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา และ

สํานักงานในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ดูแลรับผิดชอบทั้งภูมิภาค

อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ ซึ่งมีส่วนช่วยให้สามารถติดตาม

ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ตลอด 

24 ชั่วโมง เมื่อเกิดความไม่สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน

ในแต่ละภูมิภาค สามารถหาโอกาสที่จะทําการค้าข้ามภูมิภาค

ในช่วงที่ตลาดเอื้ออํานวย (Arbitrage Opportunity) นอกจากนี้ 

ยังสามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้าของ ปตท. 

ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด และแสวงหาโอกาสในการเพิ่ม

มูลค่าและต่อยอดการทําการค้าในภูมิภาคนั้น ๆ ได้อีกด้วย

 
 

 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีการแข่งขันสูงขึ้น จากการที่

บริษัทน้ํามันแห่งชาติในตะวันออกกลางและบริษัทพลังงาน

ระดับโลกซึ่งถือครองสินทรัพย์ต่าง ๆ อาทิ หลุมผลิต ท่าเรือ 

คลังน้ํามัน โรงกลั่น และโรงปิโตรเคมี หันมาให้ความสําคัญกับ

การทําการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น โดยอาศัยความได้เปรียบ

เชิงการค้าจากการมีสินทรัพย์มาเป็นฐานการทําการค้าและเป็น

รูปแบบการค้าที่เรียกว่า Asset-backed Trading ซึ่งเป็นรูปแบบ

การค้าที่บริษัทค้าสากลข้ามชาติรายใหญ่ขยายการลงทุนไป

ในสินทรพัยต์า่ง ๆ  เพื่อสร้างมลูคา่เพิ่มและเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันและความได้เปรียบในการทําการค้าในปัจจุบัน 

นอกจากนี้ การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อนํามาประยุกต์ใช้

กับการทําธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ทําให้สามารถเข้าถึงข้อมูลการค้า

และราคาซื้อขายได้อย่างรอบด้านและรวดเร็ว ซึ่งอาจส่งผล

ต่อโอกาสทางการค้าและการทํากําไรของธุรกิจที่ลดลงได้ ทั้งนี้ 

ในปี 2564 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและบริษัทในเครือ

มีปริมาณการค้ารวม 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 1.4 

ของปริมาณการค้าโลก มีจํานวนคู่ค้าและลูกค้ามากกว่า 1,200 

บริษัท ซึ่งตั้งอยู่ใน 70 ประเทศครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

 แนวโน้มอุตสาหกรรมและการแข่งขันในอนาคตของธุรกิจ

จะยังคงอยู่ในระดับสูง การเติบโตของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจภายหลังการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 และสงครามการค้าระหว่างประเทศจีน

และสหรัฐอเมริกา จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความต้องการ

ใช้พลังงานโลก ในขณะที่ความไม่สงบทางการเมืองของประเทศ

ผู้ผลิตน้ํามันและนโยบายการผลิตน้ํามันของประเทศผู้ผลิต

จะเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณการผลิตของโลก ซึ่งจะส่งผล

ต่อการแข่งขันในธุรกิจระยะสั้น ในส่วนของแนวโน้มการค้า

ระยะยาว การค้าในตลาดพลังงานของโลกที่เป็นเชื้อเพลิงจาก

ฟอสซิลอาจจะเริ่มชะลอตัวลงจากกระแสของการลดการใช้

พลังงานที่สร้างผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมายาวนานและ

หันไปใช้พลังงานสะอาดที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

มากขึ้น อาทิ การใช้พลังงานจากลมและแสงอาทิตย์ในการผลิต

ไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าและไฮโดรเจน

ในอุตสาหกรรมยานยนต์และการขนส่ง อย่างไรก็ตาม การใช้

พลังงานสะอาดดังกล่าวยังไม่สามารถพึ่งพาได้อย่างแท้จริง

และมีข้อจํากัดด้านการใช้งาน ดังนั้น การใช้พลังงานจาก

ก๊าซธรรมชาติเหลวจึงเป็นอีกทางเลือกสําคัญในช่วงเปลี่ยนผ่าน

ไปสู่การใช้พลังงานสะอาดในอนาคต โดยปัจจุบันการค้า

ก๊าซธรรมชาติเหลวเข้ามามีบทบาทสําคัญต่อตลาดการค้า

พ ลังงานของโลกมากขึ้น  เนื่ องจากปริมาณการผลิต

ก๊าซธรรมชาติเหลวของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ขยายตัว

อย่างต่อเนื่องและการขนส่งข้ามทวีปที่เอื้ออํานวย จึงส่งผล

ให้ก๊าซธรรมชาติเหลวเป็นทางเลือกสําคัญที่หลายประเทศ

ทั่วโลกปรับใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักของประเทศและของโลก 

และเปน็โอกาสทีท่า้ทายของการขยายการค้ากา๊ซธรรมชาตเิหลว

ของธุรกิจการค้าระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องในอนาคต

 

 

 ปัจจุบนัประเทศไทยมโีรงกลัน่น้ํามันรวมทั้งสิน้ 6 แห่ง มกีาํลัง

การกลั่นน้ํามันรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 1,244,500 บาร์เรลต่อวัน 

(รวมกําลังการผลิตของหน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ GC 

จํานวน 135,000 บาร์เรลต่อวัน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

โรงกลั่นน้ํามันมกีารผลติผลติภณัฑป์ิโตรเลยีมจรงิรวมกันจาํนวน 

992,411 บารเ์รลต่อวัน (โดยได้รวมการผลติกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว

จากโรงแยกก๊าซฯ และโรงงานปิโตรเคมีแล้ว)  

 ประเทศไทยผลิตน้ํามันสําเร็จรูปแยกเป็นผลิตภัณฑ์น้ํามัน

สําเร็จรูปชนิดต่าง ๆ ดังนี้
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 หน่วย: บาร์เรลต่อวัน

 2562  2563  2564

น้ํามันเบนซิน 225,488 224,358 214,845

น้ํามันดีเซล 423,460 486,583 476,859

น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 131,244 56,192 36,221

น้ํามันเตา 94,177 81,366 91,782

น้ํามันก๊าด 35,217 28,448 28,864

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 155,733 142,132 143,840

รวม 1,065,318 1,019,079 992,411

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน 

 ปี 2564 ประเทศไทยมีความต้องการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงเฉลี่ยต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยการใช้น้ํามัน

เชื้อเพลิงเครื่องบินลดลงร้อยละ 36.0, กลุ่มน้ํามันเบนซินลดลงร้อยละ 8.5, กลุ่มน้ํามันดีเซลลดลงร้อยละ 3.5 และน้ํามันก๊าดลดลง

ร้อยละ 6.3 เป็นผลจากการเดินทางที่ลดลง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างไรก็ตาม การใช้น้ํามันเตาเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 15.6 และก๊าซปิโตรเลียมเหลวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 

 การส่งออกน้ํามันสําเร็จรูปปี 2564 เป็นการส่งออกน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ไบโอดีเซล น้ํามันเตา น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 

น้ํามันก๊าด และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยปริมาณส่งออกเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 203,182 บาร์เรลต่อวัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.3) คิดเป็น

มูลค่าส่งออกรวม 15,141 ล้านบาทต่อเดือน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 81.7)

 

 ภาพรวมอุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยในปี 2563 ชะลอตัวจากมาตรการปิดเมืองเพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคการส่งออก ซึ่งรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เม็ดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติก โรงงาน

ปโิตรเคมีตา่งต้องลดหรือหยดุการผลิต เชน่เดียวกบัอตุสาหกรรมปลายทาง อยา่งเชน่ ยานยนตแ์ละอิเลก็ทรอนิกส ์แต่ดว้ยพฤติกรรม

ของผูบ้รโิภคทีเ่ปลีย่นไป เชน่ การทาํงานจากบา้น (Work from Home) และการใชผ้ลติภณัฑป์อ้งกัน/ ฆา่เชือ้โรคมากขึน้ รวมถงึนโยบาย

กระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ได้ส่งผลดีต่ออุปสงค์ผลิตภัณฑ์พลาสติก สําหรับบรรจุภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์และด้านสุขอนามัย 

   
หน่วย: พันตันต่อปี

2561 24,132 1,562 17,199 8,479

2562 23,934 1,577 17,277 8,234

2563 23,500 1,739 17,672 7,573

ที่มา: สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย 

 

 • ปี 2563 มีปริมาณการผลิตลดลงจากปี 2562 ตามราคาผลิตภัณฑ์ที่ได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ส่งผลให้การนําเข้าทั้งปีเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออกหดตัวลง จากอุปสงค์ในภูมิภาคที่ลดลง อย่างไรก็ตาม การส่งออก

ในส่วนของโพรพิลีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.0 โดยมีประเทศเวียดนาม จีน สิงคโปร์ และอินโดนีเซียเป็นตลาดส่งออกหลัก

 • ปี 2563 มีปริมาณการผลิตใกล้เคียงกับปี 2562 ขณะที่ความต้องการในประเทศลดลง ส่วนการส่งออกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 

โดยมีประเทศปลายทางหลัก ได้แก่ อินเดีย เวียดนาม อินโดนีเซีย และจีน

 

 

 ประเทศไทยมีผู้ค้าน้ํามันที่จดทะเบียนเป็นผู้ค้าน้ํามันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 รวม 52 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564) ปี 2564 

มีปริมาณความต้องการใช้น้ํามันทั้งประเทศ 44,186 ล้านลิตร โดยผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่มีสัดส่วนการใช้มากที่สุดคือ น้ํามันดีเซล 

รองลงมา ได้แก่ น้ํามันเบนซิน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน และน้ํามันเตา ตามลําดับ

 การจําหน่ายน้ํามันในประเทศไทยเป็นตลาดเสรี มีการแข่งขันอย่างต่อเนื่องตามกลไกตลาดทั้งด้านราคา การพัฒนาคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์และบริการ การบริหารต้นทุนในห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนการพัฒนารูปแบบทางธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มรายได้ สถานการณ์

การใช้น้ํามันในประเทศไทยปี 2564 ลดลง เมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทําให้

ห่วงโซ่การดําเนินธรุกิจได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ส่งผลใหค้วามตอ้งการใชพ้ลงังานลดลง และเศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตวั 

 2562 - 2564  
 หน่วย: ล้านลิตร

 2562  2563  2564

ก๊าซปิโตรเลียมเหลว1/ 7,035 6,276  6,246

น้ํามันเบนซิน 11,751 11,608  10,762

น้ํามันก๊าด 7 6  6

น้ํามันเชื้อเพลิงเครื่องบิน 7,153 2,745  1,775

น้ํามันดีเซล 24,604 23,946  23,042

น้ํามันเตา2/ 1,941 1,728  1,897

น้ํามันหล่อลื่น 449 425 458

รวม 52,940 46,734  44,186

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน, บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) 

หมายเหตุ:

1/  ไม่รวม Propane, Butane

2/   ไม่รวม น้ํามันเตาที่จําหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 ทั้งนี้ OR เป็นผู้ประกอบธุรกิจรายสําคัญในตลาดผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงในประเทศของประเภทผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ 

โดยตามข้อมูลสถิติของกรมธุรกิจพลังงาน ประเทศไทย ในปี 2564 OR มีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ 42.2 เมื่อพิจารณาจากปริมาณ

การขายน้ํามันโดยรวม 

 

 2562 - 2564  
 หน่วย: ร้อยละ

 2562  2563  2564

ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก1/ 41.31 42.30 42.21

บางจาก 10.93 10.32 10.39

เอสโซ่ 10.74 10.94 11.29

เชลล์ 9.30 8.88 7.50

ผู้ค้ารายย่อย 27.72 27.56 28.61

ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน 

หมายเหตุ:

ไม่รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่นําไปใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

1/  รวมส่วนแบ่งการตลาดของบริษัท ปตท. (PTT), ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (OR)

 

 โครงสร้างราคาน้ํามันประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น และราคาขายปลีก ในส่วนของราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น 

ประกอบด้วยราคา ณ โรงกลั่น ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

และภาษีมูลค่าเพิ่ม และในส่วนของราคาขายปลีก ประกอบด้วยราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ค่าการตลาด และภาษีมูลค่าเพิ่ม

 จากการที่ประเทศไทยเป็นประเทศผู้นําเข้าน้ํามันจากต่างประเทศในรูปของน้ํามันดิบเป็นส่วนใหญ่ และน้ํามันสําเร็จรูปบางส่วน 

ประกอบกับการค้าน้ํามันเป็นไปอย่างเสรี ดังนั้น การกําหนดราคาน้ํามัน ณ โรงกลั่นจึงอ้างอิงกับราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลก

ตามหลักการเทียบเท่าการนําเข้า (Import Parity) ซึ่งภาครัฐเป็นผู้กําหนดหลักการดังกล่าว นอกจากนี้ ยังขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง

ของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา (หรือค่าเงินบาท) ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการคํานวณต้นทุนตามหลักการเทียบเท่าการนําเข้า

 ในส่วนของภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล ภาษีมูลค่าเพิ่ม กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 

ภาครัฐเป็นผู้กําหนดอัตราการจัดเก็บซึ่งแตกต่างกันไปสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด และถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ผลิต

ในการนําส่งภาษี และกองทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้กับภาครัฐตามอัตราที่กําหนด

 จากการที่ราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกมีความเคลื่อนไหวตามสภาวะตลาด ประกอบกับรัฐบาลได้กําหนดอัตราการจัดเก็บ

ต่างกันสําหรับน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละชนิด ส่งผลให้มีการปรับราคาขายปลีกน้ํามันอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างราคาน้ํามัน ณ วันที่ 

30 ธันวาคม 2564 ปรากฏตามตาราง

   30  2564
 หน่วย: บาทต่อลิตร

 95  95 
 10  91  95 

 20
 95 

 85  10

ราคา ณ โรงกลั่น 19.8457 20.0453 19.6284 20.2341 23.6258 21.2881 

ภาษีสรรพสามิต 6.5000 5.8500 5.8500 5.2000 0.9750 5.9900 

ภาษีเทศบาล 0.6500 0.5850 0.5850 0.5200 0.0975 0.5990 

กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง 6.5800 0.6200 0.6200 (2.2800) (7.1300) (1.9900)

กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์

พลังงาน

0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 0.0050 

ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น 33.5807 27.1053 26.6884 23.6791 17.5733 25.8921 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 2.3506 1.8974 1.8682 1.6575 1.2301 1.8124 

ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น

รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

35.9313 29.0026 28.5566 25.3366 18.8035 27.7045 

ค่าการตลาด 2.4567 2.0069 2.1714 4.0219 4.6136 0.6873 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 0.1720 0.1405 0.1520 0.2815 0.3230 0.0481 

ราคาขายปลีก 38.5600 31.1500 30.8800 29.6400 23.7400 28.4400 

ที่มา: สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

หมายเหตุ:  

-  ราคา ณ โรงกลั่น อ้างอิงราคาน้ํามันสําเร็จรูปในตลาดโลกตามหลักการเทียบเท่าการนําเข้า

-  ภาษีและกองทุน ภาครัฐเป็นผู้กําหนด  

 

 

  

 ในปี 2564 ประเทศไทยมีความต้องการใช้ก๊าซปิโตรเลียมเหลว เฉลี่ยอยู่ที่ 16.52 ล้านกิโลกรัมต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2563 

(เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4) เนื่องจากการใช้ในภาคปิโตรเคมีที่สูงขึ้นมาอยู่ที่ 7.26 ล้านกิโลกรัมต่อวัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 19.1) และการใช้

ในภาคอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 1.87 ล้านกิโลกรัมต่อวัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.6) สําหรับภาคครัวเรือนมีการใช้อยู่ที่ 

5.65 ล้านกิโลกรัมต่อวัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6) อย่างไรก็ตาม การใช้ในภาคขนส่งลดลงมาอยู่ที่ 1.74 ล้านกิโลกรัมต่อวัน (ลดลง

ร้อยละ 14.8) 

 

 โครงสร้างราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 (1) ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น ประกอบด้วย

  •  ราคา ณ โรงกลั่น 

  •  ภาษีสรรพสามิต ภาษีเทศบาล กองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง และภาษีมูลค่าเพิ่ม

 (2) ราคาขายปลีก ประกอบด้วย

  •  ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น

  • ค่าการตลาดและภาษีมูลค่าเพิ่ม

  

093092
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



โครงสรา้งราคาก๊าซปิโตรเลยีมเหลว ณ วนัท่ี 30 ธันวาคม 2564

บาทต่อกิโลกรัม

ราคา ณ โรงกลั่น  25.2169 

ภาษีสรรพสามิต  2.1700 

ภาษีเทศบาล  0.2170 

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิง (13.2281)

ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น  14.3758 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  1.0063 

ราคาขายส่งหน้าโรงกลั่น
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 15.3821 

ค่าการตลาด  3.2566 

ภาษีมูลค่าเพิ่ม  0.2280 

ราคาขายปลีก  18.8667 

ที่มา: สำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน  
 
ธุรกิจไฟฟ้า 

ภาวะอุตสาหกรรม 
 
 ปัจจุบันประเทศไทยมีกำาลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้งในระบบ 
50,269 เมกะวัตต์ มีปริมาณการใช้พลังงานไฟฟ้า ณ สิ้นเดือน 
กันยายน 2564 อยู่ที่  143,663 กิกะวัตต์-ช่ัวโมง เพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก
แรงสนับสนุนจากการใช้ในสาขาอุตสาหกรรมที่ปรับตัวสูงขึ้น 
จากสัญญาณฟ้ืนตัวทางเศรษฐกิจของการส่งออกสินค้า 
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี ทั้งนี้  ความต้องการ 
พลังงานไฟฟ้าสูงสุดของระบบการไฟฟ้าในปี 2564 อยู่ที่  
30,135 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้นจากปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 2.2  
สำาหรบัทศิทางการผลติพลงังานทดแทนตามกรอบแผนพลงังาน 
แห่งชาติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.)  
จะมุ่งเน้นการเพิ่มพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาดจาก 
โรงไฟฟ้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้มากขึ้น

 ระยะที่ 1 (ระยะเร่งด่วน): ปี 2564 - 2565
 นำาร่องส่งเสริมการใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและโครงสร้างพื้นฐานรองรับทั่วประเทศ

 ระยะที่ 2: ปี 2566 - 2568
 พัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า โดยมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์นั่งและรถกระบะ 225,000 คัน  
รถจักรยานยนต์ 360,000 คัน และรถบัส/ รถบรรทุก 18,000 คัน ภายในปี 2568 รวมถึงการผลิตแบตเตอรี่ เพื่อตอบสนองการผลิต
ในประเทศ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดแรกและถือว่าเป็นเป้าหมายการผลิตในระดับ Economy of Scale

 ระยะที่ 3: ปี 2569 - 2573
 ขับเคลื่อนแผนและมาตรการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อให้บรรลุตามนโยบาย 30/30 ซึ่งมีเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้า 
ประเภทรถยนต์น่ังและรถกระบะท้ังสิ้น 725,000 คัน ประเภทรถจักรยานยนต์จะมีการผลิตทั้งสิ้น 675,000 คัน คิดเป็นร้อยละ 30  
ของการผลิตในปี 2573 และรวมถึงการผลิตแบตเตอรี่เพื่อตอบสนองการผลิตในประเทศด้วย

1.2.4 ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

 สนิทรพัย์ที ่ปตท. ใชใ้นการประกอบธรุกจิหลกั ไดแ้ก่ อสังหารมิทรพัยเ์พือ่การลงทนุ ทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ สนิทรพัยส์ทิธกิารใช้  
ค่าความนิยม สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น และสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำารวจและประเมินค่า โดยราคาตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 มีมูลค่าสุทธิดังนี้
 หน่วย: ล้านบาท

อสังหา-
ริมทรัพย์
เพื่อการ
ลงทุน

ที่ดิน

อาคาร
และส่วน
ปรับปรุง
อาคาร

เครื่องจักร
และ

อุปกรณ์

สินทรัพย์
เพื่อการ
สำารวจ

และผลิต
ปิโตรเลียม

สินทรัพย์
เหมือง

สินทรัพย์
อื่น ๆ

งาน
ระหว่าง
ก่อสร้าง

สินทรัพย์
สิทธิ

การใช้

ค่าความ
นิยม

สินทรัพย์
ไม่มี

ตัวตนอื่น 

สินทรัพย์
ที่เกิด

จากการ
สำารวจ

และ
ประเมินค่า

รวม

มูลค่าสุทธิ 10,459 52,401 148,570 645,463 370,942 4,406 6,164 197,468 79,420 182,652 144,866 104,595 1,947,406

ภาระ

คำ้าประกัน

ไม่มี 1,327 11,240 70,051 ไม่มี ไม่มี 8,819 110 ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี 91,547

 นอกจากสินทรัพย์ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังรวมทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการประกอบธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.  
ประกอบด้วยปริมาณสำารองปิโตรเลียม ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีปริมาณสำารองพิสูจน์แล้ว 
รวมทุกโครงการ (Total Proved Reserves) ซึง่จะมกีารตรวจสอบและประเมนิทกุรอบป ีโดยนกัธรณวีทิยาและวศิวกรแหลง่ปโิตรเลยีม
ของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน คิดเป็นปริมาณน้ำามันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซปิโตรเลียมเหลว 357 ล้านบาร์เรล  
และเปน็กา๊ซธรรมชาต ิ5,973 พนัลา้นลกูบาศก์ฟตุ หรอืรวมทัง้หมดเป็น 1,350 ล้านบารเ์รลเทยีบเทา่น้ำามันดบิ โดยมรีายละเอยีดดงันี้

การแข่งขัน
 
 ในปัจจุบันธุ รกิจไฟฟ้ามีสภาวะการแข่งขันในตลาด 
ที่เพิ่มขึ้น โดยบริษัทไฟฟ้าของ ปตท. ยังคงมีความเข้มแข็ง 
และมีศักยภาพในการแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ  
เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์มาอย่างยาวนาน 
ในธุรกิจผลิตไฟฟ้าและไอน้ำา ประกอบกับความม่ันคงของ
โครงข่ายการผลิตจากโรงไฟฟ้าต่าง ๆ รวมท้ังระบบเชื่อมโยง 
ที่ครอบคลุมพื้นที่กว้าง การดูแลเอาใจใส่ลูกค้า และให้ 
การรับประกันความม่ันคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้าและไอน้ำา
ให้กับลูกค้าตลอดอายุสัญญา ควบคู่ไปกับการใช้นโยบาย 
การเติบโตอย่างย่ังยืน โดยเน้นการพัฒนาทางด้านนวัตกรรม  
รวมถึงสามารถดำาเนินการผลิตด้วยเชื้อเพลิงหลากหลาย
ประเภท ทำาให้บริ ษัทมีต้นทุนต่ำากว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง  
หรือการที่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมในแต่ละรายแยกลงทุน
ทำาการผลิตสาธารณูปโภคด้วยตนเอง

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
กับยานยนต์ไฟฟ้า

ภาวะอุตสาหกรรม 
 
 ปัจจุบันอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า (Electric Vehicle: EV) 
กำาลังเป็นเมกะเทรนด์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ 
ทั้งเรื่องการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงาน
จากฟอสซิล และโอกาสในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่ (New  
S-Curve) รวมถึงถือเป็นปัจจัยเชิงบวกสำาหรับผู้ประกอบการ 
ทางด้าน EV ของไทยที่มีแผนการก้าวสู่การพัฒนายานยนต์
ไฟฟา้ ซึ่งมศีกัยภาพโดดเดน่ทีจ่ะก้าวเขา้สู่ธุรกจิยานยนตข์องโลก  
โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออก
แนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า ตามนโยบาย 30/30 คือ 
การตั้งเป้าผลิตรถ ZEV (Zero Emission Vehicle) หรือรถยนต ์
ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 30 ของการผลิต 
ยานยนต์ท้ังหมดในปี 2573 ถือเป็นอีกหนึ่งกลไกที่จะนำาพา
ประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำา (Low-carbon 
Society) ในอนาคต ซึ่งขณะนี้หลาย ๆ ประเทศ เช่น จีน ญี่ปุ่น 
สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในทวีปยุโรป ได้กำาหนด 
เป้าหมายและมาตรการที่ชัดเจนในการส่งเสริม EV แล้ว  
โดยคณะกรรมการนโยบายยานยนตไ์ฟฟ้าแหง่ชาตไิดม้อบหมาย
ให้คณะอนุกรรมการนำาแนวทางต่าง ๆ ไปศึกษาถึงรายละเอียด
และความเป็นไปได้ของมาตรการส่งเสริมต่าง ๆ โดยมาตรการ
แบ่งออกเป็น 3 ระยะ ได้แก่
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ส่วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3
งบการเงิน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

  
จุดเด่นทางการเงิน 

 
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

   
รางวัลแห่งความสำาเร็จ

   
สารจากคณะกรรมการ

สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

	 1.	 โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

	 2.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	

	 3.	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	

	 4.	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ		

	 5.		 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น
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  1/

2/

( ) ( ) ( )

ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 123 187 310 2,704 2,377 5,081 564 574 1,138

1)  ปรับปรุงจากการประมาณการ

 ก่อนหน้า

9 4 13 145 23 168 33 9 42

2)  การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ

 การผลิต

1 6 7 1 0 1 1 6 7

3)  การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติม

 และการค้นพบใหม่

6 6 12 165 2 167 33 6 39

4)  การซื้อ/ ขายปริมาณสํารองที่มีอยู่ - - - - - - - - -

5)  การผลิต (27) (20) (47) (435) (231) (666) (98) (55) (153)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 112 183 295 2,580 2,171 4,751 533 540 1,073

ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้วของบริษัทและบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 112 183 295 2,580 2,171 4,751 533 540 1,073

1)  ปรับปรุงจากการประมาณการ

 ก่อนหน้า

7 4 11 51 (25) 26 15 2 17

2)  การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพ

 การผลิต

2 - 2 2 - 2 3 - 3

3)  การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติม

 และการค้นพบใหม่

20 8 28 781 48 829 147 15 162

4)  การซื้อ/ ขายปริมาณสํารองที่มีอยู่ - 69 69 - 1,117 1,117 - 264 264

5)  การผลิต (26) (22) (48) (470) (342) (812) (103) (76) (179)

ปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว

จากการลงทุนในการร่วมค้า3/

- - - 60 - 60 10 - 10

รวมปริมาณสํารองที่พิสูจน์แล้ว 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

115 242 357 3,004 2,969 5,973 605 745 1,350

หมายเหตุ:

1/  ปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสํารองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม

2/  รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ

3/  รวมสัดส่วนของปริมาณสํารองจากโครงการร่วมทุนอพิโก

 

 ปตท. มีสัญญาเช่าทรัพย์สินระยะยาวที่สําคัญ คือ สัญญาให้ใช้ที่ราชพัสดุที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลังในการดําเนินกิจการ

ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยมีค่าตอบแทนระหว่างกระทรวงการคลังกับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับลงวันที่ 

3 มิถุนายน 2551 โดยทรัพย์สินตามสัญญาเป็นทรัพย์สินที่ ปตท. แบ่งแยกให้แก่กระทรวงการคลังตามคําพิพากษาของศาลปกครอง

สงูสดุ ไดแ้ก่ ทีด่นิ สทิธกิารใช้ที่ดนิ ทอ่และอุปกรณ์เครื่องมอืทีป่ระกอบกนัเป็นระบบขนสง่ปโิตรเลยีมทางท่อ โดยสนิทรัพย์ตามสญัญา

ดังกล่าวบันทึกเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้ สําหรับสัญญาให้ใช้ที่ราชพัสดุดังกล่าว มีกําหนดระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 

2551 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2580 และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว กระทรวงการคลังให้คํามั่นว่าจะให้ ปตท. ใช้ที่ราชพัสดุ

ที่แบ่งแยกให้กระทรวงการคลังต่อไปได้อีกมีกําหนดระยะเวลา 30 ปี สําหรับการชําระค่าตอบแทนการใช้ที่ราชพัสดุตามสัญญานี้ 

กาํหนดใหช้ําระเปน็รายป ีในอัตราคา่ตอบแทนการใช้ทีค่าํนวณจากส่วนแบ่งรายได ้(Revenue Sharing) ของคา่บรกิารส่งกา๊ซธรรมชาติ

บนฝั่ง (รายได้ค่าผ่านท่อ) ในแต่ละปีปฏิทิน ซึ่งรายได้ค่าผ่านท่อตามสัญญานี้ หมายถึง รายได้ค่าบริการส่งก๊าซธรรมชาติของ

ระบบท่อก๊าซบนฝั่ง (พื้นที่ 3) ซึ่งรวมค่าบริการส่วนของต้นทุนคงที่ (Demand Charge) และค่าบริหารส่วนของต้นทุนผันแปร 

(Commodity Charge) ตามหลักเกณฑก์ารกาํหนดราคาก๊าซธรรมชาติและอตัราค่าบริการส่งกา๊ซธรรมชาติในประกาศคณะกรรมการ

นโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2544 หรือที่จะมีการเปลี่ยนแปลง และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้า โดยเป็นการคํานวณ

ค่าตอบแทนในระบบขั้นบันได (Sliding Scale) มีรายละเอียดดังนี้

  หน่วย: ล้านบาท

0 - 3,600 5% = ค่าตอบแทนขั้นต่ํา 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 = ค่าตอบแทนขั้นสูง 550

 

 นโยบายการลงทุนของ ปตท. ในธุรกิจต่าง ๆ ทั้งในส่วนของการลงทุนใหม่ การขยายหรือเพิ่มกําลังการผลิตเดิม การเข้าซื้อหุ้น

หรือซื้อกิจการนัน้ ปตท. พิจารณาจากปจัจัยต่าง ๆ  ประกอบดังนี ้แนวโน้มการขยายตัวของธรุกิจ การลงทุนที่สามารถสร้างมลูค่าเพิ่ม

และให้ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัท โดยการลงทุนนั้นอาจจะเป็นการลงทุน

โดย ปตท. หรือผ่านบริษัทในเครือ ปตท. ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและศักยภาพของแต่ละบริษัทนั้น ๆ เป็นสําคัญ
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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1.2.5 
 

 -ไม่มี-

1.2.6  

 ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ที่ผ่านมา ปตท. ได้ตระหนักถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย รวมทั้งคุณภาพชีวิตและ

สขุภาพของประชาชนที่อาศยัอยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง ดงันัน้ ปตท. 

จึงได้ติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและ

เครง่ครดัตามกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง ซึ่งจากผลการตดิตามตรวจวดั

คุณภาพสิ่งแวดล้อมของโรงแยกก๊าซธรรมชาติทุกหน่วย 

และโรงแยกก๊าซอีเทนตั้งแต่เริ่มเปิดดําเนินการ พบว่า คุณภาพ

อากาศ คุณภาพเสียง คุณภาพน้ํา และการจัดการกากของเสีย

จากกระบวนการผลิต ล้วนอยู่ในเกณฑ์ที่ดีกว่ามาตรฐานตาม

ที่กฎหมายกําหนด อีกทั้งยังมีการดําเนินการโครงการปรับปรุง

ประสิทธิภาพกระบวนการผลิตตลอดจนโครงการอนุรักษ์

พลังงานอื่น ๆ ร่วมด้วย เช่น โครงการระบบหมุนเวียนพลังงาน

ความรอ้นเหลอืทิง้กลับคนื สาํหรบัโรงแยกกา๊ซธรรมชาตหินว่ยที ่5 

และโครงการผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม สําหรับ

โรงแยกก๊าซอีเทน โครงการติดตั้งหน่วยนําก๊าซเหลือใช้กลับคืน 

(Remaining Gas Recovery Unit: RGRU) สําหรับโรงแยก

ก๊าซธรรมชาติระยอง เป็นต้น

 นอกจากนี้ ปตท. ยังมุ่งมั่นที่จะควบคุมมลพิษทางอากาศ

อย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่ปี 2562 ได้เริ่มดําเนินการติดตั้งหน่วย

กําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปนเปื้อนในก๊าซที่มีสภาพกรด

ที่เหลือจากการแยกก๊าซชนิด Regenerative Thermal Oxidizer 

(RTO) และ SO
2
 Scrubber ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 

แล้วเสร็จ รวมทั้งยังดําเนินการขยายผลดําเนินการติดตั้งหน่วย

กําจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ที่ปนเปื้อนในก๊าซที่มีสภาพกรด

ที่เหลือจากการแยกก๊าซชนิด Regenerative Thermal Oxidizer 

(RTO) และ SO
2
 Scrubber ไปยังโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 6 

และโรงแยกก๊าซอีเทน โดยจะเริ่มดําเนินการติดตั้งในปี 2565 

ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบรายงาน EIA จาก

หน่วยงานอนุญาตฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 นอกจากการปฏิบัติตามกฎหมายข้างต้นแล้ว โรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติระยอง ยังได้รับการรับรองระบบการจัดการตาม

มาตรฐานข้อกําหนดระบบการจัดการแบบบูรณาการ หรือ 

Integrated Management Systems (IMS) ระบบมาตรฐาน

การจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) ระบบมาตรฐานการจัดการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ระบบมาตรฐาน

การจัดการบริหารคุณภาพ (ISO 9001) ระบบมาตรฐาน

ปตท. จะทําการกํากับ ติดตาม และนําเสนอผลการปฏิบัติตาม

เงือ่นไขทีม่กีารระบุในรายงานฯ รวมถงึมาตรการด้านสิ่งแวดลอ้ม

อยา่งเครง่ครดั ทัง้ในระยะกอ่สร้างและภายหลงักอ่สร้างแลว้เสร็จ 

โดยโครงการจะส่งมอบการดูแลให้กับสายงานระบบท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติ ตลอดช่วงเวลาที่มีการขนส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทาง

ระบบท่อฯ ทั้งนี้ จะมีการรายงานผลการปฏิบัติตาม EIA หรือ 

ER ไปยังหน่วยงานผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง เป็นประจําทุก 6 เดือน 

หรือตามเงื่อนไขที่แต่ละหน่วยงานได้กําหนดไว้ โดยตลอดเวลา

ที่ผ่านมา ทุกโครงการของ ปตท. ได้ปฏิบัติตามมาตรการฯ 

อย่างครบถ้วนตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานฯ จวบจนปัจจุบัน 

 

1.2.7 
    .

 การดําเนินธุรกิจหลักของกลุ่ม ปตท. ล้วนเกี่ยวข้องกับ

กระบวนการผลิตทั้งด้านอุตสาหกรรมก๊าซธรรมชาติ ตลอดจน

โรงกลั่นปิโตรเลียมและปิโตรเคมี สถาบันนวัตกรรม ปตท. 

จึงไดมุ้ง่เน้นวิจยัและพฒันาเพือ่สรา้งมูลคา่เพิม่ให้แก่ผลิตภณัฑ ์

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการทั้งแง่การใช้พลังงาน การเพิ่ม

ผลผลิต และการพัฒนากระบวนการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

ทีผ่่านมา สถาบนันวตักรรม ปตท. ไดม้ีบทบาทสําคญัในการวจิยั

พัฒนาและประเมินประสิทธิภาพตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับ

ให้แก่บริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อทดแทนการนําเข้าและสามารถ

ประเมินเพื่อเลือกใช้งานตัวเร่งปฏิกิริยาและตัวดูดซับได้อย่าง

เหมาะสม สามารถลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่

หน่วยธุรกิจมากกว่า 100 ล้านบาทต่อปี 

 นอกจากนี้  ยังมีการวิ จัยด้านการพัฒนาแบบจําลอง

กระบวนการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน

หรือพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เหมาะสมกับแหล่งวัตถุดิบและ

แนวโน้มของตลาด เช่น การวิจัยและพัฒนาเตาปฏิกรณ์แบบ 

Microchannel Base ที่มีขนาดเลก็และมีประสิทธิภาพการถา่ยเท

พลังงานและมวลสารสูง สําหรับใช้งานในกระบวนการต่าง ๆ 

อกีทั้งยงัมบีทบาทในการประเมนิเทคโนโลยดี้าน CO
2
 Conversion 

เพื่อพฒันากระบวนการและบรหิารจดัการ CO
2
 ใหเ้ป็นผลติภณัฑ์

ทีม่มีลูคา่ เป็นแนวทางใหแ้ก่หนว่ยธุรกจิในการพจิารณาการลงทุน

และต่อยอดให้กลายเป็นธุรกิจใหม่ของ ปตท. ในอนาคต

 เพื่อดําเนินงานสนับสนุนด้านการประยุกต์ใช้พลังงานให้กับ

กลุ่ม ปตท. และหน่วยงานภายนอก สถาบันนวัตกรรม ปตท. 

ได้เตรียมความพร้อมการใช้งาน Energy Application Lab 

แล้วเสร็จ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องจักรอุตสาหกรรม

และเทคโนโลยีการใช้ก๊าซฯ ในภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน 

พร้อมจัดอบรมความรู้เรื่องเครื่องยนต์ก๊าซฯ แก่ผู้ประกอบการ

ทีเ่ปน็ลูกคา้ของธุรกิจกา๊ซธรรมชาติ ปตท. เพือ่รองรบัการเปลีย่น

เชือ้เพลงิในอตุสาหกรรมจากดเีซล ก๊าซหงุตม้ หรอืน้ํามนัเตาเป็น

ก๊าซธรรมชาติ เป็นการขยายปริมาณจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีในการประยุกต์ใช้พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมและพาณิชย์นอกเหนือจาก

ก๊าซธรรมชาติ 

 เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของ ปตท. 

สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้มีการดําเนินงานวิจัยและพัฒนา

ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ตลอดจนงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

และผลิตภัณฑ์ด้านโพลิเมอร์ วัสดุ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อนํา

ไปสู่การเกดิเปน็นวัตกรรมและผลติภณัฑ์แกธุ่รกจิของกลุม่ ปตท. 

และเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life 

Science), Bio-economy และ Advanced Material 

 นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ยังได้ให้ความสําคัญ

กับการวิจัยและพัฒนาการตรวจประเมินและการยืดอายุการใช้

งานระบบท่อ เพื่อคงสภาพท่อสง่กา๊ซธรรมชาต ิให้มปีระสทิธภิาพ

ดังเดิม สนับสนุนการจัดหาและขนส่งก๊าซธรรมชาติทั้งจาก

แหล่งผลิตภายในประเทศและนําเข้าจากต่างประเทศ โดยได้มี

การวิจัยและพัฒนาสารเคมีและการตรวจประเมินเพื่อการยืด

อายกุารใชง้านระบบท่อ อาทิ สารปอ้งกันการกัดกร่อนภายในทอ่

และหน้าแปลน น้ํายากันรั่ว สารทําความสะอาดวาล์ว โลหะ

ปอ้งกนัการกรอ่น (Sacrifi cial Anode) และแผน่ทําความสะอาดทอ่ 

(Pigging Disc) ส่งมอบให้ธุรกิจใช้งานจริง รวมทั้งหาโอกาส

ทางธุรกิจจําหน่ายให้ลูกค้าภายนอกต่อไป 

 ในด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนธุรกิจใหม่ของ 

ปตท. นั้น ได้มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนา

วัสดุชีวภาพสําหรับการใช้งานทางการแพทย์ เช่น ผลิตภัณฑ์

วัสดุปิดแผลชนิดไบโอเซลลูโลส นอกจากนี้ ยังมีการวิจัย

และพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านโพลิเมอร์ วัสดุ และเคมีภัณฑ์ต่าง ๆ 

ให้แก่กลุ่ม ปตท. ทั้งผลิตภัณฑ์พลาสติกจากปิโตรเลียม

และพลาสติกชีวภาพ เช่น ผลิตภัณฑ์เม็ดล้างทําความสะอาด

เครื่องจักร อีกทั้งยังสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ Coffee Chaff 

Compound ซึ่งเป็นการนําเยื่อกาแฟ (Coffee Chaff) ที่เหลือ

จากกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟ นํามาผสมกับโพลิเมอร์ขึ้นรูป

เป็นผลิตภัณฑ์และเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ เป็นการลดของเสีย

จากอตุสาหกรรมและเพิ่มมูลค่าให้กลายเป็นผลติภณัฑท์ี่เป็นมติร

ต่อสิ่งแวดล้อม 

การบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (ISO 22301) ระบบมาตรฐาน

การจดัการพลังงาน (ISO 50001) และระบบมาตรฐานการจดัการ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ISO 45001) ซึ่งโรงแยกก๊าซ

ธรรมชาติขนอมได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการ

ดังกล่าวข้างต้น เช่นเดียวกัน

 

 ปตท. ได้พัฒนาโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติตั้งแต่

ปี 2524 ซึ่งแต่เดิมนั้น ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติยังไม่ได้

ถูกกําหนดให้มีการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จนกระทั่ง

มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และประกาศกระทรวง

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดประเภท

และขนาดของโครงการหรือกิจการของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หรือเอกชนที่ต้องจัดทํารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2539 ตามลําดับ ส่งผลให้โครงการประเภทระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติต้องศึกษาและจัดทํารายงานการประเมิน

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: 

EIA) โดยขณะนั้นโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติภายใต้

การดําเนินงานของ ปตท. ประกอบด้วยโครงการท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติตามแผนแมบ่ทแหง่ชาติ โครงการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติ

ไปยังกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม โรงไฟฟ้า และสถานีบริการ

ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ (NGV) ได้ศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตามข้อกําหนดในประกาศฯ ดังกล่าว

ในการดําเนินงานที่ผ่านมา นอกจากนี้ เมื่อมีการประกาศใช้

ข้อกําหนดด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม ปตท. ได้ศึกษาและกําหนด

ให้ประเภทโครงการที่เข้าข่ายต้องศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน เช่น ประกาศกระทรวง

พลังงาน เรื่อง การกาํหนดประเภทและขนาดของระบบการขนส่ง

ก๊าซธรรมชาติทางท่อ และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ 

และแนวทางในการจัดทํารายงานด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental 

Report: ER) พ.ศ. 2556 เป็นต้น

 ดังนัน้ ก่อนเขา้สู่ระยะเตรยีมการกอ่สร้าง ระหวา่งการก่อสรา้ง 

และระยะดําเนินการ โครงการประเภทท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ทุกโครงการของ ปตท. ต้องทําการศึกษาและประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มที่อาจเกิดขึ้นทัง้ทางตรงและทางออ้มจากการดาํเนิน

โครงการ เพื่อนําไปสู่การกําหนดมาตรการป้องกัน แก้ไข 

และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แล้วจึงรวบรวม

จัดทําเป็นรายงาน EIA หรือ ER เสนอต่อสํานักงานนโยบาย

และแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงาน

ผู้อนุญาตที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมธุรกิจพลังงาน (ธพ.) สํานักงาน

คณะกรรมการกาํกบักจิการพลงังาน (กกพ.) เปน็ตน้ เพือ่พจิารณา

ให้ความเหน็ชอบกอ่นดาํเนนิโครงการใด ๆ  ตามขอ้กาํหนดขา้งตน้

ซึ่งภายหลังจากที่รายงาน EIA หรือ ER ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
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ส�วนที่ 3
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สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 สถาบันนวัตกรรม ปตท. มีบทบาทในการพัฒนาผลิตภัณฑ์

น้ํามนัเชือ้เพลงิและน้าํมนัหลอ่ลืน่ ทัง้หลอ่ลืน่ยานยนต์และหลอ่ลืน่

อุตสาหกรรม ทําให้กลุ่ม ปตท. รักษาความเป็นผู้นําส่วนแบ่ง

ตลาด และเป็นผู้นําในการตอบสนองความต้องการใหม่ของ

ลกูคา้ มาตรฐานสากลใหม ่และดําเนินงานสนบัสนุนทางเทคนิค

แก่ภาครัฐในด้านเชื้อเพลิง เชื้อเพลิงทางเลือก หล่อลื่น 

และยานยนต์ เพื่อเป็นแนวทางในการกําหนดนโยบายด้านพลังงาน

ของประเทศ โดยในปี 2564 มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีแผน

จะออกจําหน่ายในปี 2565 ได้แก่ New E20 เป็นต้น

 นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ยังมีห้องปฏิบัติการ

เพื่อให้บริการเทคนิคด้านผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์

หล่อลื่นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและยานยนต์ให้กับกลุ่ม ปตท. 

และหน่วยงานภายนอก สนับสนุนการดําเนินงานวิจัย การแก้ไข

ปญัหา วเิคราะห์ทดสอบ กําหนดมาตรฐาน ให้คาํปรกึษาและเป็น

ศูนย์รวมฐานข้อมูลด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้อง และยังมีห้องปฏิบัติ

การทดสอบด้านเครื่องยนต์และยานยนต์ (Automotive Lab) 

ทีท่นัสมยัรองรบัการทดสอบที่หลากหลาย และใชว้ิธีการทดสอบ

อา้งองิมาตรฐานทีเ่ปน็ที่ยอมรับในระดบัสากล ทาํการทดสอบและ

ประเมนิผลเครือ่งยนต ์ยานยนต ์การเผาไหม ้และการปลดปลอ่ย

มลพิษจากการใช้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงต่าง ๆ 

 

 นอกจากดําเนินการสนับสนุนธุรกิจปัจจุบันของ ปตท. แล้ว 

สถาบนันวัตกรรม ปตท. ยงัไดเ้ล็งเหน็ถงึความสาํคญัในการพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง

ด้านพลังงานของ ปตท. จึงได้ดําเนินการพัฒนานวัตกรรมให้

สอดคลอ้งกบักลยทุธด์า้นหว่งโซค่ณุค่าของไฟฟา้ และเทคโนโลยี

ที่จะขับเคลื่อนธุรกิจพลังงานไปสู่สังคมการใช้ไฟฟ้าในอนาคต 

และการใช้พลังงานที่ผลิตจากแหล่งพลังงานหมุนเวียน

เพื่อความยั่งยืนและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่  

เทคโนโลยีกกัเกบ็พลงังาน ทัง้ในรปูแบบแบตเตอรี่หรือไฮโดรเจน 

โดยสถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้ร่วมกับสถาบันวิทยสิริเมธี

ในการพัฒนาเซลล์แบตเตอรี่ด้วยเทคโนโลยี Core Shell 

ทีท่าํใหแ้บตเตอรีม่คีวามจพุลังงานสงูกวา่แบตเตอรีใ่นทอ้งตลาด

และเตรียมผลักดันสู่ธุรกิจ อีกทั้งมีอุปกรณ์และห้องปฏิบัติการ

เพื่อขึ้นรูปเซลล์ในระดับ Bench Scale และ Pilot Scale 

มีการพัฒนาแพ็คแบตเตอรี่ร่วมกับ GPSC เพื่อจําหน่าย

ในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรม นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรม 

ปตท. ได้เล็งเห็นความสําคัญของเทคโนโลยีไฮโดรเจน ในฐานะ

การกักเก็บพลังงานในอีกรูปแบบหนึ่ง จึงได้ร่วมกับหน่วยงาน

ทั้งภาครัฐและเอกชนในการก่อตั้ง Hydrogen Thailand 

Committee ขึ้น เพื่อร่วมกําหนดทิศทางการใช้พลังงาน

ไฮโดรเจนให้แก่ประเทศไทย นอกจากนี้  ยังมีการสร้าง

ศักยภาพด้านการประเมินเชิงเทคนิคเพื่อการลงทุนในธุรกิจ

พลังงานทดแทน ได้แก่ พลังงานลม และพลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อขยายธุรกิจพลังงานทดแทนในกลุ่ม ปตท. ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ

 รวมถึง ยังมีการวิ จัยและพัฒนาระบบเครื่องมือวิ จัย

ผลิตภัณฑ์เครื่องกลไฟฟ้า การตรวจวัด การสื่อสารกับอุปกรณ์ 

(IoT) เพื่อสนับสนุนนวัตกรรมแก่ธุรกิจของ ปตท. โดยได้มี

การพัฒนาเครื่องประจุไฟฟ้าแบบติดผนัง (EV Wall Charger) 

เพื่อจําหน่ายให้ภาคอสังหาริมทรัพย์หรือผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า

รายย่อย และมีการพฒันาตอ่เนือ่งใหร้องรบักาํลังไฟและรปูแบบ

การใช้งานที่หลากหลายมากขึ้น ปัจจุบันได้ร่วมกับบริษัท 

อรณุพลัส จาํกดั ผลิตและจําหน่าย EV Wall Charger และบริหาร

เครือข่ายบริการประจุไฟฟ้า 

 ไม่เพียงแต่จะคํานึงถึงมุมมองในเชิงธุรกิจเท่านั้น ปตท. 

ยังตระหนักถึงความสําคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้

ดําเนินการวิจัย พัฒนา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อลด

และป้องกันผลกระทบของปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิด

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และสิ่งแวดล้อม

อัจฉริยะ (Smart Environment) รวมถึงการให้บริการงานวิจัย 

พฒันาและประยุกตใ์ชเ้ทคโนโลยแีละผลติภณัฑด์า้นสิง่แวดลอ้ม

ให้กับกลุ่ม ปตท. และหน่วยงานภายนอก

 โดยสถาบนันวตักรรม ปตท. ไดท้ําหนา้ทีค่น้ควา้ วจิยั พฒันา 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ประเมินคุณภาพ

ดา้นสิ่งแวดลอ้มทัง้ทางอากาศ น้าํ ดิน และกากของเสีย แกธ่รุกิจ

และอาคารสํานักงานของ ปตท. เพื่อกําหนดแนวทาง วิธีการ 

และวางมาตรการแก้ไขหรือลดผลกระทบจากสิ่งทีไ่ม่เปน็ไปตาม

ข้อกําหนด ตลอดจนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการป้องกัน 

แก้ไข ควบคุม ฟื้นฟูและกําจัดมลพิษ จากการดําเนินกิจกรรม

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เช่น ระบบ

บําบัดกลิ่นหรือสาร VOC จากโรงงาน นวัตกรรมเครื่องต้นแบบ

ย่อยสลายขยะเศษอาหารอัตโนมัติ นวัตกรรมเครื่องต้นแบบ

บําบัด PM2.5 และเชื้อโรคในอากาศ รวมทั้งได้มีการพัฒนา

แบบจําลองสภาพอากาศโดยใช้ฐานข้อมูลมลพษิจากแหล่งขอ้มูล

ต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบมลพิษในพื้นที่ได้แบบสามมิติ สําหรับ

กลุ่ม ปตท. นําไปใช้งาน อีกทั้งยังได้ทําการศึกษาวัฏจักรชีวิต 

(LCA) ของเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ในกลุ่ม ปตท. เพื่อเป็น

ข้อมูลแนวทางการพัฒนาพลังงานทดแทนให้เกิดผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งหมดนี้เพื่อพัฒนากระบวนการบําบัด

ด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ ลดผลกระทบจากการดําเนิน

ธุรกิจที่มีต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทาง

การดําเนินงานที่ยึดมั่นต่อความรับผิดชอบต่อสังคม และ

เสริมสร้างการดําเนินธุรกิจที่ยั่งยืนให้แก่กลุ่ม ปตท.

 การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรมเป็นส่วนสําคัญที่ช่วย

กําหนดทิศทาง ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน และกํากับ

ดูแลให้การทํางานของสถาบันนวัตกรรม ปตท. ไปสู่เป้าหมาย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานวิจัยและนวัตกรรม

ประกอบด้วยงานแผนกลยุทธ์งานวิจัยและบริหารนวัตกรรม 

งานบริหารทรัพย์สินทางปัญญา งานพัฒนาศักยภาพงานวิจัย 

งานพัฒนาเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ และงานสนับสนุนอื่น ๆ 

 ในด้านแผนกลยุทธ์งานวิจัยและนวัตกรรมนั้น ปตท. 

มีกระบวนการกลั่นกรองโครงการเพื่อจัดลําดับความสําคัญ

และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม อีกทั้งมีการบูรณาการ

การดําเนินงานด้านนวัตกรรมกับหน่วยงานอื่น ๆ ใน ปตท. ผ่าน

การกาํกับดูแลโดยคณะกรรมการ PTT Innovation Management 

Committee (PTT IMC) และบริหารบูรณาการกับบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. ผ่านการกํากับดแูลโดยคณะกรรมการ PTT Group 

Technology Committee (PTT GTC) 

 นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรม ปตท. มีหน่วยงานที่ดาํเนินการ

ผลักดันเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ โดยประเมินความเป็นไปได้

ทางเศรษฐศาสตร์ของโครงการวิจัยต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาโมเดล

ทางธุรกิจในการผลักดันงานวิจัยออกสู่เชิงพาณิชย์ และเพื่อ

ให้การดําเนินงานด้านการผลักดันนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์

ให้มีประสิทธิภาพ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้มีหน่วยงาน

บริหารทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อศึกษาโอกาสในการพัฒนา

และการใชง้านเทคโนโลย ี(IP Landscape & FTO) กอ่นเริม่ดาํเนนิ

โครงการวิจัย จัดทําฐานข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญา ตีมูลค่า

ทรัพย์สินทางปัญญา (IP Valuation) รวมทั้งอํานวยความสะดวก

ในการยื่นขอจดสิทธิบัตรต่าง ๆ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม

ภายในกลุ่ม ปตท.

 และเพื่อให้การสร้างนวัตกรรมของ ปตท. เป็นไปอย่าง

ยั่งยืน สถาบันนวัตกรรม ปตท. ยังมีหน่วยงานที่ดูแลและบริหาร

จัดการองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยและพนักงาน 

เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้เป็นไปอย่างมีระบบ

และมีประสิทธิภาพ และมีการดําเนินงานบริหารงานทั่วไป

เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและนวัตกรรมในด้านต่าง ๆ  ให้มีประสิทธิภาพ 

อาทิ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 

งานชุมชนสัมพันธ์ ตลอดจนบริหารจัดการด้านคลังพัสดุ 

การบริหารจัดการในภาพรวมของสถาบันนวัตกรรม ปตท. 

ให้สามารถดําเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 สถาบันนวัตกรรม ปตท. ได้รับการรับรองระบบการจัดการ

สิ่งแวดล้อม ISO 14001 และได้รับการรับรองระบบการจัดการ

อาชวีอนามยัและความปลอดภยั OHSAS 18001 จาก สรอ. อกีทัง้

ไดร้ับการรบัรองมาตรฐาน มอก. 17025 จากสาํนกังานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (ข้อกําหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถ

ของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ) 

 

ภายใต้วิสัยทัศน์ “ขับเคลื่อนทุกชีวิต 

ด้วยพลังแห่งอนาคต” (Powering Life with 

Future Energy and Beyond) โดยมีพันธกิจ

ในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล 

ซึ่งครอบคลุมประเทศ สังคม ชุมชน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า 

คู่ค้า และพนักงาน รวมถึงส่งเสริมค่านิยมองค์กร 

SPIRIT: Synergy ผสานพลัง สร้างพันธมิตร, 

Performance Excellence สร้างความเป็นเลิศ, 

Innovation สร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม, 

Responsibility for Society สร้างสรรค์สังคม

และสิ่งแวดล้อม, Integrity & Ethics สร้างพลังความดี, 

Trust & Respect สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจ

เพื่อให้ ปตท. มุ่งไปสู่เป้าหมายระยะยาว

ตามวิสัยทัศน์
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 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



1.3  

1.3.1  

 ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคง

ทางพลังงานให้กับประเทศ สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง 

 การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอดห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ําโดยมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน ซึ่งการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ดําเนินงานเอง

และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีโครงสร้างการดําเนินธุรกิจและความเชื่อมโยงทางธุรกิจ ดังนี้
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 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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NEW BUSINESS
& 
INFRASTRUCTURE

LNG 
& 
GAS 
CHAIN

OIL 
CHAIN

PETROCHEMICAL 
CHAIN
& OTHERS

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



1.3.2  

 -ไม่มี-

1.3.3 
 

 ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวง

พลังงาน รวมทั้งการทําธุรกิจพลังงานอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายใต้

พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 โดยภาครัฐสามารถกํากับดูแลการดําเนินการใด ๆ ของ ปตท. 

เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายพลังงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

 

1.3.4 

 ปตท. มีโครงสรา้งผูถ้ือหุน้ตามขอ้มูล ณ วันกาํหนดรายชือ่ผูถ้ือหุน้ทีม่ีสิทธิรบัเงินปนัผลระหวา่งกาลป ี2564 (ณ วันที ่30 กันยายน 

2564) ดังนี้

 ( )  ( )

ทุนจดทะเบียน 28,562.9 28,562.9 -

ทุนชําระแล้ว (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564)

• กระทรวงการคลัง

• กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)

• กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน)

• สถาบันและนักลงทุนทั่วไป

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

ทุนยังไม่ชําระ - - -

 ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี้ (ณ วันที่ 30 กันยายน 2564) 

1. กระทรวงการคลัง 14,598,855,750 51.111

2. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) 1,736,895,500  6.081

3. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จํากัด (มหาชน) 1,736,895,500  6.081

4. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด 1,504,278,113 5.267

5. สํานักงานประกันสังคม 610,902,700 2.139

6. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LTD. 529,155,885 1.853

7. ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จํากัด 439,456,600 1.539

8. STATE STREET EUROPE LTD. 366,819,399 1.284

9. สหกรณ์ออมทรัพย์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จํากัด 251,184,100 0.879

10. THE BANK OF NEW YORK MELLON 209,568,518 0.734

ยอดรวม 21,984,012,065 76.968

หมายเหตุ: 

- ผูถ้ือหุน้ลาํดบัที ่6 มีชือ่เปน็บริษทันิติบคุคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท. ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย ์(ประเทศไทย) จํากดั 

 (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียวที่เป็น

 ตัวแทนภาครัฐ ที่มีส่วนในการกําหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอผู้แทนมาเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้ถือหุ้น 

 รายอื่นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นลําดับที่ 6 ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกําหนดนโยบายการจัดการของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการ 

 ของ ปตท. เป็นต้น

- ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จํากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR) 

 ในรายการที่ 4 ไมม่สีทิธอิอกเสยีงในที่ประชมุผู้ถอืหุ้น ยกเวน้ กรณกีารใชส้ทิธอิอกเสยีงเพื่อลงมตเิกี่ยวกบัการเพกิถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์

 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



1.4  

1.4.1 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น มูลค่า

ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชําระแล้ว 28,562,996,250 บาท เป็นหุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น 

1.4.2 

 -ไม่มี- 

1.4.3 
   

 -ไม่มี- 

1.5  

1.5.1 

 -ไม่มี- 

1.5.2  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท. มีเงินกู้ยืมในประเทศในรูปหุ้นกู้ จํานวน 124,354 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมต่างประเทศ

ในรูปหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ ที่ออกโดย ปตท. และบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด (PTT TCC) โดยมี ปตท. ค้ําประกัน 

จํานวนเทียบเท่า 52,702 ล้านบาท โดยรายละเอียดสําคัญของหุ้นกู้ สามารถสรุปได้ ดังนี้

( )

หุ้นกู้ในประเทศ1/ 124,354 ปี 2565 - 2653 ไม่มี

หุ้นกู้ต่างประเทศ2/ 3/ 52,702 ปี 2578 - 2613 ไม่มี

รวมหุ้นกู้ 177,056

หมายเหตุ:

1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AAA (tha)” 

2/  Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. และบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด ที่ระดับ “Baa1” 

3/  S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. และบริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด ที่ระดับ “BBB+” 

  
หน่วย: ล้านบาท

 
( )

PTTC222A 25 ก.พ. 

2553

25 ก.พ. 

2565

12 ปี 4,000
1/

ร้อยละ 4.50 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC227A 2 ก.ค. 

2563

2 ก.ค. 

2565

2 ปี 2,000 ร้อยละ 1.21 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC232A 6 ส.ค. 

2564

6 ก.พ. 

2566

1.5 ปี 4,000 ร้อยละ Compounded 

Thor + 0.18 

ชําระดอกเบี้ย

ครั้งเดียวในวัน

ครบกําหนดไถ่ถอน

-

PTTC237A 24 ก.ค. 

2563

24 ก.ค. 

2566

3 ปี 2,000 ร้อยละ 2.25 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC239A 13 ก.ย. 

2556

13 ก.ย. 

2566

10 ปี 10,000
2/

ร้อยละ 6.58 

จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว

ในวันครบกําหนด

ไถ่ถอน

-

PTTC243A 6 มี.ค. 

2552

6 มี.ค. 

2567

15 ปี 14,967
3/

ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 5.00 

ปีที่ 6 - 8 ร้อยละ 6.20  

ปีที่ 9 - 15 

ร้อยละ 6.80 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ 

ณ สิ้นปีที่ 8

PTTC247A 31 ก.ค. 

2552

31 ก.ค. 

2567

15 ปี 9,387
4/

ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25 

ปีที่ 6 - 10 

ร้อยละ 5.50

ปีที่ 11 - 15 

ร้อยละ 5.75 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ 

ณ สิ้นปีที่ 10

PTTC248A 6 ส.ค. 

2564

6 ส.ค. 

2567

3 ปี 15,000 ร้อยละ 0.96 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC257A 2 ก.ค. 

2563

2 ก.ค. 

2568

5 ปี 3,000 ร้อยละ 2.05 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC268A 6 ส.ค. 

2564

6 ส.ค. 

2569

5 ปี 15,000 ร้อยละ 1.31 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC277A 24 ก.ค. 

2563

24 ก.ค. 

2570

7 ปี 13,000
5/

ร้อยละ 2.85 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC288A 6 ส.ค. 

2564

6 ส.ค. 

2571

7 ปี 5,000 ร้อยละ 1.79 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC307A 2 ก.ค. 

2563

2 ก.ค. 

2573

10 ปี 2,0006/
ร้อยละ 2.84 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-
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 1  1 

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



 
( )

PTTC318A 6 ส.ค. 

2564

6 ส.ค. 

2574

10 ปี 8,000 ร้อยละ 2.37 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC357A 2 ก.ค. 

2563

2 ก.ค. 

2578

15 ปี 6,000 ร้อยละ 3.20 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC457A 2 ก.ค. 

2563

2 ก.ค. 

2588

25 ปี 7,000 ร้อยละ 3.74 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

-

PTTC10DA 2 ธ.ค. 

2553

2 ธ.ค. 

2653

100 ปี 4,000
7/

ร้อยละ 5.90 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนกําหนดได้ 

ณ สิ้นปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่น

ที่ระบุในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่

ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้

รวม 124,354

 

  
หน่วย: ล้านบาท

 
( )

USD Bond 

ปี ค.ศ. 2005
8/

3 ส.ค. 

2548

3 ส.ค. 

2578

30 ปี 1,790
11/

ร้อยละ 5.875 

จ่ายดอกเบี้ย

ทุกครึ่งปี

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกําหนด 

หากมีเหตุการณ์ที่รัฐบาลไทยถือหุ้น 

ทางตรงหรืออ้อม หรือมีอํานาจควบคุม 

ปตท. น้อยกว่าร้อยละ 50 และภายใน 180 วัน

หลังจากเหตุการณ์ที่รัฐบาลไทยลดสัดส่วน

การถือหุ้นหรือลดอํานาจการควบคุม 

มีผลทําให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ของหุ้นกู้ลดลงจากเดิม ตามรายละเอียด

ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหุ้นกู้และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง

USD Bond 

ปี ค.ศ. 2012
9/

25 ต.ค. 

2555

25 ต.ค. 

2585

30 ปี 8,079
12/

ร้อยละ 4.50 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

•  ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้

ก่อนกําหนด หากมีเหตุการณ์ที่รัฐบาลไทย

ถือหุ้นทางตรงหรืออ้อม หรือมีอํานาจ

ควบคุม ปตท. น้อยกว่าร้อยละ 50 

และภายใน 180 วันหลังจากเหตุการณ์

ที่รัฐบาลไทยลดสัดส่วนการถือหุ้น

หรือลดอํานาจการควบคุม มีผลทําให้

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

ลดลงจากเดิม ตามรายละเอียดที่ระบุ

ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หุ้นกู้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

•  ปตท. สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนกําหนด 

ณ เวลาใด ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุ

ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

หุ้นกู้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 
( )

USD Bond 

ปี ค.ศ. 2019
8-10/

24 ต.ค. 

2562

3 ส.ค. 

2578

15 ปี 

9 เดือน 

10 วัน

8,229
13/

ร้อยละ 5.875

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนกําหนด 

หากมีเหตุการณ์ที่รัฐบาลไทยถือหุ้น 

ทางตรงหรืออ้อม หรือมีอํานาจควบคุม ปตท. 

น้อยกว่าร้อยละ 50 และภายใน 180 วัน

หลังจากเหตุการณ์ที่รัฐบาลไทยลดสัดส่วน

การถือหุ้นหรือลดอํานาจการควบคุม 

มีผลทําให้การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

ของหุ้นกู้ ลดลงจากเดิม ตามรายละเอียด

ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูล

การเสนอขายหุ้นกู้ และเอกสารอื่น ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง 

24 ต.ค. 

2562

25 ต.ค. 

2585

23 ปี

1 วัน

11,089
14/

ร้อยละ 4.50

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

• ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้

 ก่อนกําหนด หากมีเหตุการณ์ที่รัฐบาลไทย

 ถือหุ้นทางตรงหรืออ้อม หรือมีอํานาจ

 ควบคุม ปตท. น้อยกว่าร้อยละ 50 

 และภายใน 180 วันหลังจากเหตุการณ์

 ที่รัฐบาลไทยลดสัดส่วนการถือหุ้น

 หรือลดอํานาจการควบคุม มีผลทําให้

 การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้

 ลดลงจากเดิม ตามรายละเอียดที่ระบุ

 ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

 หุ้นกู้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

• ปตท. สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนกําหนด 

 ณ เวลาใด ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุ

 ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

 หุ้นกู้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

USD Bond 

ปี ค.ศ. 2020
10/

16 ก.ค. 

2563

16 ก.ค. 

2613

50 ปี 23,515 ร้อยละ 3.70 

จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

• ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้

 ก่อนกําหนด หากมีเหตุการณ์ที่ 

 (1) รัฐบาลไทยถือหุ้นทางตรงหรืออ้อม 

 หรือมีอํานาจควบคุม ปตท. น้อยกว่า

 ร้อยละ 50 หรือ (2) ปตท. ลดสัดส่วน

 การถือหุ้น และมีอํานาจควบคุม PTT TCC 

 น้อยกว่าร้อยละ 99 และภายใน 180 วัน

 หลังจากเหตุการณ์ที่รัฐบาลไทย หรือ ปตท. 

 ลดสัดส่วนการถือหุ้นหรือลดอํานาจ

 การควบคุม มีผลทําให้การจัดอันดับ

 ความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ลดลงจากเดิม 

• ปตท. สามารถไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนกําหนด 

 ณ เวลาใด ๆ ตามรายละเอียดที่ระบุ

 ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขาย

 หุ้นกู้และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวม 52,702

 

หน่วย: ล้านบาท หน่วย: ล้านบาท
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สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



หมายเหตุ:

1/ ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลี่ยนสกุลเงนิและแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้คงที่เปน็อตัราดอกเบี้ยลอยตัว (Cross Currency Swap) จํานวน 4,000 ล้านบาท 

เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จํานวน 120.55 ล้านเหรียญสหรัฐที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ 

ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

2/ ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จํานวน 10,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ต่ําลง 

ซึง่จะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 13 กันยายน 2566

3/  ปตท. ได้ทาํสญัญาแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จํานวน 2,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เปน็อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX 

บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 6 มีนาคม 2567 

4/  ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จํานวน 6,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว

ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสกุลเหรียญสหรัฐระยะยาว ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 15 สิงหาคม 2567

5/ ปตท. ได้ทาํสญัญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จํานวน 3,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เปน็อตัราดอกเบี้ยลอยตวั THBFIX 

บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปีของเงินต้นสกุลบาท ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 24 กรกฎาคม 2570

6/ ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จํานวน 2,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ต่ําลง 

ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 2 กรกฎาคม 2573

7/   ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จํานวน 4,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ต่ําลง 

โดยจํานวน 2,000 ล้านบาท จะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 2 ธันวาคม 2570 และอีกจํานวน 2,000 ล้านบาท จะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 

2 มิถุนายน 2571

8/  ในปี 2562 ปตท. ได้ทําคําเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิม (USD Bond ปี 2005) จํานวน 244.955 ล้านเหรียญสหรัฐ และให้ PTT TCC ออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทน 

โดยมี ปตท. เป็นผู้ค้ําประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวนตลอดอายุหุ้นกู้ (USD Bond ปี 2019) ทําให้ ปตท. มีจํานวนหุ้นกู้รุ่น USD Bond ปี 2005 เป็น 53.297 

ล้านเหรียญสหรัฐ 

9/  ในปี 2562 ได้ทําคําเสนอซื้อคืนหุ้นกู้ชุดเดิมจํานวน (USD Bond ปี 2012) 330.09 ล้านเหรียญสหรัฐ และให้ PTT TCC ออกหุ้นกู้ใหม่ทดแทน 

โดยมี ปตท. เป็นผู้ค้ําประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวนตลอดอายุหุ้นกู้ (USD Bond ปี 2019) ทําให้ ปตท. มีจํานวนหุ้นกู้รุ่น USD Bond ปี 2012 เป็น 240.51 

ล้านเหรียญสหรัฐ 

10/ PTT TCC เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท. เป็นผู้ค้ําประกันหุ้นกู้ทั้งจํานวนตลอดอายุหุ้นกู้ ซึ่งมีความรับผิดสูงสุดภายใต้การค้ําประกันดังกล่าวไม่เกิน

ร้อยละ 125 ของเงินต้น หรือคิดเป็นจํานวนประมาณ 306 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับหุ้นกู้ที่ครบกําหนดชําระในวันที่ 3 สิงหาคม 2578 และจํานวน

ประมาณ 413 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับหุ้นกู้ที่ครบกําหนดชําระในวันที่ 25 ตุลาคม 2585 (USD Bond ปี 2019) และ 875 ล้านเหรียญสหรัฐ สําหรับ

หุ้นกู้ที่ครบกําหนดชําระในวันที่ 16 กรกฎาคม 2613 (USD Bond ปี 2020)

11/ ปตท. ได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Cross Currency Swap) จํานวน 53.297 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลบาท 

จํานวน 1,749.21 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ต่ําลง ของเงินต้นสกุลบาท ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 3 สิงหาคม 2578

12/ ปตท. ไดท้าํสัญญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จาํนวน 240 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตัว

ที่อา้งอิงอัตราดอกเบี้ยสกุลเหรียญสหรัฐระยะยาว ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568

13/ ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จาํนวน 100 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตัว

ที่อ้างอิง LIBOR ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 3 สิงหาคม 2567 และได้ทําสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็น

อัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Cross Currency Swap) จํานวน 144.955 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็นสกุลบาท จํานวน 4,486.50 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่

เปน็อัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 3 สิงหาคม 2578

14/ ปตท. ไดท้าํสญัญาแลกเปลีย่นอัตราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จาํนวน 200 ลา้นเหรียญสหรัฐ จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ป็นอตัราดอกเบีย้ลอยตัว 

LIBOR บวกอตัรารอ้ยละคงที่ตอ่ป ีของเงินตน้สกลุเหรียญสหรฐั และอ้างอิงอตัราดอกเบี้ยสกลุเหรียญสหรฐัระยะยาว ซึ่งจะสิ้นสดุอายสุญัญาในวันที่ 

8 พฤศจิกายน 2571

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทไม่มียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้น

1.6 

 .
 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารองต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและ

บริษัทได้กําหนดไว้ โดยพิจารณาจากกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับ

แผนการลงทุน ความจําเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปี

แล้วจะต้องนําเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุมัติ

ให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 

 สําหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือ

เทียบกับงบลงทุนของบริษัทย่อยนั้น ๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสํารองตามกฎหมายแล้ว 

บริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 

 2562  2563  2564

อัตรากําไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 3.20 1.32 3.79

อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 2.00 1.00 2.00

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ) 63 76 53
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ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ
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ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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(แบบ 56-1 One Report)



2.1 
  

 (Risk Management)

 ปตท. ตระหนักถงึความสําคญัของการบรหิารความเสีย่งภายใตก้ารเปลีย่นแปลง

จากปัจจัยภายในและภายนอกที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ จึงใช้หลักมาตรฐาน

สากล Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO-ERM 2017) ในการบริหารความเสี่ยงมาอย่างต่อเนื่องและถือเป็น

องค์ประกอบสําคัญของทุกกระบวนการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ที่ต้องมีความเชื่อมโยงกัน

ทุกระดับ จึงมีการบูรณาการระบบงานด้านการกํากับดูแลองค์กร การบริหาร

ความเสี่ยง และการกํากับการปฏบิัตติามกฎหมาย กฎระเบยีบองค์กร (Governance, 

Risk and Compliance: GRC) รวมถงึกาํหนดนโยบายบรหิารความเสีย่งทัว่ทัง้องคก์ร

ที่พนักงานทุกคนต้องถือปฏิบัติ มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ การกํากับดูแล 

การบริหารความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร 

(GRCMC) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management 

Committee: ERMC) และคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC) เพื่อทําหน้าที่กํากับ

ดูแลการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด 

 

2. 
    

 

 ปตท. บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่าน

คณะกรรมการจัดการตา่ง ๆ  และบรูณาการการบรหิารความเสี่ยง

ควบคู่ไปกบัการจัดทําแผนวสิาหกจิ เพื่อให้แผนบรหิารความเสี่ยง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สอดคล้องกับเป้าหมายและ

กลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานถือเป็นหน้าที่

รับผิดชอบของทุกหน่วยงานภายใต้การกํากับดูแลของผู้บริหาร

ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ซึ่งมีการระบุไว้ชัดเจนในคาํบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน

 ปตท. ศึกษาและนําเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ

ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การกําหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กร

ยอมรับได้ (Risk Appetite) การประเมินและจัดลําดับปัจจัย

ความเสี่ยงโดยแผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การติดตาม

การบริหารความเสี่ยงผ่านแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation 

Plan) และดชันชีีว้ดัความเสี่ยงที่สําคญั (Key Risk Indicator: KRI) 

รวมถึงการนําเทคนิค Monte Carlo Simulation มาใช้ในการบ่งชี้

ผลกระทบตอ่ผลประกอบการในรปูแบบมูลคา่ความเสี่ยง (Value 

at Risk: VaR) นอกจากนี้ ปตท. ยังติดตามการเปลี่ยนแปลงของ

ปจัจยัภายนอกที่สาํคญั รวมถงึความเสี่ยงทีเ่กดิขึ้นใหม ่(Emerging 

Risk) เพื่อให้สามารถเตรียมมาตรการจัดการความเสี่ยง

ในเชิงรุกได้ก่อนที่จะกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท.

 ปตท. ปลูกฝังจิตสํานึก สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรม

ดา้นการบรหิารความเสี่ยงใหแ้ก่พนกังานทุกคน มุง่เนน้การจัดสรร

ทรัพยากรและให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล 

มีการเผยแพร่คู่มือบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรทางเว็บไซต์

ทีพ่นักงานทุกคนเขา้ถึงได ้จัดสือ่ความและจดัหลักสูตรฝกึอบรม

ด้านการบริหารความเสี่ยง สํารวจความคิดเห็นและความรู้

ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงองค์กร

เป็นประจําทุกปี เพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กรอย่างต่อเนื่อง

2.2 
  
  
 ปตท. วเิคราะห์สภาพแวดล้อมทัง้ภายในและภายนอก รวมถงึ

แนวโน้มดา้นเศรษฐกิจ สงัคม การเมือง เทคโนโลยี อตุสาหกรรม 

คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกําหนดปัจจัยความเสี่ยงระดับ

องค์กร โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ดังนี้

2.2.1 
   
    
   (Emerging Risk) 

 
  

 นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างรวดเร็วเปลี่ยน

รูปแบบการประกอบธุรกิจ (Disruptive Technology) รวมถึง

ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมทั่วโลกก่อให้เกิดแนวคิด

ด้านการเปลี่ยนผ่านพลังงาน (Energy Transition) จากการใช้

พลังงานรูปแบบดั้งเดิมมาเป็นการใช้พลังงานสะอาดในรูปแบบใหม่ 

ส่งผลกระทบต่อความต้องการของลูกค้าและการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. เปน็อยา่งมาก ปตท. จึงใหค้วามสําคญักบัการกาํหนด

ทิศทางกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อรองรับ

การเปลีย่นแปลงของทศิทางเศรษฐกจิ สงัคม พลงังาน เทคโนโลย ี

พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงตามแนวโน้มใหญ่ (Mega 

Trend) ของโลกใหท้นัท่วงท ีเพือ่ลดผลกระทบตอ่การดําเนนิธรุกจิ

และผลประกอบการของ ปตท. ในอนาคต
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เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 
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สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 ปตท. กําหนดกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว

แบบครบวงจร การสร้าง New S-Curve เพื่อแสวงหาโอกาส

และพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ เช่น การลงทุนในธุรกิจยานยนต์

ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) รวมทั้งธุรกิจ

ดา้นวทิยาศาสตร์เพือ่ชวีติ (Life Science) การเตรยีมความพร้อม

ของบุคลากรรองรับการขยายธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ รับมือ

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น โดยมีการทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทาง 

และกลยุทธ์ของการดําเนินธุรกิจในอนาคต ผ่านการประชุม

สัมมนาระดมความคิดเห็นของผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. 

ทุกป ี ทั้งในระดับผู้บริหารสูงสุดของกลุ่ม ปตท. (Top Executive 

Thinking Session: TTS) และในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม 

ปตท. (Strategic Thinking Session: STS) พร้อมนําทิศทาง

กลยุทธ์ดังกล่าว จัดทําเป็นแผนธุรกิจ 5 ปี โดยบูรณาการแผน

บริหารความเสี่ยงควบคูก่บัแผนธรุกิจ นอกจากนี ้ปตท. มีการจดั

ประชมุผูบ้รหิารในกลุม่ ปตท. ทกุเดอืน เพื่อตดิตามผลการดาํเนนิ

งานของกลุม่ ปตท. และรว่มแลกเปลี่ยนความคิดเหน็ในการปรบั

แผนธุรกิจและกลยุทธ์ระยะสั้น เพื่อสร้างความมั่นใจว่า

ผลประกอบการจะเป็นไปตามเป้าหมาย

 สําหรบัความเสีย่งดา้นความยัง่ยนื (ESG Risk) ปตท. กาํหนด

ใหม้กีารประเมนิประเด็นสําคญัดา้นความยั่งยนื (Material Issues) 

ขององค์กรเป็นประจําทุกปี ซึ่งครอบคลุมทั้งประเด็นความเสี่ยง

และโอกาส โดยพิจารณาความสําคัญจากผลกระทบที่มีต่อ

การตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และผลกระทบ

ที่มีต่อองค์กร ประเด็นสําคัญดังกล่าวนั้นจะถูกนําไปบริหาร

จัดการโดยกระบวนการและกลไกต่าง ๆ ได้แก่ การนําไปเป็น

ปัจจัยป้อนเข้าในกระบวนการกําหนดกลยุทธ์ระดับองค์กร

และกระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และบริหาร

จัดการตามกระบวนการทํางานปกติของหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 ปตท. มีการลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง รวมถึง

แสวงหาการลงทนุใหม่ทัง้ธุรกิจที่ ปตท. ดําเนินการเองและธรุกิจ

ที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งการลงทุนต่าง ๆ ต้องเผชิญ

กับความเสี่ยงที่ผลตอบแทนจากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย การดําเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน และเงินลงทุน

สูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้

 ปตท. ได้กําหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุน

และบริหารจัดการงบประมาณเพื่อการลงทุนของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่ม ปตท. และแนวทางการกํากับดูแลการลงทุน

ของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น เพื่อใช้ในการกลั่นกรองการตัดสินใจ 

ติดตาม และกํากับดูแลการลงทุนของ ปตท. และบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ 

(Strategic Investment Management: SIM) ที่มีคณะกรรมการ

บริหารการลงทุน ประกอบด้วยผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญ

ด้านต่าง ๆ ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรองการลงทุนก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ให้ความเห็นชอบเพื่อนําเสนอ

คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาอนุมัติการลงทุน ทั้งนี้ การลงทุน

ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงหรือมีความเสี่ยงอย่างมีนัยสําคัญ จะต้อง

นําเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรพิจารณา

ใหข้อ้คดิเหน็ประกอบการตดัสนิใจลงทนุของคณะกรรมการ ปตท.

 เมือ่การลงทุนไดร้บัอนุมตัดิําเนนิการจากคณะกรรมการ ปตท. 

แล้ว จะมีการติดตามผลเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร

การลงทุน คณะกรรมการจัดการของ ปตท. และคณะกรรมการ 

ปตท. เป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าเงินลงทุนของ ปตท. 

เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีการติดตาม

และวเิคราะหพ์อรต์การลงทนุของ ปตท. และบรษิทัในกลุม่ ปตท. 

อย่างสม่ําเสมอ เพื่อปรับปรุงผลการดําเนินงานและทบทวน

แผนการลงทุน รวมถึงให้ความสําคัญกับการบริหารงานที่มี

ความสําคัญต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) เพื่อ

ลดระดับความเสี่ยงของโครงการให้อยู่ภายใต้การควบคุม

ใหม้ากที่สดุ ให้โครงการแล้วเสรจ็ตามกําหนด ภายใต้งบประมาณ 

ได้คุณภาพและเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ

  

 ปตท. มีการขยายตัวทางธุรกิจอย่างรวดเร็วจากการลงทุน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ

โดยการลงทุนในธุรกิจใหม่ มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ  

มาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ หาก ปตท. ไม่สามารถจัดเตรียม

และพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์

ที่เพียงพอและทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ

และการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ 

 การปฏิรูปด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมีผลต่อการหยุดชะงักของ

การดําเนินธุรกิจในหลายอุตสาหกรรม ปตท. จึงต้องส่งเสริม

และผลักดันให้พนักงานตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจ

ในเรื่องของ Technology/ Digital Trend และ Cybersecurity 

รวมทั้งการสนับสนุนให้มีการนําเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้

ในการทํางาน

 ปตท. มีการปรับ Core Competency ให้สอดรับกับ

วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ทิศทางขององค์กร เช่น การปรับตัวให้ทัน

กับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ (Adaptability) การนํา

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาประกอบการตัดสินใจ 

(Customer Orientation) เป็นต้น โดยสถาบันพัฒนาผู้นํา

และการเรยีนรู้กลุม่ ปตท. (PLLI) ทาํหนา้ที่ในการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานให้มี Competency ดังกล่าว ผ่านการอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพพนักงานในส่วน

ที่เป็น Functional Competency ของแต่ละธุรกิจโดยผ่านทาง 

Functional Academy เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจ

และทักษะที่จําเป็นในเชิงลึกของแต่ละธุรกิจควบคู่กับการฝึก

ปฏิบัติในหน้างานจริง

 นอกจากนี้ เพื่อรองรับการดําเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์

ของแต่ละหน่วยธุรกิจ ปตท. มีการจัดวางโครงสร้างที่สนับสนุน

การทํางาน รวมถึงจัดสรรบุคลากรเพื่อตอบสนองความต้องการ

ของหน่วยธุรกิจอย่างเหมาะสม มีการบริหารจัดการพนักงาน

ผ่านกลไกการบริหารสายอาชีพ โดยในแต่ละสายอาชีพจะมี

การพิจารณากําหนดแผนกําลังคน ระบุตําแหน่งงานสําคัญ 

และแผนพัฒนารายบุคคล เพื่อพัฒนาบุคลากรของแต่ละ

สายอาชีพให้เกิดความชํานาญ  มีการพัฒนาภาวะผู้นําและส่งเสริม

ให้เกิดการเรียนรู้ในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. เตรียมความพร้อม

สําหรับผู้ที่จะเป็นผู้บริหารในอนาคต เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. 

จะมีผู้บริหารและพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอที่จะรองรับ

การเติบโตของธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 อย่างไรก็ตาม สําหรับธุรกิจใหม่ ซึ่งบุคลากรของ ปตท. 

ยังไม่มีประสบการณ์หรือความชํานาญเพียงพอ ทาง ปตท. 

ก็จะดําเนินการสรรหาบุคลากรจากภายนอกที่มีความรู้  

ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญตรงในธุรกิจนั้น ๆ มาเสริมทัพ

เพิม่เติมเพื่อให้สามารถดําเนินและตอ่ยอดธรุกิจไดอ้ย่างรวดเรว็

และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

 

 ประชาคมโลกตระหนกัเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

มากขึ้น ดังเช่น ในความตกลงปารีส (Paris Agreement) 

ซึ่งเป็นความตกลงตามกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วย

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อกําหนดมาตรการ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการประชุมสมัชชาประเทศ

ภาคีอนุสัญญา (Conference of the Parties: COP) ครั้งที่ 26 

ประเทศไทยมกีารประกาศจุดยนืและเป้าหมายที่ชดัเจนในการมุ่ง

สู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero GHG 

Emission) ซึ่งนโยบายต่าง ๆ จะถูกถ่ายทอดผ่านทางกระทรวง

พลังงานมาที่ ปตท. ส่งผลให้ ปตท. ต้องมีการปรับทิศทาง

การดําเนินงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของ

ประเทศ ในขณะเดียวกันนักลงทุนและสถาบันการเงินได้นํา

การบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศมาเป็นหนึ่งในปัจจัยสําหรับการลงทุนในธุรกิจ

ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะธุรกิจพลังงานที่อยู่บน

ฐานการผลิตจากปิโตรเลียม ทั้งนี้ ปตท. ได้กําหนดมาตรการ

ควบคุมและลดผลกระทบ ประกอบด้วย

 • การกําหนดเป็นทิศทางกลยุทธ์ Low Carbon Society 

และกําหนดเป็นเป้าหมาย Clean Growth ซึ่ง 1 ใน 3 

ของเป้าหมายระยะยาวขององค์กรที่สอดคล้องตาม

วิสัยทัศน์ใหม่ ด้วยค่าเป้าหมายลดก๊าซเรือนกระจก

ที่ ชัด เจน และความพยายาม มุ่งการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

 • การพิจารณาดําเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อบริหารจัดการ

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น โครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและการอนุรักษ์

พลังงาน โครงการปลูกและบํารุงรักษาป่าไม้เพื่อ

เพิ่มการกักเก็บก๊าซเรือนกระจก โครงการดักจับก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์เพื่อนําไปกักเก็บหรือนําไปใช้

ประโยชน์ โครงการประยุกตใ์ชพ้ลงังานไฮโดรเจน เปน็ต้น

 • ก า ร นํ า ก ล ไ ก ร า ค า ค า ร์ บ อ น เ ข้ า ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้

ประกอบการพิจารณาการลงทุนเพื่อช่วยเพิ่มโอกาส

ในการตัดสินใจลงทุนในโครงการที่มี ส่วนช่วยลด

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมให้เกิดการลงทุน

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 • การปรับปรงุเกณฑก์ารพิจารณาการลงทุนเพื่อสนับสนุน

โครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือควบคุม

การดําเนนิโครงการที่มกีารปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกมากขึ้น

 • การศึกษาและดําเนินการตามแนวทางของ Task Force 

on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อ

ประเมินผลกระทบต่อบริษัทจากการดําเนินงานตาม

กลยุทธด์า้น Climate Change หรอืตาม Climate Scenario 

ต่าง ๆ และเปิดเผยข้อมูลแก่นักลงทุนอย่างโปร่งใส 

 • การปรับเปลีย่นทศิทางการดําเนนิธรุกจิ โดยมุง่เนน้ธรุกจิ

พลังงานในอนาคตหรอืธรุกจิอื่นที่นอกเหนอืจากพลงังาน 

เช่น การขยายการลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน

และธุรกิจคาร์บอนต่ําอื่น ๆ ตามวิสัยทัศน์ของ ปตท. 

เป็นต้น

 • การสร้างความร่วมมอืทั้งภายในกลุม่ ปตท. และหน่วยงาน

ภายนอก เพื่อผลักดันการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ผ่านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสะอาด 
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สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกที่เปลี่ยนแปลง

อย่างรวดเร็วและมีความเชื่อมโยงระหว่างกันมากขึ้น ทําให้

การดําเนินการต่าง ๆ ส่งผลกระทบถึงกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

และอาจมีความเสี่ยงด้านชื่อเสียงขององค์กร หาก ปตท. 

ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที

 ในการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามพันธกิจขององค์กร 

ปตท. มีการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ทบทวนปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

มีการดําเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในประเดน็สาํคัญ รวมถงึเนน้ใหม้กีารตอบสนองตอ่ความตอ้งการ 

ความคาดหวังและข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง

เหมาะสม ตามมาตรฐานสากล AA1000 Stakeholder 

Engagement Standard 2015 (AA1000 SES) และเกณฑ์ประเมนิ

การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า ตามคู่มือการประเมิน

ผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment 

Model (SE-AM) เพือ่การเตบิโตอยา่งยัง่ยนืของ ปตท. ควบคูไ่ปกบั

การได้รับความไว้วางใจจากสังคมในวงกว้าง

 ปตท. รวบรวม วิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวัง

และขอ้กงัวล จากการสาํรวจและวจิยัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ประกอบ

กับแนวโน้มของโลก เพื่อเป็นข้อมูลสําคัญในการจัดทําประเด็น

ที่สําคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อสรุปประเด็นสําคัญแล้ว 

จึ งมอบหมายให้หน่วยงานที่ เกี่ ยว ข้อง จัดทําแผนสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และรายงานผลต่อ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรทุกไตรมาส เพื่อนํา

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของคณะกรรมการฯ มาปรับปรุง

การดําเนินงาน รวมถึงมีการประเมินผลความผูกพันของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียประจําปี เพื่อนํามาทบทวนการดําเนินงานในปีต่อไป 

 ในปี 2564 ปตท. ได้ทบทวนแผนการดําเนนิงานให้ครอบคลุม

ความต้องการ ความคาดหวังและขอ้กงัวลของผู้มสี่วนไดส้ว่นเสยี

ที่เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างรวดเร็ว และลด

ความเสี่ยงที่กระทบต่อชื่อเสียงและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของ

องค์กร รวมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วม

ช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ เคียงข้างประเทศชาติให้ก้าวพ้นวิกฤต

ไปได้ด้วยดี ผ่านการดําเนินโครงการต่าง ๆ ได้แก่ โครงการ

ลมหายใจเดียวกัน ซึ่งช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างครบวงจร โครงการ Restart 

Tha i land ที่ช่ วยเหลือ ชุมชนและนักศึกษาจบใหม่รวม 

25,489 อัตรา ผ่านการจ้างงานที่เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ 

และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค นวัตกรรม

สร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. โดยการประยุกต์ใช้เครือข่าย ความรู้ 

นวัตกรรม เทคโนโลยี ช่องทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุน

กลุ่มเกษตรกรใน 25 พื้นที่ (20 จังหวัด) รวมทั้งพัฒนาและ

ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนกว่า 250 หน่วยในแต่ละพื้นที่

ทั่วประเทศให้ได้มาตรฐานสากล

 ปรมิาณสาํรองกา๊ซธรรมชาตขิองแหลง่ผลติทั้งในประเทศไทย

และเมียนมาลดลงจากการผลิตเป็นระยะเวลากว่า 30 ปี และ

แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติหลายแหล่งเริ่มทยอยเข้าสู่ระยะ 

“พ้นช่วงรับประกันปริมาณการส่งมอบก๊าซธรรมชาติ (Post 

Plateau)” ซึ่งผู้ผลิตสามารถขอลดปริมาณส่งก๊าซธรรมชาติ

ตามสัญญาลงได้ จึงมีแนวโน้มที่ผู้ผลิตไม่สามารถส่งมอบ

ก๊าซธรรมชาติได้ตามเดิมตลอดอายุสัญญา อีกทั้งแหล่งก๊าซ

ธรรมชาติบงกช (G2/61) และเอราวัณ (G1/61) จะสิ้นสุดสัญญา

ซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมกับ ปตท. ในช่วงปี 2565 - 2566 

(ตามลําดับ) โดยภาครัฐได้ออกประมูลแหล่งก๊าซฯ G1/61 และ 

G2/61 ในรูปแบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing 

Contract: PSC) ซึ่งกําหนดเงื่อนไขในการผลิตขั้นต่ําในปริมาณ

รวม 1,500 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ตลอดอายุสัญญา 10 ปี โดย 

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (PTTEP ED) 

(ผูด้าํเนนิการ) เปน็ผู้ชนะการประมลู และไดร้บัสทิธใินการสาํรวจ

และผลิตปิโตรเลียม ปัจจุบัน ปตท. เร่งเจรจาข้อตกลงกับผู้ชนะ

การประมูล New PSC เพื่อจัดทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่ง G1/61 และ G2/61 โดยสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

แหล่ง G2/61 คาดว่าสามารถลงนามได้ภายในไตรมาสที่ 1 

ของปี 2565 และสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติแหล่ง G1/61 

(สญัญา G1/61) ปัจจบุนั ปตท. และ ปตท.สผ. ได้สรปุรา่งสัญญาฯ 

G1/61 แล้วเสร็จ คาดว่าสามารถลงนามสัญญาฯ G1/61 

ได้ภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2565 อย่างไรก็ตาม แหล่ง G1/61 

มีการเปลี่ยนผู้ดําเนินการจากผู้รับสัมปทานเดิมเป็น ปตท.สผ. 

ซึ่ งอาจจะทํ า ให้การผลิตก๊ าซธรรมชาติ ในช่ วงส่ งมอบ

แปลงสัมปทานอาจจะไม่เป็นไปตามแผน และอาจส่งผลกระทบ

ต่อความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติซึ่ งจะส่งผล

ต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

 นอกจากนี้ สถานการณ์ความไม่มั่นคงในต่างประเทศ เช่น 

สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศเมียนมา ส่งผลให้เกิด

ความเสี่ยงที่จะเกิดการหยุดชะงักในการจัดส่งก๊าซธรรมชาติ

จากแหล่งในประเทศเมียนมามายังประเทศไทย ปตท. ได้จัดทํา

แผนบริหารความเสี่ยงและแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

โดยจัดตั้งคณะทํางานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตาม

สถานการณ์ กําหนดแนวทางดําเนินงาน รวมถึงรายงาน

สถานการณ์ต่อกระทรวงพลังงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจ

ว่าการจัดหาและจัดส่งก๊าซธรรมชาติจะไม่เกิดการหยุดชะงัก 

หรอืมปีรมิาณการจัดสง่ไมต่่อเนื่องหรอืมปีรมิาณการจัดสง่ลดลง 

โดย ปตท. ได้เตรียมความพร้อมสําหรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว 

เพิ่มเติมเพื่อรองรับการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวมาทดแทน

ก๊าซธรรมชาติที่อาจมีปริมาณลดลง ปัจจุบัน ปตท. อยู่ระหว่าง

การก่อสร้างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว แหล่งที่  2 

ที่บ้านหนองแฟบ ตําบลมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง 

(LNG Map Ta Phut Terminal 2: LMPT-2) รองรับการจัดหา

กา๊ซธรรมชาตเิหลวทีจ่ะเพิม่สงูขึ้น รวมถงึ ปตท. ไดม้กีารแสวงหา

แหล่งก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ การจัดหาก๊าซธรรมชาติส่วนเพิ่ม

จากอ่าวไทย และพื้นที่ร่วมไทย-มาเลเซีย เพื่อรักษาปริมาณ

การจัดหาและจัดส่งก๊าซธรรมชาติได้โดยไม่ส่งผลกระทบ

ต่อภาคไฟฟ้าและความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

 

 ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่ ส่งผลกระทบต่อ

ความตอ้งการผลติภณัฑป์ิโตรเลยีมและปิโตรเคม ีอาท ิเศรษฐกจิ 

ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงครามทางการค้า เป็นต้น มีผล

โดยตรงต่อราคาและปริมาณการขาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงานของ ปตท. และบริษัทในกลุม่ ปตท. นอกจากนี้ 

การเพิ่มขึ้นของกําลังการผลิตของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ

ปิโตรเคมี ที่ส่งผลสืบเนื่องไปยังราคาวัตถุดิบและราคาจําหน่าย

ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท น้ํามันดิบ น้ํามัน

สําเร็จรูป ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี พลังงานทางเลือก ตลอดจน

สว่นต่างราคาผลติภัณฑต์่อต้นทนุวตัถดุบิ (Spread) ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศที่มีความผันผวนสูง อาจส่งผลกระทบต่อ

ผลการดําเนินงาน อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคต

ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

 เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนดังกล่าว ปตท. ได้

กําหนดการบริหารความเสี่ยงราคาเพื่อรองรับผลกระทบจาก

ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดทํา

แผนธุรกิจเพื่อรองรับสถานการณ์ที่หลากหลาย (Scenario 

Planning) ในสถานการณ์ระดับราคาน้ํามันต่าง ๆ รองรับ

การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

อย่างทันท่วงที อีกทั้งมีการตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง

ราคา (Price Strategy and Risk Management) ภายใต้โครงการ 

Petrochemical and Refi ning Integrated Synergy Management 

(PRISM) ทําหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวราคา

น้ํามันในตลาดโลกและบริหารความเสี่ยงด้านราคา (Hedging) 

ร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน

กลุ่ม ปตท. ดําเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านราคา

ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยใช้ตราสารอนุพันธ์ (Derivatives) 

เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบและถี่ถ้วน 

รวมทั้งเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม

กับช่วงเวลาและวัตถุประสงค์

 นอกจากนี้ หนว่ยธุรกจิการค้าระหวา่งประเทศยังมกีารจัดวาง

โครงสร้างและกระบวนการในการกํากับดูแลการบริหารจัดการ

ความเสี่ยงและการตรวจสอบถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมาตรฐาน

สากล รวมถึงการกําหนดวงเงินมูลค่าความเสี่ยง (Value at 

Risk: VaR) ในการทําธุรกรรมการค้า และให้มีการจัดทํารายงาน

สรุปสถานะความเสีย่งเสนอตอ่ผูบ้รหิารและหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

อย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ เพื่อควบคุมและติดตามมิให้ ปตท. และ

กลุ่ม ปตท. มีความเสี่ยงด้านราคาสูงเกินกว่าระดับที่เหมาะสม

 

 
  

 ความซับซ้อนของบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินงานของ ปตท. เช่น กฎหมายว่าด้วยการแข่งขัน

ทางการค้า กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 

กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมาย

ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายว่าด้วยการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตลอดจนปัญหาการตีความ

ที่ไม่ชัดเจนและความเข้าใจวิธีปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนไป อาจส่ง

ผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจ ทําให้ต้องมีความรับผิดตาม

กฎหมาย และกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ ปตท. 
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จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นไปด้วยความถูกต้อง

สอดคล้องกับกฎหมาย ปตท. ได้มีการประกาศใช้ “นโยบาย

การกํากับดแูลการปฏิบัติงานใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ

ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (Compliance Policy)” และ 

“แนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติ

งานให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบของบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) (Compliance Framework)” เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานยดึมัน่เปน็หลกัการในการปฏบิตัหินา้ที่ใหส้อดคลอ้ง

กับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีการทบทวน

อย่างสม่ําเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการดําเนินธุรกิจ 

การดําเนินงาน และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงไป อีกทั้ง ปตท. ได้

จดัทาํ Risk Appetite Statement ขึ้นเพือ่กาํหนดระดบัความเสีย่ง

ที่องค์กรยอมรับได้ โดย Compliance Risk ก็เป็นส่วนหนึ่ง

ในประเภทความเสี่ยงที่องค์กรให้ความสําคัญและตั้งเป้าหมาย

เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงการกระทําผิดกฎหมาย กฎระเบียบ

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และยังมีกระบวนการ

กาํกับดแูลการปฏบิัตติามกฎหมายและกฎระเบยีบ โดยฝ่ายกํากับ

กฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Department) 

ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตรที่ทําหน้าที่กํากับดูแลกฎหมาย

เฉพาะด้าน (2nd Line Alliances) ทั้งในกระบวนการติดตาม

และป้องกันความเสี่ยงด้านกฎหมายล่วงหน้าผ่านการติดตาม

การออกร่างกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์

ประเด็นและชี้แจงข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ 

ของ ปตท. และเตรยีมขอ้หารอืตอ่ความไมช่ดัเจนของหลกัเกณฑ ์

เพื่อให้การดําเนินธุรกิจของ ปตท. สอดคล้องกับกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต และกระบวนการ

บริหารจัดการการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและ

กฎระเบยีบ (Non-Compliance) เพื่อตดิตาม สอบทาน หาแนวทาง

ป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ําในอนาคต (หากมี) อีกทั้ง 

ปตท. ยังบูรณาการระบบงานด้านการกํากับดูแลองค์กรตาม

แนวทาง GRC (Governance, Risk and Compliance) เพื่อให้

การดําเนินธุรกิจของ ปตท. มีการกํากับดูแลที่ดี สอดคล้อง

กับหลักธรรมาภิบาลและมีการควบคุมภายในที่ เพียงพอ 

มีการพิจารณาความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และดําเนินการอย่าง

สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ เพื่อลดความเสี่ยง

ของการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ

ทีเ่กี่ยวขอ้ง โดยมกีารรายงานผลการปฏบิตังิานตอ่คณะกรรมการ

จัดการ การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร (GRCMC) และ

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance 

Committee) ตามลาํดับ นอกจากนี ้ยังผลกัดันการบริหารจดัการ

ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Way of Conduct) ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีมาตรฐาน

และแนวทางการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งรวมถึง

การกํากับดูแลด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบด้วย

 

 คณะกรรมการนโยบายพลงังานแหง่ชาต ิ(กพช.) มมีตเิหน็ชอบ

แนวทางส่งเสริมการแข่งขันในกิจการก๊าซธรรมชาติ เมื่อวันที่ 

31 กรกฎาคม 2560 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้ใ้ชก้า๊ซธรรมชาติ

ได้รับการบริการที่ดีขึ้น ทําให้เกิดการแข่งขันในการจัดหา

ก๊าซธรรมชาติและกระตุ้นให้กระบวนการจัดหามีประสิทธิภาพ

มากขึ้น รวมทั้งอาจทําให้ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นต้นทุน

พลังงานของประเทศลดลงตามแนวโน้มราคาเชื้อเพลิงที่ลดลง 

ทั้งนี้ นโยบายส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันนี้ กระทรวงพลังงาน

แบ่งการดําเนินงานออกเป็น 3 ระยะ โดย กพช. ได้เห็นชอบ

ให้ดําเนินการในระยะที่ 1: ระยะดําเนินโครงการนําร่อง 

(ทดสอบการดําเนินงาน) โดยมอบหมายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ดําเนนิการเพื่อเตรยีมความพร้อมระบบ

และเป็น Shipper รายใหม่ และกระทรวงพลังงานได้ดําเนินการ

ระยะที่ 1 แล้วเสร็จในปี 2563

 เมือ่วนัที่ 1 เมษายน 2564 กพช. เห็นชอบแนวทางดาํเนนิงาน

ระยะที่ 2 และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ

ในรายละเอียดเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดย

แบ่งโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 

(1) กลุ่มภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการกํากับกิจการ

พลังงาน (กกพ.) ตามแนวทางที่ กบง. และ กพช. กําหนด 

(Regulated Market) ประกอบด้วยผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติจาก 

Old Supply และผู้รับใบอนุญาตจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ 

( ใ บ อ นุ ญ า ต  S h i p p e r )  ที่ จั ด ห า ก๊ า ซ ธ ร ร ม ช า ติ เ ห ล ว 

เพื่อนํามาใช้กับภาคไฟฟ้าที่ขายเข้าระบบ และ (2) กลุ่มจัดหา

กา๊ซธรรมชาตเิหลวเพือ่ใช้กบัโรงไฟฟา้ทีไ่มไ่ด้ขายไฟฟา้เขา้ระบบ 

ภาคอุตสาหกรรมและกิจการของตนเอง (Partially Regulated 

Market) โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติโครงสร้างระยะที่ 2 นี้ 

ได้แบ่งการจัดหาออกเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย (1) กลุ่ม 

Old Supply ซึ่งเป็นการจัดหาก๊าซธรรมชาติ เพื่อความมั่นคง

ทางพลังงานของประเทศ โดย กพช. มอบหมายให้ ปตท. 

เป็นผู้ดําเนินการ และ (2) กลุ่ม New Supply เป็นกลุ่มจัดหา

ก๊าซธรรมชาติเหลวเพียงอย่างเดียว โดยเป็นกลุ่มของ Shipper 

รายใหม่ที่นําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อใช้กับโรงไฟฟ้า

หรือโรงงานอุตสาหกรรมของตนเองเท่านั้น เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 

2564 กพช. มีมติเห็นชอบโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติสําหรับ

การส่งเสริมการแข่งขนัในกิจการก๊าซธรรมชาติ ระยะที่ 2 รวมทั้ง

กําหนดกรอบระยะเวลาบังคับใช้โครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ 

ส่งผลให้ปัจจุบันกิจการก๊าซธรรมชาติของประเทศไทยเข้าสู่

การเปลีย่นผ่านจากการสง่เสรมิการแขง่ขนัในระยะที ่1 สูร่ะยะที ่2 

โดยในระยะที่ 2 นี้ จะเป็นระยะที่มผีูป้ระกอบกจิการก๊าซธรรมชาติ

มากรายมาดําเนินการแข่งขันจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว 

ซึ่งที่ผ่านมา กกพ. ได้อนุมัติใบอนุญาตจัดหาและค้าส่ง

ก๊าซธรรมชาติ (ใบอนุญาต Shipper) ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ

ก๊าซธรรมชาติรายใหม่จํานวน 7 ราย 

 การกําหนดโครงสร้างกิจการก๊าซธรรมชาติระยะที่ 2 ส่งผล

ให้ ปตท. อาจมีส่วนแบ่งการตลาดก๊าซธรรมชาติในประเทศ

ลดลง ปตท. จึงต้องบริหารจัดการเพื่อรองรับบทบาทหน้าที่

ที่ เปลี่ยนแปลงไป โดยยังคงดูแลความมั่นคงทางพลังงาน

จากการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอต่อความต้องการประเทศ 

ในขณะเดียวกันก็ต้องเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพือ่แข่งขันกบัผูป้ระกอบกจิการรายใหม ่ รวมทัง้วางแผนการขยาย

ธุรกิจและการเติบโต อาทิ การปรับโครงสร้างภายในเพื่อรองรับ

บทบาทและหน้าที่ ใหม่ใ ห้คล่องตัวในการดําเนิน ธุรกิจ

และสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบกิจการรายใหม่ได้ การขยาย

ธุรกิจเพื่อรองรับความต้องการของภูมิภาค เช่น LNG Regional 

Hub นอกจากนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้รับอนุมัติใบอนุญาต

จัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ (ใบอนุญาต Shipper) เพิ่มเติม 

เพือ่เปน็หนึ่งในผูป้ระกอบกิจการรายใหมท่ีจ่ะเปน็หนึง่ในผูจ้ัดหา

ก๊าซธรรมชาติในส่วนของ New Supply ในการดําเนินการ

ระยะที ่2 นี ้ทั้งนี้ จากประสบการณม์ากกว่า 40 ป ีในการประกอบ

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. ยังคงรักษาขีดความสามารถ

ในการแข่งขันท่ามกลางสถานการณ์ความผันผวนของราคา

เชื้อเพลิงทางการตลาด รวมถึงนโยบายจากภาครัฐ โดย

ในปี 2564 ปตท. ดําเนินการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว 

(Commercial Reloading Cargo) ไปยังประเทศญี่ปุ่น รวมทั้ง

มีการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติเหลวรูปแบบ ISO Tank Container 

ไปยังประเทศจีนและกัมพูชา แสดงถึงความสามารถปรับตัว

ในการดําเนินงานและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างมีประสิทธิภาพของ ปตท.

 

 การดาํเนินงานทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ มีโอกาสไดร้ับ

ผลกระทบจากการหยุดชะงักของการผลิตและการดําเนินธุรกิจ 

ซึ่งอาจเกิดจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของพนักงาน 

อปุกรณเ์ครือ่งจกัรขัดขอ้ง ภยัธรรมชาต ิความไมส่งบทางการเมอืง 

การก่อการร้าย โรคระบาด และอื่น ๆ ก่อให้เกิดผลกระทบ

ที่รุนแรง และอาจทําให้โครงสร้างพื้นฐานสําคัญเสียหาย ปตท. 

จึงให้ความสําคัญต่อการจัดการความปลอดภัยกระบวนการ

ผลิต (Process Safety Management: PSM) ด้วยการมุ่งเน้น

การบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

อย่างเป็นระบบผ่านการนําเทคโนโลยีตามหลักวิศวกรรมและ

มาตรฐานสากลที่ทันสมัยการนําเครื่องมือและระบบการจัดการ

ที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ รวมถึงเตรียมความพร้อมกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินและการจัดการภายหลังเกิดเหตุ เช่น การจัดการ

สภาพแวดล้อมตาม “แนวทางการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกรณีเกิด

การรั่วไหลของน้ํามันลงสู่สิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Oil Spill Remediation Guideline)” เพื่อปอ้งกนัและลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูระบบนิเวศและความหลากหลายทาง

ชีวภาพให้กลับสู่สมดุลโดยเร็ว ส่งผลให้ยังคงดําเนินธุรกิจได้

หากเกิดเหตุขึ้น  เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว 

ปตท. มี “มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย 

อาชวีอนามยั และสิง่แวดล้อม กลุม่ ปตท.” และ “มาตรฐานระบบ

การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Business Continuity Management System Standard: BCMS)” 

ให้ทุกหน่วยงานใน ปตท. และบริษัทในกลุ่มใช้เป็นแนวทาง

การพัฒนาและเชื่อมโยงระบบร่วมกัน ปตท. ไม่เพียงปกป้อง

กิจกรรมที่สร้างมูลค่าภายในพื้นที่ปฏิบัติการเท่านั้น แต่ยัง

ปกป้องการดําเนินงานทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดการหยุดชะงัก 

และเป็นการปกป้องกิจกรรมที่สร้างมูลค่าตลอดสายโซ่ธุรกิจ

ให้ดําเนินการได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปตท. ต้องทบทวน 

ปรับปรุง พัฒนาระบบ BCM ให้เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยธุรกิจ 

และดําเนินการซ้อมแผน เช่น แผนการบริหารความต่อเนื่องทาง

ธุรกิจ แผนการจัดเตรียมทรัพยากรบุคคล (กระบวนการติดตาม

บุคลากรหลัก) แผนการจัดเตรียมสถานที่ปฏิบัติงานสํารอง 

แผนการจดัเตรยีมระบบสารสนเทศ เป็นตน้ เพื่อรักษาการรับรอง 

BCMs ของ ปตท. ตามมาตรฐานสากล ISO 22301 อีกด้วย

 ปตท. ซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยงทรัพย์สินหลัก

ที่ใช้ดําเนินธุรกิจทั้งหมดตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนํา

ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี และทําประกันภัย

เพิ่มเติมในกรณีบริษัทต้องหยุดดําเนินการ แต่การซื้อประกันภัย

ดังกล่าวอาจไม่ครอบคลุมความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้

ทุกประเภท เนื่องจากไม่มีบริษัทประกันภัยใดรับประกันภัย

ความเสียหายทุกประเภท หรือบางครั้ง ค่าเบี้ยประกนัภัยสําหรับ

ประกันภัยความเสียหายนั้น ๆ สูงมากจนไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

และแม้ว่า ปตท. จะเชื่อว่าบริษัทในกลุ่มทําประกันภัยตาม

มาตรฐานของอตุสาหกรรมกต็าม ปตท. ไมส่ามารถควบคมุวงเงนิ

ประกันภัยทรัพย์สินของกลุ่ม ปตท. ให้เพียงพอต่อความเสียหาย

ที่อาจเกิดขึ้นได้ ดังนั้น หากเกิดความเสียหายในทรัพย์สิน

ที่ไม่ได้ทําประกันครอบคลุมเต็มมูลค่าในจํานวนที่มีนัยสําคัญ 

หรือในกรณีที่ ผู้รับประกันภัยมีปัญหาทางการเงินรุนแรง

หรือต้องเลิกกิจการเนื่องจากเหตุดังกล่าว อาจส่งผลกระทบ

ในด้านลบอย่างร้ายแรงต่อฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงาน

หรือโอกาสทางธุรกิจของ ปตท. ได้
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 ปตท. มุ่งเน้นการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยง

ด้านความปลอดภัยสําหรับการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง โดยกําหนดเป้าหมายระยะยาวในการควบคุมอุบัติเหตุ

ที่เกิดความสูญเสีย ส่งผลกระทบต่อบุคคล ทรัพย์สิน และ

สิ่งแวดล้อม กําหนดเป้าหมายอุบัติเหตุที่เกิดการบาดเจ็บ

ต่อพนักงานและผู้รับเหมาถึงขั้นหยุดงาน อุบัติ เหตุด้าน

ความปลอดภัยกระบวนการผลิตและการขนส่งต้องเป็นศูนย์ 

กําหนดกระบวนการบริหารควบคุมความเสี่ยงตั้งแต่การบ่งชี้

อันตราย การประเมินความเสี่ยงและกําหนดมาตรการ

ควบคุมความเสี่ยงและลดผลกระทบ ประกอบด้วยการกําหนด

มาตรฐานการทํางานเทียบเท่ามาตรฐานสากล สร้างวัฒนธรรม

ด้านความปลอดภัยให้พนักงานและผู้รับเหมา โดยให้ความรู้

และจัดกิจกรรมส่งเสริมสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย 

การนาํหลกัการและเครื่องมือทางวิศวกรรมตามมาตรฐานสากล

มาใช้ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงด้านความปลอดภัย

ในกระบวนการผลิต การตรวจประเมินความปลอดภัยเพื่อคน้หา

จุดเสี่ยง จุดอันตรายและดําเนินการแก้ไขก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

โดยมีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยด้านต่าง ๆ เช่น 

ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต ความปลอดภัยในการขนส่ง 

เป็นพื้นฐานสําคัญในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร

และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 ปัจจบุนัภยัคกุคามทางดา้น Cyber Security มสีถติเิพิม่มากขึน้

อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความเสี่ยงกับองค์กรในด้านต่าง ๆ อาทิ 

การถกูขโมยขอ้มูล (Data Breach) การเรยีกคา่ไถ ่(Ransomware) 

การขู่กรรโชก (Cyber Extortion) การสูญเสียภาพลักษณ์และ

ชื่อเสียง (Image & Reputation) ไปจนถึงอาจจะทําให้ธุรกิจ

ต้องหยุดชะงัก (Business Interruption)

 ปตท. ให้ความสําคญัตอ่ภยัคกุคามทางด้าน Cyber Security 

โดยเป็นหนึ่งในปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร (Corporate Risk) 

มาอยา่งต่อเนื่อง  ซึ่งมกีารตดิตามและถูกวดัผลลพัธอ์ยา่งใกล้ชดิ 

รวมไปถึงมีแผนในการปรับเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลดระดับ

ความเสี่ยงและผลกระทบอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการลงทุน

ในเทคโนโลยี  (Technology) การเพิ่มประสิทธิภาพของ

กระบวนการทํางาน (Process) รวมไปถึงการเพิ่มความตระหนัก

รู้ถึงภัยคุกคามทางด้านไซเบอร์ให้กับบุคลากร (People) ภายใน

องค์กร อาทิ

 • เปิดการใช้งานระบบยืนยันตัวตนสองขั้นตอน (2-Factor 

Authentication: 2FA) สําหรับการเข้าถึงอีเมล และระบบ

งานภายในองค์กร

 • ให้ความรู้พร้อมกับทดสอบ Phishing Test Campaign 

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ถึงภัยคุกคาม

ทางด้านไซเบอร์กับพนักงานอยู่เสมอ

 • ตรวจสอบ Vulnerability Assessment และทดสอบ 

Penetration Test เพื่อค้นหาและปิดช่องโหว่ระบบ

อยู่เปน็ประจาํ โดยครอบคลมุทัง้ในส่วนของ Information 

Technology (IT) และ Operation Technology (OT) ไป

พร้อมกันด้วย

 ปตท. มอบหมายให้บริษัท PTT Digital Solutions ดําเนินงาน

และให้บริการด้าน Cyber Security ให้กลุ่ม ปตท. โดยมีศูนย์ 

Cyber Security Operation Center (CSOC) ทําหน้าที่เฝ้าระวัง

ตรวจสอบความผิดปกติจากการโจมตีทางด้านไซเบอร์ (Cyber 

Attack) ให้กลุม่ ปตท. ตลอด 24 ชั่วโมง ดว้ยเครือ่งมอื Monitoring 

ทีใ่ชเ้ทคโนโลยขีั้นสูง เชน่ Machine Learning พร้อมด้วยบุคลากร

ที่มีใบรับรองระดับสากล และมีแผนรองรับการตอบสนอง

การเกิดเหตุด้านไซเบอร์ (Security Incident Response) อย่าง

ชัดเจน รวมถึงมีการประสานงานร่วมกับศูนย์ประสานการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพวิเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) 

และ Community สากลอื่น ๆ  เพือ่แลกเปลี่ยนข้อมลูปจัจบุนัล่าสดุ

ของเหตุการณ์ทางด้าน Cyber Security ระหว่างกันอีกด้วย
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 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และมาตรการ

ของภาครัฐส่งผลกระทบต่อธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

กลุ่ม ปตท. มีการบริหารความเสี่ยงสําหรับจัดการสภาวะวิกฤต

ในระยะสั้นและระยะยาว  รวมทั้งรักษาความสามารถในการแข่งขัน

และความแข็งแกรง่ของกลุ่ม ปตท. ผ่าน PTT Group Vital Center 

อย่างต่อเนื่อง โดยมีมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

 

 

 • Strategic Moves: สร้างความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์

ในกลุ่ม ปตท. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน รวมถึง

ติดตามผลและแนวทางปรับลดค่าใช้จ่ายแต่ละบริษัท 

เพื่อรักษาระดับความแข็งแกร่งทางการเงินของกลุ่ม 

ปตท.

 • Cash & Credit Securement: มุ่งรักษาเงินสดและ

สภาพคล่องให้กลุม่ ปตท. โดยจัดทําแผนการจัดหาแหล่ง

เงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควบคู่ไปกับการบริหาร

จัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและติดตามปัจจัยเสี่ยง

ทางการเงนิอย่างตอ่เนื่อง  เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ปตท. จะยังคง

รักษาการจัดลําดับในกลุ่มน่าลงทุน หรือ Investment 

Grade ไว้ได้

 

 • Supply Chain Management: สร้างความร่วมมือในกลุ่ม 

ปตท. เพื่อดําเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีร่วมกัน 

มุ่งพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการตลอด

ห่วงโซ่อุปทานให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด 

 • Customer Engagement: ปรับปรุงรูปแบบการติดต่อ

สือ่สารกบัลกูคา้ เชน่ การประชุมและตดิตอ่ผ่านโปรแกรม 

VDO Conference และการพัฒนาหลักสูตรอบรม

ในรูปแบบ VDO Online เป็นต้น

 • Workforce Protection: บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

โดยศูนย์พลังใจทําหน้าที่บริหารจัดการสถานการณ์

ภาพรวมกลุ่ม ปตท. กําหนดนโยบายให้พนักงานปฏิบัติงาน

จากที่พักอาศัย (Work from Home) ปรับกระบวนการ

ทํางานเป็นรูปแบบออนไลน์และสนับสนุนให้ใช้เครื่องมือ

ด้านดิจิทัลส่งเสริมการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ

 • Cyber Security: ปตท. มีระบบ Roaming Security ช่วยให้

การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์จากสถานที่ทํางานอื่น

ปลอดภัย การใชง้านระบบ Virtual Private Network (VPN) 

ที่เป็นเครือข่ายที่มีการป้องกันและความเป็นส่วนตัวสูง 

โดยต้องเป็นเครื่องที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยของ 

ปตท. และผ่านการยืนยันตัวตนทุกครั้ง นอกจากนี้ ยังมี

การกําหนดซอฟต์แวร์ที่ได้มาตรฐานสําหรับการประชุม

ทางโทรศัพท์ (Conference Call) และ Block Software 

Conference ที่ไม่ได้มาตรฐาน

 • ศูนย์ติดตามและเฝ้าระวังกรณีโรคอุบัติใหม่ COVID-19 

(ศูนย์พลังใจ) ปตท. บริหารจัดการความปลอดภัย

ของบุคลากรทั้งด้านร่างกายและจิตใจ มีการกําหนด

มาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ให้ข้อมูล

ข่าวสารอย่างสม่ําเสมอ จัดให้มีช่องทางการติดต่อกับ

ศูนย์ฯ ที่เข้าถึงได้ง่าย รวมถึงดําเนินการจัดหาวัคซีน

ทางเลือก “ซิโนฟาร์ม” เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงาน

และครอบครัว โดยติดตามจํานวนผู้ติดเชื้อและบุคคล

กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง

 

 การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ 

มีผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อรายได้ส่วนใหญ่ของ 

ปตท. เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและ

ปิโตรเคมีอ้างอิงตามราคาตลาดโลก ซึ่งกําหนดราคาขายเป็น

สกุลเงินเหรียญสหรัฐ (USD Linked) ทําให้รายได้ของ ปตท. 

ผันผวนตามค่าเงินบาท อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงของ

คา่เงนิบาทจะสง่ผลกระทบต่อกําไร (Margin) ของ ปตท. ในระดับ

หนึ่ง เนื่องจากกาํไรส่วนใหญข่อง ปตท. จะถกูกาํหนดเปน็เงนิบาท

ไวท้ีค่่าคงที่ โดยมตี้นทนุขายที่เปน็สกลุเงนิเหรยีญสหรัฐ ซึ่งอ้างองิ

กับราคาตลาดโลกเช่นเดียวกับราคาขาย

 ความผันผวนของค่าเงินบาทยังมีผลกระทบต่อกําไรขาดทุน

สุทธิทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. และบริษัทย่อย

มีภาระหนี้เงินกู้ต่างประเทศคงค้างอยู่ โดยเงินกู้สกุลเยน ปตท. 

ได้ทําการป้องกันความเสี่ยงของค่าเงินเยนโดยใช้อนุพันธ์

ทางการเงิน (Participating Swap) เพื่อแปลงภาระหนี้สกุลเยน

เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ เพื่อให้สอดคล้องกับรายได้ที่อิงกับ

สกุลเหรียญสหรัฐ ซึ่งทําให้ ปตท. สามารถปิดความเสี่ยงจาก

ความผันผวนของค่าเงินเยนต่อสกุลเหรียญสหรัฐ ได้แล้วเป็น

ส่วนใหญ่

 เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท ปตท. 

ดําเนินการจัดโครงสร้างเงินกู้สกุลต่างประเทศให้สัดส่วนสมดุล

กับรายได้เงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหาร

เงนิในบัญชเีงนิฝากสกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) 

และซื้อ-ขายเงินสกุลต่างประเทศลว่งหน้า (Forward) เพือ่เตรียม

การชําระหนี้เงินกู้สกุลต่าง ๆ และธุรกรรมการค้า เช่น ค่าก๊าซ

ธรรมชาติและน้ํามันดิบนําเข้าจากต่างประเทศ การซื้อ/ขาย

ผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งชําระราคาเป็นสกุลเงินบาทแต่คํานวณ

มูลค่าโดยอ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (USD 

Linked) และการส่งออกผลิตภัณฑ์อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ 

ปตท. ได้จัดทํานโยบายการเงิน (Finance Policy) เป็นแนวทาง

บริหารการเงินของ ปตท. และกลุ่มบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นอย่าง

มีประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมถึงข้อกําหนด

ในเรื่องการบรหิารความเสีย่งตา่ง ๆ  ซึ่งอาจส่งผลกระทบตอ่ฐานะ

การเงินของ ปตท.
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 ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุง

การดําเนนิงานเพื่อการเตบิโตอย่างต่อเนื่องผ่านบรษิัทจดัตัง้ใหม่ 

และ/หรือร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner) และ/หรือ

ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งบางบริษัทอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ 

หรือฐานะการเงินไม่แข็งแกร่งพอ ผู้ถือหุ้นรวมถึง ปตท. จึงต้อง

ให้การสนับสนุนทางการเงินในช่วงก่อสร้างโครงการ (Cost 

Overrun Support) ให้สามารถดําเนินการได้ตามกลยุทธ์

และนโยบายการดําเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม ในบาง

กรณีบริษัทประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงดําเนินการ

เชิงพาณิชย์ ซึ่งเกิดจากเหตุสุดวิสัย หรืออยู่ในวัฏจักรขาลง

ของธุรกิจ และจําเป็นต้องรับการสนับสนุนทางการเงินจาก

ผู้ถือหุ้น การสนับสนุนทางการเงินแต่ละกรณีอาจอยู่ในรูปแบบ

สัญญาข้อตกลงการให้การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น (Sponsor 

Support Agreement) และ/หรือหนี้ด้อยสิทธิ (Subordinated 

Debt) และ/หรือทุน (Equity) และ/หรือการขยายวงเงินสินเชื่อ

ทางการค้า (Trade Credit) และ/หรือการให้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น 

(Shareholder Loan) และอื่น ๆ

 ปตท. จะพจิารณาให้การสนับสนุนทางการเงนิในรูปของเงนิกู้ 

เงินทุน และ/หรือสินเชื่อทางการค้าในกรณีที่จําเป็นและ

เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยาว ซึ่ง ปตท. 

เชื่อว่านโยบายและการดําเนินการดังกล่าวจะสามารถสร้าง

ความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ 

 การให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่มนี้ ไม่ว่า

จะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิหรือสินเชื่อทางการค้า

หรือการให้เงินกู้จากผู้ถือหุ้น ปตท. นั้น ไม่สามารถยืนยันได้ว่า

บริษัทกลุ่มนี้จะสามารถชําระคืนเงินให้แก่ ปตท. หรือบริษัท

ในกลุม่นีจ้ะไมป่ระสบกบัปญัหาทางการเงนิอกี หรอืจะไมต่อ้งการ

การสนับสนนุทางการเงนิจาก ปตท. อกี ซึ่งไมว่่ากรณใีดจะเกดิขึ้น

ก็ตามอาจจะส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานและฐานะ

ทางการเงินของ ปตท. นอกจากนี้ หาก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่ม 

ปตท. บริษัทใดบริษัทหนึ่งตกเป็นผู้ผิดนัด (Default) ภายใต้

สัญญาข้อตกลงการให้การสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น อาจส่งผล

ให้เจ้าหนี้บางรายเรียกให้หนี้ถึงกําหนดชําระโดยพลันได้ 

(Acceleration) ปตท. ไม่สามารถยืนยันได้ว่า ปตท. จะไม่เพิ่ม

สัดส่วนการลงทุน หรือเพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 

หรือเข้าควบคุมการบริหารบริษัทในกลุ่มนี้ หาก ปตท. เห็นว่า

การดําเนินการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์มากกว่า ทั้งนี้ ในกรณี

ที่ ปตท. ตัดสินใจเข้าควบคุมการบริหารบริษัทในกลุ่มนี้ ปตท. 

จะต้องจัดทํางบการเงินรวมโดยรวมงบการเงินของบริษัท

ในกลุ่มนี้เข้ากับงบการเงินของ ปตท. ตั้งแต่วันที่มีอํานาจ

ในการควบคุมเพื่อให้ เป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงนิของไทยที่ไดก้าํหนดไว้ ซึง่การรวมงบการเงนินี้อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินรวมของ ปตท.

 อย่างไรก็ตาม ปตท. มีกระบวนการกลั่นกรองและอนุมัติ

การลงทุนของ ปตท. และติดตามผลการดําเนินงานของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. อย่างใกล้ชิด ผ่านคณะกรรมการต่าง ๆ เช่น 

คณะกรรมการบริหารการลงทุน คณะกรรมการบริหาร

ความร่วมมือกลุ่มการเงินและบัญชี เป็นต้น และมีการส่งผ่าน

นโยบายการบริหารจัดการของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of 

Conduct) ให้บรษิัทในกลุม่ ปตท. เพื่อใหก้ารบรหิารจัดการเป็นไป

ในแนวทางเดยีวกัน ตามมาตรฐานและแนวปฏบิัตสิากล สามารถ

บริหารความเสี่ยงได้ทันต่อสถานการณ์ และลดผลกระทบต่อ

กลุ่ม ปตท. ให้มากที่สุด

 

 ธุรกิจของ ปตท. และบริษัทย่อย/ กลุ่ม ปตท. เป็นธุรกิจที่ใช้

เงนิลงทนุสงูและเปน็การลงทนุลว่งหนา้ ในทางปฏบิตัถิงึแม้ ปตท. 

จะตดิตามและบรหิารความเสี่ยงทางธุรกจิอย่างใกล้ชดิ แต่การใช้

เงินทุนดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้

 การประกอบธุรกิจของ ปตท. และบริษัทย่อย/ กลุ่ม ปตท. 

ที่ มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวและ

การเป็นบริษัทที่มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ทําให้ ปตท. มีแผน

ลงทุนเพื่อขยายธุรกิจอย่างระมัดระวังโดยคํานึงถึงแหล่งเงินทุน

ต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุนที่สามารถดํารง

อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญต่าง ๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสม

เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่ งจาก

การติดตามการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา

เงินทุนอย่างต่อเนื่อง ปตท. จึงมีความเชื่อว่าจะสามารถจัดหา

เงินทุนเพื่อการขยายธุรกิจในอนาคตได้เพียงพอ ด้วยต้นทุน

ทางการเงินที่เหมาะสม

2.2.2 
    

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. ถือหุ้นจํานวน 14,598,855,750 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 51.11 ของจํานวนหุ้นที่ออกและชําระแล้วทั้งหมด 

ซึ่งสามารถลงมติในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี วาระที่มี

สาระสําคัญส่วนใหญ่ถูกกําหนดในข้อบังคับบริษัทที่ต้องใช้

คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น เช่น การแก้ไขเพิ่มเติม

หนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับบริษัท การเพิ่ม/ลดทุน

จดทะเบียน การออกหุน้กู ้การควบบริษทั การเลิกบริษทั การขาย

หรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สําคัญให้แก่

บุคคลอื่น การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็น

บริษัทมหาชน หรือบริษัทเอกชน การทํา แก้ไขเพิ่มเติมหรือ

เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือ

บางส่วนที่สําคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ

ของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์

จะแบ่งกําหนดขาดทุนกัน และการลงมติให้กรรมการคนใด

ออกจากตําแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระด้วย ซึ่งหากเป็น

วาระที่กระทรวงการคลังมสี่วนไดส้่วนเสยี เชน่ รายการทีเ่กี่ยวโยง 

การได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากหรือให้แก่กระทรวง

การคลัง เป็นต้น กระทรวงการคลังจะไม่สามารถออกเสียง

ในวาระดังกล่าว รวมทั้ง ปตท. ได้กําหนดให้มีกรรมการอิสระ

ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (ปัจจุบันมีจํานวน 10 ราย จากกรรมการ

ทั้งหมด 15 ราย)  ซึ่งการคัดเลอืกคณะกรรมการของ ปตท. คาํนงึถงึ

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. 

และไมม่ผีลประโยชนข์ดัแยง้กับ ปตท. นอกจากนี้ ปตท. ได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ

ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทจํานวน 3 ราย เพื่อทําหน้าที่

ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท และดูแลผลประโยชน์

ของผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดําเนินธุรกิจโปร่งใสเป็นไปตามหลักการ

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 ราคาหุ้นของบริษัทอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างผันผวน ขึ้นกับ

ปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งบริษัทอาจไม่สามารถควบคุมได้ เช่น

 • ราคาปิโตรเลียม ราคาปิโตรเคมี หรือราคาผลิตภัณฑ์

อ้างอิงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 • การเปลี่ยนแปลงตามนโยบาย กฎ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไข

ต่าง ๆ ที่มีผลต่ออุตสาหกรรม

 • ภาวะเศรษฐกิจ ภาวะวิกฤต สถานการณ์ที่ไม่ปกติ เช่น 

โรคโควิด 19 สงครามราคาน้ํามัน เป็นต้น

 ปัจจัยดังกล่าว อาจทําให้ราคาหุ้นลดลงต่ํากว่าราคา

ที่นักลงทุนซื้อ และ/หรือสูงกว่าราคาที่นักลงทุนขายหุ้นออกไป 

ทําให้นักลงทุนอาจจะมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของ

ผลตอบแทนที่ผู้ลงทุนจะได้รับตามที่คาดหวัง

 ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลประจําปีและ/หรือ

เงินปันผลระหว่างกาล ขึ้นกับหลายปัจจัย เช่น งบลงทุนและ

การสํารองเงินทุนเพื่อขยายธุรกิจ การจ่ายคืนเงินกู้ กระแส

เงินสดรับจากการดําเนินงาน เป็นต้น ซึ่งหากมีผลกระทบเกิดขึ้น 

บริษัทอาจมีความเสี่ยงที่จะจ่ายเงินปันผลได้ในอัตราที่ต่ํากว่า

ที่นักลงทุนคาดหวัง อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผล

ไม่ต่ํากว่าที่ร้อยละ 25 ของกําไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินสํารอง

ต่าง ๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัทได้กําหนดไว้

2.2.3  
    
   (
   ) 

 -ไม่มี-
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



3. การขับเคลื่อนธุรกิจ
      เพื่อความยั่งยืน

3.1	 นโยบายและเป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืน
 จากประเดน็สำาคญัดา้นความย่ังยนืทีไ่ดจ้ากการวเิคราะห์ปัจจยัภายใน/ ภายนอก และประเมนิผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึ้นต่อบรษิทัและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ปตท. นำาข้อมูลดังกล่าวมาเป็นปัจจัยนำาเข้าที่สำาคัญในการกำาหนดนโยบาย เป้าหมาย ทิศทางกลยุทธ์ แผนวิสาหกิจ  
แผนการดำาเนินงาน ตลอดจนตัวชี้วัดประเมินผลการดำาเนินงานของผู้บริหารและพนักงาน เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน  
สามารถส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล ดังนี้

นโยบายการจัดการด้านความยั่งยืน
 ปตท. ประกาศ “นโยบายการบริหารจัดการความย่ังยืน” ลงนามโดยประธานเจ้าหน้าท่ี 
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพ่ือแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารจัดการความย่ังยืน 
โดยบูรณาการไปกับการดำาเนินธุรกิจ ให้ความสำาคัญใน 3 มิติ ได้แก่ ส่ิงแวดล้อม สังคม  
และการกำากับดูแล ท้ังน้ี ปตท. ได้ทบทวนนโยบายเป็นประจำาทุกปี เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
สถานการณ์และประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนขององค์กรท่ีเปล่ียนแปลงไป ซ่ึงจากการทบทวน 
ในปี 2564 พบว่านโยบายฯ ฉบับปัจจุบันยังคงครอบคลุมประเด็นใหม่ของรอบปี 2564  
ได้ครบถ้วน และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. แล้ว

เป้าหมายการจัดการด้านความยั่งยืนระดับองค์กร
  การบริหารจัดการด้านความย่ังยืนเป็นส่วนหน่ึงในกรอบกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจของ ปตท. ภายใต้ปณิธาน PTT by PTT (Powering Thailand’s  
Transformation by Partnership & Platform, Technology for All, Transparency & Sustainability) ในส่วนของ Transparency & Sustainability  
ปตท. มุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใสและพัฒนาธุรกิจให้เกิดความย่ังยืน เพ่ือสนับสนุนการดำาเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนตามกรอบ 
ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) มุ่งเน้นการตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มอย่างสมดุล ปตท. ได้กำาหนด “ทิศทางกลยุทธ์ด้านความย่ังยืน” ไว้ใน “แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความย่ังยืน เพ่ือแสดง 
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ประจำาปี 2564 - 2568” ประกอบด้วย 3 มิติ ซึ่งมีการกำาหนดตัวชี้วัด เป้าหมายระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว และกลยุทธ์เพ่ือขับเคล่ือนไปสู่ความสำาเร็จ โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมท้ังสนับสนุน SDGs ดังน้ี

ทิศทางกลยุทธ์
ด้านสังคม: 

สังคมไทยเราต้องอุ้มชู 

ทิศทางกลยุทธ์
ด้านการกำากับดูแล: 

ผลดำาเนินงานเราต้องเลิศ 

• ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
และมีจริยธรรม

• ปรับตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลง  
เร่งสร้างการเติบโต ผลักดันเศรษฐกิจ 

การส่งเสริมนวัตกรรม
และเทคโนโลยี

การบริหารจัดการ
สายโซ่อุปทาน

การบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ปัจจัยผลักดัน
ที่ก่อให้เกิดความสำาเร็จ

ทิศทางกลยุทธ์
ด้านสิ่งแวดล้อม: 
โลกเราต้องรักษ์ 

• พัฒนาธุรกิจสู่สังคมคาร์บอนต่ำา ควบคู่กับ 
การดำาเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม

• ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
โดยยึดหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

สามารถอ่านรายละเอียดการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ รวมท้ังการจัดการประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืนท่ีสำาคัญได้ในตารางสรุปผลการดำาเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์
ด้านความย่ังยืน หน้า 130 - 131 และ หัวข้อ 3.3 การจัดการประเด็นสำาคัญด้านความย่ังยืน

• สร้างสภาพแวดล้อมการทำางานท่ีดี  
และคำานึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน

• สร้างคุณค่าร่วมกัน และยกระดับ 
คุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

• เตรียมความพร้อมของบุคลากร  
เพ่ือรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

 สามารถอ่านนโยบายการบริหารจัดการ
ความยัง่ยนืของ ปตท. ฉบบัเตม็ไดท้ี ่www. 
pttplc.com หัวข้อความย่ังยืน หัวข้อย่อย 
การกำากับดูแลด้านความย่ังยืน ภายใต้ประเด็น 
ระบบการบริหารจัดการความย่ังยืน ปตท.

READ
MORE

การประเมินและรางวัลที่สำาคัญ ESG Rating

E S

G

ด้านสิ่งแวดล้อม

ด้านการกำากับดูแล

ด้านสังคม

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Absolute Greenhouse Gas Emission) 
ท้ังทางตรงและทางอ้อม (Scope 1 และ Scope 2) 
ของกลุ่ม ปตท. 

33.15 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 
ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

ผลการดำาเนินงานด้านความย่ังยืนท่ีสำาคัญ

* ด้วยการสนับสนุนมาตรการจากภาครัฐ

* หากรวมงบประมาณบริจาคเพื่อ 
ช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบ 
จากโรคโควิด 19 คิดเป็นร้อยละ  
56.39

ดำาเนินโครงการลมหายใจเดียวกัน
ด้วยงบประมาณของกลุ่ม ปตท.

กว่า  1,896 ล้านบาท 

เพ่ือสนับสนุนการแก้ปัญหาและบรรเทาผลกระทบ 
ให้ชุมชน สังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคโควิด 19 โดยจัดตั้งหน่วยคัดกรอง 
และโรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End)  
เพ่ิมขีดความสามารถการรักษาผู้ป่วย

อัตราการบาดเจ็บจากการทำางานรวม
ต่อ 200,000 ช่ัวโมงการทำางานของ
พนักงานและผู้รับเหมา เท่ากับ 0 และ 0.038
ตามลำาดับ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย

อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์
ข้ันร้ายแรงต่อ 1,000,000 กิโลเมตร เท่ากับ 0  
ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีค่าเท่ากับปี 2563

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงานของ
พนักงานและผู้รับเหมาเป็นศูนย์

Human Capital Index (HCI) 
เป็นไปตามเป้าหมาย

82 
คะแนน

สัดส่วนงบประมาณ
บริจาคสาธารณะเทียบกับ

งบประมาณในการดำาเนินงาน
ด้านสังคมรวม คิดเป็นร้อยละ

27.32*

ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
อยู่ที่ 94.26 คะแนน (ระดับ A)

• Moody's    • S&P

กำาหนดเป้าหมายสร้างการเติบโตจากธุรกิจ
พลังงานแห่งอนาคตและธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่า
พลังงาน โดยมีสัดส่วนกำาไรจากกลุ่มธุรกิจ 
ดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2573 
และเพิ่มกำาลังการผลิตพลังงานหมุนเวียน  
12 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573

94.26 
คะแนน

A 

ไม่พบการปฏิบัติงาน
ท่ีไม่สอดคล้องกับ
กฎหมายท่ีมีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญ

กำาหนดเป้าหมายการปล่อย 
ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero)  
ของ ปตท. ในปี 2593*

เป้าหมาย

ทบทวนเป้าหมายระยะยาว ภายในปี 2573 
กลุ่ม ปตท. ต้องควบคุมและลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Scope 1  
และ 2 ครอบคลุมการดำาเนินธุรกิจ 
ท้ังในประเทศและต่างประเทศ)  
ลงร้อยละ 15 เม่ือเทียบกับปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ ปี 2563 

กำาหนดเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลาง 
ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality)  
ของ ปตท. ภายในปี 2583*
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การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ 
รายงานประจําปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3
งบการเงิน

เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

	 1.	 โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

 2.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	

	 3.	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

	 4.	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ		

	 5.		 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

สารบัญ  
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

  
จุดเด่นทางการเงิน 

 
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

   
รางวัลแห่งความสำาเร็จ

   
สารจากคณะกรรมการ

สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Sustainabilitygovernance/Sustainabilitystrategy.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Sustainabilitygovernance/Sustainabilitystrategy.aspx


การสนับสนุนเป้าหมายการพฒันาทีย่ัง่ยืนทัง้ 17 เปา้หมาย สามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้นประเดน็สาํคัญดา้นความยัง่ยืนทีเ่กีย่วขอ้ง

  
 

 ปตท. กําหนดโครงสร้างการกํากับดูแลเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความยั่งยืนที่ชัดเจน ทั้งในระดับคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ 

ผู้บริหาร รวมทั้งหน่วยงานภายใน เพื่อผลักดัน สนับสนุน ติดตาม และทบทวนการบริหารจัดการด้านความยั่งยืนในภาพรวม ให้บรรลุ

ตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังภาพ 

 . 

 

.

 (CGC)

 

 

   (GRCMC)

/ 

 .

/ / 

/  

  . (GSMC)

 . / 

 .

 • โครงสร้างองค์กร ในระดับสายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารความยั่งยืน ภายใต้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์

องค์กรและความยั่งยืน ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการบริหาร

จัดการความยั่งยืนโดยตรง ทําหน้าที่กําหนดนโยบาย กลยุทธ์ และ

ผลักดันให้หน่วยงานต่าง ๆ นําไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

 • คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการจัดการ ประกอบด้วย

  - คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร หรือ 

Governance Risk and Compliance Management Committee 

(GRCMC) ซึ่งจะดูแลภาพรวมด้านความยั่งยืนและกลั่นกรอง

รายละเอียดก่อนเสนอต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

หรือ Corporate Governance Committee (CGC) เพื่อพิจารณาต่อไป

  - คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. หรือ PTT Group 

Sustainability Management Committee (GSMC) ทําหน้าที่

พิจารณา ผลักดัน และสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ของกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

 ในการบริหารจัดการประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน แต่ละประเด็น

จะมีหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบชัดเจน รวมทั้งมีการกํากับดูแล

โดยคณะกรรมการ ทั้งในระดับจัดการและคณะกรรมการ ปตท. 

ตามรายละเอียดในตารางรายการประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน ปตท. 

หน้า 140 - 143 โดยในปี 2564 มีการปรับโครงสร้างองค์กร 

ย้ายสายงานบริหารความยั่งยืนไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ของรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน 

สะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ขององค์กรที่ต้องการบูรณาการ

ความยั่งยืนไปในการดําเนินธุรกิจ ตั้งแต่การกําหนดทิศทางกลยุทธ์ 

แผนวิสาหกิจ/ แผนธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงองค์กร รวมทั้ง

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน เพื่อให้สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ

ในกลุ่มธุรกิจ/ หน่วยธุรกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม 

ส่งผลให้องค์กรเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน มีศักยภาพ

ในการแข่งขัน ปรับตัวได้ทันสถานการณ์ เพื่อส่งมอบคุณค่าไปสู่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในระยะยาว

 

 ปี 2564 ปตท. ทบทวนลําดับความสําคัญของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจ เพื่อเป็นหนึ่งในปัจจัย

ป้อนเข้าในการกําหนดทิศทางกลยุทธ์และแผนวิสาหกิจขององค์กร โดยมีกระบวนการทบทวน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 1. สาํรวจปจัจยัภายในและภายนอกองคก์รทีส่าํคญั ประกอบด้วยวิสยัทศันแ์ละทิศทางกลยทุธใ์หมข่ององค์กร ประเด็นสําคัญ

ด้านความยั่งยืนขององค์กร นโยบาย ทิศทางกลยุทธ์ด้านความยั่งยืน เป้าหมาย แผนการดําเนินงาน ตลอดจนแนวโน้มและทิศทาง

การเปลี่ยนแปลงด้านความยั่งยืนระดับโลกที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงความต้องการและ

ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 2. จัดลาํดับความสาํคัญและระดับการตอบสนองต่อเปา้หมายการพัฒนาทีย่ัง่ยืน โดยอา้งองิจากคูม่อืการดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบั

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล เช่น คู่มือ SDG Ambition Integration Guide และคู่มือ SDG Compass ของข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact) คู่มือ Mapping the Oil and Gas Industry to the SDGs: An Atlas ของสมาคมอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมปิโตรเลียมนานาชาติ (International Petroleum Industry Environmental Conservation Association: 

IPIECA) คู่มือ SDG Sector Roadmaps ของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The World Business Council for Sustainable 

Development: WBCSD) และคู่มือ Accelerating Action: An SDG Roadmap for the Oil and Gas Sector ของ IPIECA ร่วมกับ WBCSD 

เป็นต้น ร่วมกับการพิจารณาความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของ ปตท. นํามาจัดลําดับความสําคัญ

ของเป้าหมายการพัฒนาที่ยัง่ยนื โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก ่เปา้หมายที่ตอ้งบูรณาการเข้าไปในกระบวนการดําเนนิงานขององค์กร 

(Integrated into Core Business) 10 เปา้หมาย และเป้าหมายทีค่วรดาํเนนิงานร่วมกับเครอืขา่ยดา้นความยั่งยนืหรอืสร้างการมสีว่นรว่ม

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง (Collaborate with Other Stakeholders) 7 เป้าหมาย โดยมีเป้าหมายที่ 17 เป็นเป้าหมายที่เกื้อหนนุ

และสนับสนุนให้เป้าหมายอื่น ๆ บรรลุผลสําเร็จ 

 3. ชีแ้จงการจดัลําดบัความสาํคัญและแนวทางการดาํเนนิงานใหห้นว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งนาํไปเปน็กรอบในการพิจารณาจดัทํา

แผนวิสาหกิจ แผนงานและโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน ตลอดจนแผนสร้างความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในส่วนที่รับผิดชอบ

Integrated into 

Core Business

3, 6, 7, 8, 9, 12, 

13, 14, 15, 16

Collaborate with 

Other Stakeholders 

1, 2, 4, 5, 10, 

11, 17
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



Integrated into 
Core Business

Collaborate with 
Other Stakeholders

พนกังาน 0 0 ภายในปี 2573 0

ผู้รบัเหมา 0 0 ภายในปี 2573 0 

พนกังาน 0.066 0 ภายในปี 2573 0 

ผู้รบัเหมา 0.080 0 ภายในปี 2573 0.038 

Tier 1 0 0 ภายในปี 2573 1 

Tier 2 1 0 ภายในปี 2573 0 

 0 0 ภายในปี 2573 0 

 2564  2564  2564
 

20 

พฒันาธรุกจิสู่สงัคมคาร์บอนตํา่

ควบคู่กับการดําเนินธุรกิจ

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ปฏบิตัติามหลกัการกาํกับดูแล

กจิการที่ดแีละมจีรยิธรรม

ปรบัตัวให้ทนัต่อการเปลีย่นแปลง

เร่งสร้างการเติบโต 

ผลักดันเศรษฐกิจ

ไม่เกนิ 35.5 ล้านตนั

คาร์บอนไดออกไซด์

เทยีบเท่า 

ควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. 

รวมทางตรงและทางอ้อม (GHG Scope 1 และ 2)

ปตท. เป็นศนูย์การปฏบิตังิานทีไ่ม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ และข้อกาํหนด

ให้เป็นศูนย์ และการเกิดซํ้าในอนาคต

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 ด้านการสร้างการเตบิโต

 บนคุณภาพชีวิต 

 ที่เป็นมิตร

 ต่อสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 

 ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบรหิาร

จัดการภาครัฐ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 

 ด้านการสร้าง

 ความสามารถ 

 ในการแข่งขัน

• ลดการปล่อยร้อยละ 15 ภายในปี 2573 

 เมือ่เทยีบกับการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกปี 2563
1
 

• มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน 

 (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 (ค.ศ. 2050) 

 และการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศูนย์ 

 (Net Zero) ในปี 2603 (ค.ศ. 2060)1

ปตท. และกลุ่ม ปตท. เป็นศูนย์ 

ภายในปี 2568

สัดส่วนกําไรจากจากกลุ่มธุรกิจดังกล่าว

มากกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2573

12 กกิะวตัต์ ภายในปี 2573

-

-

-

-

สร้างการเติบโตโดยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจพลังงาน

แห่งอนาคตและธุรกจิใหม่ทีไ่กลกว่าพลงังาน

เพิ่มกาํลงัการผลติพลังงานทดแทน

33.15 ล้านตนั

คาร์บอนไดออกไซด์

เทยีบเท่า

ไม่พบการปฏบิตังิาน

ที่ไม่สอดคล้องกบั

กฎหมายที่มผีลกระทบ

อย่างมนียัสาํคญั

:

:

 

:

 

16.5
16.6
16.10

1 ค่าเป้าหมายระยะยาวของการควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประจําปี 2573 ได้รับการทบทวนและปรับปรุงใหม่ในปี 2564 และกําหนดเป้าหมายการมุ่งสู่ความเป็นกลาง

ทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ด้วยการสนับสนุนมาตรการจากภาครัฐ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. แล้ว

2 ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  ปตท. ได้เพิ่มงบประมาณเพื่อช่วยเหลือ

และบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน หากรวมงบประมาณดังกล่าว คิดเป็นงบประมาณ

การดําเนินงานด้านสังคมเทียบกําไรสุทธิ ร้อยละ 3.75 และสัดส่วนงบประมาณบริจาค

สาธารณะเทียบงบประมาณการดําเนินงานด้านสังคมรวม ร้อยละ 56.39

หน้า 146

รายละเอียด

เพิ่มเติม

หน้า 182

รายละเอียด

เพิ่มเติม

หน้า 180

รายละเอียด

เพิ่มเติม

13.1
13.2
13.3

7.1
7.2
7.3
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8.17.2

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน

ระดับที่ 1.5ประยกุต์ใช้หลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีนในการดาํเนนิธุรกจิของกลุ่ม ปตท. 

เพื่อมุง่สู่ระดบัการประยุกต์ใช้เศรษฐกจิหมุนเวยีน อ้างองิตาม British 

Standards Institution: Framework for implementing the principles 

of the circular economy in organizations – Guide (BS 8001:2017)

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 

 ด้านการสร้างการเตบิโต

 บนคุณภาพชีวิต 

 ที่เป็นมิตร

 ต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับที่ 3 ภายในปี 2573 ระดับ 2.24 - 4
12.2
12.5

หน้า 154

รายละเอียด

เพิ่มเติม

17

สร้างสภาพแวดล้อม

การทํางานที่ดีและคํานึงถึง

หลักสิทธิมนุษยชน

สร้างคณุค่าร่วมกนั

และยกระดับคุณภาพชีวิต

ของชุมชนและสังคม

การเตรยีมความพร้อม

ของบุคลากรเพือ่รองรับการเตบิโต

ของธรุกจิในอนาคต

ร้อยละ 1 - 3

 

ไม่เกินร้อยละ 30 

ของงบประมาณโดยรวม

ได้ตามเป้าหมาย หรือ 

มากกว่าต้นทุนทางการเงนิ

ร้อยละ 1 - 3 ภายในปี 2568

 

ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณ

โดยรวมภายในปี 2568

ได้ตามเป้าหมายหรือมากกว่าต้นทุน

ทางการเงินภายในปี 2568

งบประมาณการดําเนินงานด้านสังคมเทียบจากกําไรสุทธิ

 

สัดส่วนงบประมาณบริจาคสาธารณะเทียบกับงบประมาณ

ในการดําเนินงานด้านสังคมรวม

การประเมินผลลัพธ์ทางสังคมและผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุน เมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุนทางการเงิน 

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 78คะแนน Human Capital Index (HCI)

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 ด้านการสร้างโอกาส

 และความเสมอภาค

 ทางสงัคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 ด้านการพัฒนาและ

 เสริมสร้างศักยภาพ

 ทรัพยากรมนุษย์

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 

 ด้านการสร้างโอกาส

 และความเสมอภาค

 ทางสงัคม

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 

 ด้านการพัฒนาและ

 เสริมสร้างศักยภาพ

 ทรัพยากรมนุษย์

ไม่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 80

ร้อยละ 2.252

ร้อยละ 27.322

-
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รายละเอียด

เพิ่มเติม
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เพิ่มเติม

หน้า 167

รายละเอียด

เพิ่มเติม
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8.5
8.7
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3.6

รายละเอยีดเพิ่มเตมิภายในเล่ม รายละเอยีดเพิม่เตมิในเว็บไซต์ ปตท.

บรรลเุป้าหมาย อยู่ระหว่างดาํเนนิการ ไม่บรรลเุป้าหมายหมายเหตุ:
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6.4
6.5
6.6

5.1
5.2

4.4

5.1
5.5

15.2

8.3
8.5
8.6
8.9
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3.8
3.b

7.1
7.2

14.2

1.1
1.5

2.3
2.4

4.1
4.3
4.4

9.5

6.1

10.1
10.2

11.6
11.7
11.a

15.2

13.3

12.b

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานรวม

ต่อ 200,000 ชั่วโมงการทํางาน

อบุตัเิหตุด้านความปลอดภยักระบวนการผลติ

ตามเกณฑ์ API RP 754

ข้อร้องเรยีนในประเด็นด้านสทิธมินุษยชน

131130
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Climatechangemanagement.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Corporatecitizenship.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Sustainablehumanresourcemanagement.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/SustainabilityGovernance/Fairpractice.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Sustainabilitygovernance/Sustainabilitystrategy.aspx


การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

 ปตท. วิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจทั้ง 3 กลุ่มธุรกิจหลักและสายงานสนับสนุนรวม 13 สายงาน เพื่อให้สามารถ 
ระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/ ภายนอกองค์กร และนำามาระบุประเด็น ความต้องการ ความคาดหวัง ข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
แต่ละกลุ่มได้อย่างครบถ้วน โดยสายงานจะนำากลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นในระดับองค์กร มาใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นของสายงาน ตามข้ันตอนท่ีกำาหนดซ่ึงสามารถอ่านเพ่ิมเติมได้ในเว็บไซต์ ปตท. โดยผลการวิเคราะห์ 
ห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละสายงานในปี 2564 สรุปได้ดังน้ี

ประเด็นระดับองค์กร 
ประกอบด้วย 9 ประเด็น 

ได้แก่

Safety Health & Environment 
ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Financial Performance
ผลการดำาเนินงานทางการเงิน

Organization & Employee
การพัฒนาองค์กรและพนักงาน

Brand & Trust
Brand หมายถึง ภาพลักษณ์และมุมมอง
ความคิดท่ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีต่อบริษัท 

หรือสินค้าและผลิตภัณฑ์ และ 
Trust หมายถึง ความเชื่อถือ 
ความไว้วางใจ ความมั่นใจ

Energy Transition
การเปลี่ยนแปลง

โครงสร้างพลังงานใหม่

Climate Change
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
จากความผันแปรตามธรรมชาติ 

หรือกิจกรรมของมนุษย์

Customer Experience
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าและองค์กร

ตลอดจนความสัมพันธ์ทางธุรกิจ 
รวมถึงการสร้างการรับรู้ อบรม 

สนับสนุน การซื้อ และการบริการ

Compliance/ Transparency
Compliance หมายถึง การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ และ 

Transparency หมายถึง ความชัดเจนท่ีธุรกิจ
เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นข้อมูลทางบวกหรือทางลบ

Information Security & Data Privacy 
Information Security หมายถึง การรักษา

ความปลอดภัยทางข้อมูล และ 
Data Privacy หมายถึง ความเป็นส่วนตัว

ของข้อมูล โดยให้ความคุ้มครอง
และปฏิบัติตามกฎหมาย

3.2	 การวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ

การบริหารผลกระทบ 
ต่อ ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในหว่งโซ่คณุคา่ของธุรกิจ
 
 ปตท. ตระหนักวา่การดำาเนนิธรุกจิ 
และกจิกรรมการดำาเนนิงาน ตัง้แต่อดตี  
ปจัจบุนั และอนาคต ทีเ่กดิขึน้จาก ปตท.  
ดำาเนินการเอง และจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ในห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ อาจก่อให้เกิด 
ผลกระทบทั้งเชิงบวกและเชิงลบต่อ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ ดังนั้น ปตท.  
จึงกำาหนดแนวทางในการวิเคราะห์
และบรหิารจดัการประเดน็/ ผลกระทบ 
ด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและด้านความย่ังยืน  
ดังนี้

กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ขององค์กร 6 กลุ่ม หน่วยงานภาครัฐ

สังคมชุมชน

ผู้ลงทุน

ลูกค้า

คู่ค้าและ

คู่ความร่วมมือ

พนักงาน*

การสร้าง

ความสัมพันธ์

กับผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

การประเมิน

ประเด็นสำาคัญ

ด้านความย่ังยืน

การบริหารจัดการ

ประเด็นสำาคัญ

ด้านความย่ังยืน

การประเมิน

ประเด็นสำาคัญ

ด้านผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย

การวิเคราะห์

ห่วงโซ่คุณค่า

ของธุรกิจ

* ในปี 2565 กลุ่ม "พนักงาน" ได้ปรับเป็น "กรรมการและพนักงาน"
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/ รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี/ รายงานประจำาปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ 
รายงานประจําปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3
งบการเงิน

เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

	 1.	 โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

 2.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	

	 3.	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

	 4.	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ		

	 5.		 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

สารบัญ  
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

  
จุดเด่นทางการเงิน 

 
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

   
รางวัลแห่งความสำาเร็จ

   
สารจากคณะกรรมการ

สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี



* หมายเหตุ: สายงานสนับสนุนอื่น ๆ   ประกอบด้วยสายงานกํากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ สํานักกฎหมาย และสํานักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ปตท. มีการปรับ

 โครงสร้างองคก์รใหม ่เมือ่วนัที่ 1 ตลุาคม 2564 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับวสิยัทศันใ์หม่ขององค์กร ดังนัน้ การบรหิารผูม้สี่วนไดส้่วนเสยีในป ี2565 จะสะทอ้น

 โครงสร้างองค์กรใหม่จาก 13 สายงาน เป็น 15 สายงาน

มิติสิ่งแวดล้อม

Safety Health  

& Environment

Climate 

Change

มิติสังคม

Safety Health 

& Environment

Brand 

& Trust

Organization 

& Employee

มิติการกํากับดูแล

Brand 

& Trust  

Customer 

Experience

Compliance/ 

Transparency

Financial 

Performance

Energy 

Transition

Information Security 

& Data Privacy

Organization 

& Employee

 

 3   

 1) Safety Health & Environment  

 2) Brand & Trust

 3) Customer Experience  

 โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร มีข้อเสนอแนะที่สําคัญ ได้แก่

 • การร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา

เหตุวิกฤตต่าง ๆ ของประเทศ เพื่อสะท้อน

ใหเ้หน็ถงึความมุง่มัน่ของ ปตท. ทีจ่ะมสีว่นรว่ม

ชว่ยเหลอืสังคมในทุกมติ ิเคยีงขา้งประเทศชาติ

ให้ก้าวพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี

 • การพจิารณาวธิเีข้าถงึกลุม่ Gen Y & Gen Z 

ผ่านสื่อออนไลน์ที่ทันสมัย คลิปวิดีโอผ่าน

ชอ่งทางของกระทรวงศกึษาธกิาร และเผยแพร่

ผ่านกิจกรรมของชุมชน เป็นต้น

 ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร

ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเสียพิจารณาจากคะแนน

ความผูกพันผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยกําหนด

เปา้หมายในระดับดมีาก (≥ 80) และผลคะแนน

เฉลี่ยตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปี 2564 เท่ากับ 

84 คะแนน ซึ่งสูงกว่าค่าเป้าหมาย สะท้อน

ให้เห็นถึงภาพรวมของ ปตท. ที่ตอบสนอง

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ในระดับดีมาก

อย่างต่อเนื่อง

 ในการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

จากห่วงโซ่คุณค่าของ 13 สายงาน จะมีการนําข้อมูลต่าง ๆ มาพิจารณา

เพิ่มเติม ไดแ้ก ่ผลการสํารวจผู้มีสว่นได้ส่วนเสียที่มีการสาํรวจอย่างนอ้ย

ปลีะครัง้ บทวเิคราะหแ์นวปฏบิตั ิแนวโน้มและทศิทางของโลก แผนธุรกจิ 

รวมถึงข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

(Enterprise Risk Management Committee: ERMC) เพื่อให้สามารถ

ระบุความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีข้อเสนอแนะ

ใหจ้ดัลาํดบัความสําคญัของประเด็น ความตอ้งการ ความคาดหวัง เพือ่ให้

ดําเนินการในเรื่องที่เร่งด่วนก่อน พัฒนาแผนดําเนินงานด้านกิจการเพื่อสังคม

ให้เข้าถึงชุมชนมากขึ้น รวมถึงพิจารณาช่วยเหลือสังคมชุมชนในช่วงที่ประเทศ

เผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลําบาก และควรจัดอบรมระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง

ให้แก่พนักงานเพื่อป้องกันการปฏิบัติผิดระเบียบ

 2564

 2563

 2562

 2561

 80 86  

 80 83  

 80 83  

 80 83 

 หลังจากระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสายงานแล้ว 

แต่ละสายงานจะจัดทําแผนสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

โดยกําหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขต ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประเด็น ตัวชี้วัด

ที่ชัดเจน และรายงานความก้าวหน้าการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ต่อผู้บริหารสูงสุดของสายงานทุกไตรมาส เพื่อทบทวนและนําข้อเสนอแนะ

ไปพัฒนาปรับปรุงภายในสายงานต่อไป รวมถึงมีการสรุปภาพรวม

ความก้าวหน้าของการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในประเด็นสําคัญที่มีการติดตามระดับองค์กร ให้แก่คณะกรรมการ

แผนวสิาหกจิและบรหิารความเสี่ยงและคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง

องค์กรเป็นรายไตรมาส โดยในปี 2564 มีรายละเอียดของผลการสร้าง

ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนี้

 *
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• 

• 

• 
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การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



• การเข้าพื้นที่ชุมชนสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

• เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นชุมชนตามแผนงาน

• สื่อออนไลน์ 

 เช่น 

• การประชุมออนไลน์

• การเยี่ยมชมกิจการ

 กลุ่ม ปตท.

• การประชุมผู้ถือหุ้น

 ประจําปี

• วันบริษัทจดทะเบียน

พบผู้ลงทุน

• การนําเสนอข้อมูลบริษัท

กับนักลงทุนสถาบัน

ต่างประเทศผ่านช่องทาง

ออนไลน์

Financial Performance

• มีแผนการลงทุน

 ที่เหมาะสม 

 เติบโตในอนาคต

• ผลการดําเนินงานที่ดี

Energy Transition

• ผลการดําเนินงาน

 ที่สะท้อนภาพ

 การเปลี่ยนแปลง

 ของธุรกิจพลังงาน

 ในอนาคต

Financial Performance

• สื่อสารกลยุทธ์ ทิศทาง 

 ปตท. เพื่อสร้างความมั่นใจ

 แก่นักลงทุน 

 ผ่านการประชุม

ผู้ถือหุ้นและช่องทาง

 ออนไลน์ต่าง ๆ 

Energy Transition

• สื่อสารทิศทาง 

 ผลการดําเนินงาน

 ด้านการพัฒนา

 พลังงานใหม่ของ ปตท.

• การประชุมหรือสนทนากับลูกค้า

ผ่านระบบออนไลน์

• การเข้าพบลูกค้าเพื่อ

สนับสนุนนการดําเนินธุรกิจ

 ของลูกค้าและสร้างความเข้าใจ

ที่ถูกต้อง

• PTT NGV Station Application

• ช่องทาง 1365 Contact Center

• สื่อออนไลน์ เช่น LINE: PTT 

Natural Gas และ PTT NGR 

Website: Customer Service Center

Customer Experience

• ได้รับผลิตภัณฑ์และบริการ

 ที่มีคุณภาพ

• ระบบงานมีความสะดวก

 และคล่องตัว

Customer Experience 

• ยกระดับการดูแลลูกค้า

โดยวิเคราะห์จุดอ่อน

ทางธุรกิจจากการดําเนินธุรกิจ

กับ ปตท. เพื่อหาแนวทางพัฒนา

ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

• เข้าพบลูกค้าและสื่อความ 

 รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตร

ออนไลน์ให้ตามลูกค้าร้องขอ

• ดูแลใส่ใจลูกค้าช่วง

 สถานการณ์โควิด 19 โดยการส่ง

 หน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ 

 ให้ลูกค้า เป็นต้น

• งานสัมมนาผู้ค้าประจําปี

• การร้องเรียนเรื่องการทุจริต

ผ่านทางอีเมล 

grchelpdesk@pttplc.com

   หรือ pttvoice@pttplc.com

Brand & Trust

• พัฒนาศักยภาพ

 ในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน

ในระยะยาว

Compliance/ Transparency

• ปฏิบัติตามกฎระเบียบ

 และหลักเกณฑ์ที่กําหนด

Brand & Trust

• สื่อสารผลการดําเนินงาน

 1) แผนการลงทุนที่รองรับ  

 การเติบโตในอนาคต

 2) การรักษาผลประกอบการ

 ภายใต้เศรษฐกิจชะลอตัว 

 และสถานการณ์โควิด 19

 3) บริหารจัดการ

  ความร่วมมือในกลุ่ม ปตท.

  ผ่านการบริหารจัดการ

  สายโซ่อุปทาน 

Compliance/ Transparency

• การสื่อความด้าน

 ความโปร่งใสในการจัดซื้อ

 จัดจ้างในงานสัมมนาผู้ค้า

ประจําปี

• พัฒนาระบบ PTT Vendor 

Management อย่างต่อเนื่อง

• การประชุมคณะกรรมการ

กิจการสัมพันธ์รายเดือน

• การทํากิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกัน

ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

• การสัมมนาสายงาน

 ผ่านระบบออนไลน์

Organization & Employee

• ความมั่นคงและความก้าวหน้า 

รวมทั้งสวัสดิการและค่าตอบแทนที่ดี

• การรักษาบุคลากรที่ตรงความต้องการ

และเหมาะสมเพื่อให้ดําเนินงาน

ได้ตามเป้าหมาย

• สื่อสารอย่างเปิดเผยจริงใจ

Information Security & Data Privacy

• ความปลอดภัยจากการเก็บและใช้ข้อมูล

• ความเข้าใจ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

(PDPA) และปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Organization & Employee

• ทบทวนคุณลักษณะ รูปแบบของทักษะ 

ความรู้ ความสามารถของพนักงาน

ที่สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ

รูปแบบใหม่

• พัฒนาทักษะด้านการบริหารบุคคล/ 

 ทักษะการสื่อสาร รวมทั้งสร้างโอกาส

 และเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร

 ที่มากขึ้น 

Information Security & Data Privacy

• ให้ความรู้และสร้างความตระหนัก

 ในภัยคุกคามทางไซเบอร์ให้แก่

 พนักงาน 

• ให้ความรู้กับพนักงานในการปฏิบัติ

 ตาม พ.ร.บ. เช่น พ.ร.บ.คุ้มครอง

 ข้อมูลส่วนบุคคล และการบริหาร

 จัดการข้อมูลให้เป็นไปตามกฎหมาย

 

• การประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ รายเดือน

• การจัดประชุมสร้างความเข้าใจกับภาครัฐ รายไตรมาส

• การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ ปตท. 

 และสื่อออนไลน์อื่น ๆ  

Compliance/ Transparency 

• ความมั่นคงด้านพลังงานและการสนับสนุนนโยบายภาครัฐ

• การเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลา

• การชี้แจงประเด็นต่าง ๆ ได้ชัดเจน ครบถ้วน

• การส่งเสริมการแข่งขันเป็นธรรมและการค้าเสรี 

Safety Health & Environment

• การควบคุม ปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย

• การดําเนินธุรกิจเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมและช่วยลดมลพิษ

Climate Change

• ได้รับความร่วมมือ รวมถึงการแสดงความเป็นผู้นํา

ในการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก

Compliance/ Transparency

• ร่วมประชุม/ หารือกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ

และให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ในโครงการต่าง ๆ 

• จัดส่งข้อมูลแก่หน่วยงานภาครัฐที่กํากับดูแลทันทีที่ได้รับ

การร้องขอ เช่น แยกประเภทข้อมูล และจัดทํากระบวนการ

ในการเปิดเผยข้อมูล 

Safety Health & Environment

• เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

กับโครงการของ ปตท. และนําข้อเสนอแนะมาพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงาน

• ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้นําในพื้นที่ รับฟังข้อกังวล

ข้อเสนอแนะจากชุมชน และติดตามแก้ไขอย่างเป็นธรรม 

Climate Change

• มีส่วนร่วมในการพัฒนาระเบียบวิธีการประเมินและรับรอง

ปริมาณการลด/กักเก็บก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินงาน

ด้านป่าไม้และพื้นที่สีเขียว

• สนับสนุนข้อมูลเชิงเทคนิค นวัตกรรม อุปกรณ์ และเทคโนโลยี 

เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการประเมิน 

• ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาชุมชน ผ่านโครงการ 

ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

/
 

• ช่องทาง 1365 Contact Center

• เว็บไซต์ ปตท. หรืออีเมล pttvoice@pttplc.com

• การจัดโครงการเพื่อสังคมที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชน

ที่ประสบผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

Brand & Trust

• พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี

• ส่งเสริมและช่วยเหลือปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ 

Safety Health & Environment

• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

• ชี้แจงประเด็นและแก้ไขปัญหาของชุมชนได้อย่างรวดเร็ว

Brand & Trust

• สนับสนุนโครงการ Restart Thailand ช่วยเหลือชุมชน

และนักศึกษาจบใหม่กว่า 25,000 อัตรา เน้นการสร้างงาน 

สร้างรายได้ และสร้างทักษะอาชีพในทุกภูมิภาค  

• ดําเนินโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม Smart Farming Smart Marketing 

โดยประยุกต์ใช้เครือข่าย ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุน

เกษตรกรสู่การเป็น Smart Farmer  รวมทั้งยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน

ให้ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

• สื่อสารสร้างความเข้าใจ และบริหารประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สนใจผ่านสื่อออนไลน์ เช่น PTT News, PTT Group LINE  

• ดําเนินโครงการลมหายใจเดียวกัน โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม จัดหน่วยวัคซีนเคลื่อนที่เชิงรุก ร่วมจัดตั้ง

หน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนามครบวงจร ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 

Safety Health & Environment

• ลงพื้นที่สร้างความเข้าใจให้กับชุมชนถึงมาตรการความปลอดภัย

ของ ปตท.

• เข้าพบ/ หารือผู้นําชุมชน เพื่อติดตามข้อร้องเรียนร้องขอที่เป็นระบบ

รวดเร็วและเป็นธรรม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น และสร้างความมั่นใจ

ให้ชุมชน

• ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและแจ้งแผนการก่อสร้างในพื้นที่ให้ชุมชน

รับทราบ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและข้อกังวล

PTT News/
We love PTT/

GODJI

PTT 
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 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 ปตท. กําหนดกระบวนการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนตามมาตรฐานการรายงานด้านความยั่งยืนของ GRI Sustainability 

Reporting Standards 2016 และกรอบการรายงานแบบบูรณาการของ International Integrated Reporting Council (IIRC) เพื่อสะท้อน

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแลที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการสร้างคุณค่าจากการดําเนินธุรกิจตลอด

ห่วงโซ่คุณค่า รวมถึงผลกระทบต่อความต้องการ ความคาดหวัง และการตัดสินใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการระบุ ประเมินประเด็นสําคัญ

ด้านความยั่งยืน จนถึงการพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยคณะกรรมการบริษัท เป็นประจําทุกปี ดังนี้

 

 จากการประเมินประเดน็สาํคัญดา้นความยั่งยืน ประจาํป ี2564 พบว่าประเด็นสําคญัมีการเปลี่ยนแปลงจากปีทีผ่่านมา โดยในปนีี้

มีทั้งหมด 15 ประเด็น ดังตารางรายการประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน ปตท. ปี 2564 ซึ่งประเด็นสําคัญอันดับสูง 6 ประเด็น ประกอบด้วย

 1) การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นวาระเร่งด่วนที่ทุกภาคส่วนให้ความสําคัญ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย

  การลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในระดับโลก และเป็นปจัจยัสาํคญัในการกําหนดทศิทางกลยุทธ์ ซึง่สะทอ้นใหเ้หน็ความมุง่มั่น

  ในการปรับรูปแบบธุรกิจในช่วงเปลี่ยนผ่านพลังงาน ไปสู่ธุรกิจพลังงานในอนาคต และธุรกิจอื่นที่ไกลกว่าพลังงาน

 2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปรับอันดับสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิต

  ความเป็นอยู่ในวงกว้าง ประกอบกับเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วเมื่อปลายปี 2563 

 3) การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ มีความท้าทายและโอกาสที่เพิ่มขึ้นตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร เพื่อรองรับการเติบโต

  ทางธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานและการลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้พร้อมรับมือกับทุกการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น

 4) การกํากับดแูลกจิการ การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการกาํกับการปฏบิัติงาน ปรับอันดับสงูขึน้ เนื่องจาก

  องค์กรมีการมุ่งเนน้การบริหารจดัการความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอ้บังคบัอยา่งเครง่ครดัใหผ้า่นพ้น

  ช่วงวิกฤต โดยยังคงรักษาธรรมาภิบาลขององค์กรได้อย่างเหมาะสม

 5) การใช้ทรพัยากรอย่างมปีระสทิธิภาพ ดาํเนนิการโดยยดึหลกัเศรษฐกจิหมุนเวยีนตามมาตรฐานสากลที่เกีย่วขอ้งอยา่งเปน็ระบบ

  มากขึ้น

 6) การพัฒนาและรกัษาบคุลากร เพื่อเตรยีมพร้อมทกัษะและกาํลงัคนใหส้อดคล้องกบัทศิทางการดาํเนนิธรุกจิตามวสิยัทศัน์ใหม่

  ขององค์กร 

 

 คัดเลือกประเด็นสําคัญขององค์กรจากปัจจัยต่าง ๆ  ที่สอดคล้อง

กับบริบทและกลยุทธ์ขององค์กร เช่น มาตรฐาน ข้อกําหนด และ

แนวปฏิบัติด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน แนวโน้มของโลก

และความเสี่ยงในระดับสากลที่เกี่ยวข้อง ประเด็นสําคัญของ

บริษัทคู่เทียบในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เป็นต้น นอกจากนี้

ยงัพจิารณาข้อมลูความตอ้งการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าของ 13 สายงาน

ภายในองค์กร และผลสํารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

6 กลุ่มหลักขององค์กรประจําปี 

 

 พิจารณาจาก 2 ปัจจัย ได้แก่ ความสําคัญของประเด็น

ดา้นความยั่งยนืต่อการดําเนินงานขององค์กร และความสําคัญต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยพิจารณาโอกาสและผลกระทบ

ต่อการสร้างคุณค่าของ ปตท. ครอบคลุมด้านการเงิน 

กระบวนการทางธุรกิจและการปฏิบัติการ ชื่อเสียงองค์กร ผลกระทบ

 ปตท. บรหิารจดัการประเดน็สําคัญดา้นความยัง่ยนืผ่านกลไกหรอืวธิกีารใน 5 รูปแบบ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ทุกประเด็นได้ถกูนําไปพจิารณา

ในการวางแผนเชิงกลยุทธ์และบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

ทั้งนี้ สามารถอ่านรายละเอียดการบริหารจัดการแต่ละประเด็นเพิ่มเติมได้ในแบบ 56-1 One Report และเว็บไซต์ ปตท. หัวข้อความยั่งยืนตามที่ระบุ 
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การบูรณาการในการกําหนด

ทิศทางกลยุทธ์และ

แผนวิสาหกิจขององค์กร

ประเด็นความเสี่ยงและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นหนึ่งในปัจจัย

นาํเขา้ ในการกําหนดเป้าหมายระยะยาวป ี2573 ขององคก์ร การจัดทาํทศิทางกลยทุธ ์

และแผนวิสาหกิจ ปี 2565 - 2569  

การบูรณาการในแผนแม่บท

การบริหารจัดการ

ด้านความยั่งยืน เพื่อแสดง

ความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม ปตท. 

ประจําปี 2564 - 2568

ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน ได้แก่ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ องค์กรที่ดีของสังคม  สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย

และความปลอดภัย การพัฒนาและรักษาบุคลากร และการกํากับดูแลกิจการ การบริหาร

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติงาน ได้ถูกผนวกไว้ในแผนแม่บท

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 

ปตท. ประจําปี 2564 - 2568 

การบูรณาการในการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนเป็นข้อมูลป้อนเข้าในการระบุและประเมินรายการ

ความเสี่ยงและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร ปี 2565 

การบริหารจัดการ

โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ

ตามโครงสร้างองค์กร

ทุกประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน มีหน่วยงานรับผิดชอบในการกําหนดวิธีการ

บริหารจัดการ รวมทั้งกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานในระดับองค์กรหรือ

สายงานตามความเหมาะสม

การกําหนดเป็นตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานตามระบบ

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

(SE-AM KPI) และตัวชี้วัด

องค์กร (Corporate KPI)

เป้าหมายและแผนงานในการบริหารจัดการประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน หลายประเด็น

ได้ถูกถ่ายทอดเป็นตัวชี้วัด SE-AM KPI ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของตัวชี้วัดการดําเนินงาน

ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. รวมทั้งตัวชี้วัด 

Corporate KPI ซึ่งวัดผลการดําเนินงานผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงมา  

และถ่ายทอดลงมาเป็นตัวชี้วัดในสายงาน (Functional KPI) ที่เกี่ยวข้องด้วย

2

3

4

5

1

ตอ่ลูกคา้ คู่คา้ และพนักงาน รวมถึงระดับความสนใจ ผลกระทบ 

และความสําคัญต่อการสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ซึง่ผลการประเมนิระดบัความสาํคญัในป ี2564 แสดงไดด้งัตาราง

ประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืน

 

 ทบทวนผลการประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนร่วมกับ

ผู้เกี่ยวข้อง และนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ในระดับจัดการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแลการบริหาร

ความเสี่ยงและการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร 

และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการดังกล่าวแล้ว นอกจากนี้ ได้จัดให้มีหน่วยงาน

ภายนอกทวนสอบกระบวนการประเมินประเด็นสําคัญและการมี

ส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อความครบถ้วน ถูกต้อง เชื่อถือได้ 

และความโปร่งใส โดย ปตท. ได้พิจารณานําข้อสังเกตจากหน่วยงาน

ภายนอกมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานและการเปิดเผย

ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เช่น การปรับปรุงการติดตามการดําเนินการ

ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเป็นระบบ 

และการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินการที่ตอบสนองต่อเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ชัดเจนมากขึ้น เป็นต้น

ความหลากหลายทางชีวภาพ

การป้องกันมลพิษ

การกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง 

การควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติงาน

การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาและรักษาบุคลากร

ผลตอบแทนและการสนับสนุนทางเศรษฐกิจ

ความรับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์ 

นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

การบริหารจัดการสายโซ่อุปทาน

นโยบายและระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

องค์กรที่ดีต่อสังคม

สิทธิมนุษยชน

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ประเด็นด้านสังคม

ประเด็นด้านการกํากับดูแล

 .
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แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



• การจัดการของเสีย

• การใช้และการกําจดัสารพษิและสารเคมอีนัตราย

• การปล่อยมลพิษลงสู่แหล่งนํ้า

• การปล่อยมลพิษสู่อากาศ

• นํ้ามันและสารเคมีรั่วไหล

• มลพิษอื่น เช่น มลพิษจากแสง การสั่นสะเทือน 

 การปล่อยคลื่นแม่เหล็ก การแผ่รังสี เป็นต้น

• การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ

• การบรรเทาการเปลี่ยนแปลง

 สภาพภูมิอากาศ

• การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

• พลังงานผสมผสาน

 

• คณะกรรมการ

จัดการการกํากับ

ดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง 

 และการกํากับ

 การปฏิบัติ

 ตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบองค์กร 

• คณะกรรมการ

บรหิารความยั่งยนื 

กลุ่ม ปตท. 

• คณะกรรมการ

จัดการ ปตท. 

• คณะกรรมการ

 กํากับดูแล

 กิจการที่ดี

 

• คณะกรรมการจัดการ

การกาํกบัดแูล การบรหิาร

ความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัตติามกฎหมาย 

กฎ ระเบยีบองค์กร 

• คณะกรรมการบริหาร

 ความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. 

• คณะกรรมการจัดการ ปตท. 

• คณะกรรมการกํากับดูแล

 กิจการที่ดี

 

• คณะกรรมการจัดการ

การกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัตติามกฎหมาย 

กฎ ระเบยีบองค์กร 

• คณะกรรมการบริหาร

 ความยั่งยนื กลุ่ม ปตท. 

• คณะกรรมการจัดการ ปตท. 

• คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี

 

• คณะกรรมการจดัการ

 ทรพัยากรบุคคล 

• คณะกรรมการจดัการ

 ทรพัยากรบุคคลของบรษิทั 

 ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

• คณะกรรมการโครงสร้าง 

 ค่างาน และอัตรากาํลงั 

• คณะกรรมการจดัการพนักงาน

กลุม่ศกัยภาพและทุนการศกึษา

• คณะกรรมการบริหาร

 ความร่วมมือของ

 กลุ่มทรัพยากรบุคคล 

• คณะกรรมการ ปตท.

• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

 ความมุ่งมั่น นโยบาย และแนวปฏิบัติ 

• การทวนสอบ ตรวจสอบ รับรอง 

 และการประเมินผลการดําเนินงาน

• การบริหารจัดการผลกระทบสิ่งแวดล้อม

 จากการดําเนินกิจกรรมทางธุรกิจ

 และการดําเนินโครงการ

• การปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

• การฟื้นฟูระบบนิเวศ

• การใช้ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ

 อย่างยั่งยืน

• การพัฒนาท้องที่เขตเมืองและชนบท

 โดยคํานึงถึงสิ่งแวดล้อม

• การสร้างความสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วม

 กับสังคมชุมชน

• การอนรุกัษ์/ส่งเสรมิวัฒนธรรมและการศกึษา

• การจ้างงานและการพัฒนาทักษะ

• การพัฒนาและสนับสนุนการเข้าถึงเทคโนโลยี

ของชุมชน

• การช่วยเหลอืและสนบัสนนุเกีย่วกับการส่งเสรมิ

 สุขภาพและการรณรงค์ด้านสาธารณสุข

• การลงทุนด้านสังคมเพื่อปรับปรุง

 สภาพความเป็นอยู่ของชุมชน

• การอนุรักษ์นํ้า การใช้และการเข้าถึงนํ้า

• การใช้วัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพ

• การดําเนินงานด้วยระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน

• การประเมนิความเสีย่งอย่างรอบด้านเพือ่ชี้บ่งป้องกนั 

และดาํเนนิการกับผลกระทบด้านสทิธมินุษยชน

• การหลีกเลี่ยงการร่วมกระทําความผิด

• การแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

• การเลือกปฏิบัติและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

• การดแูลและปกป้องสิทธิการเป็นพลเมือง

 และสทิธทิางการเมือง

• การดูแลและปกป้องสิทธิทางด้านเศรษฐกิจ 

 สังคม และวัฒนธรรม

• การดําเนินงานตามหลักการพื้นฐาน

 และการดูแล และปกป้องสิทธิในการทํางาน

• การบรหิารจัดการความปลอดภัย อาชวีอนามัย 

 และสภาพแวดล้อมในการทํางาน ที่ทําให้เกิด

 การบาดเจ็บ/ เจ็บป่วยกับพนกังานและผู้ปฏบิตังิาน

• การบริหารจัดการความปลอดภัย

จากกระบวนการผลิต

• การบริหารจัดการความปลอดภัย

 จากการเดินทาง/ ขนส่งทางรถและเรือ

• การบริหารจัดการความปลอดภัยของชุมชน

• การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน ภาวะวิกฤต 

 และความต่อเนื่องทางธุรกจิ อย่างมปีระสทิธภิาพ 

เพือ่ไม่ให้มีผลกระทบต่อธุรกิจ สังคมชุมชน 

 และสิ่งแวดล้อม

• การจ้างงาน

• การดูแลสภาพการทํางานและการคุ้มครอง

 ทางสังคม

• การเจรจาต่อรองระหว่างตัวแทน

 จากภาครัฐ นายจ้าง และพนักงาน

• การพัฒนาบุคลากรและการฝึกอบรม

 ในสถานที่ปฏิบัติงาน

• การดูแลความผูกพันของบุคลากร

• การสร้างแรงจูงใจและรักษาผู้มีความสามารถ

• การประเมินผลการปฏิบัติงาน

 และการบริหารสายอาชีพ
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รายละเอียดเพิ่มเติม
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รายละเอียดเพิ่มเติม
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รายละเอียดเพิ่มเติม
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รายละเอียดเพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ:

 
.  .

 
.  .

รายละเอยีด

เพิม่เตมิภายในเล่ม
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ

ในเว็บไซต์ ปตท.

หมายเหตุ:

รายละเอยีด

เพิม่เตมิภายในเล่ม
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ

ในเว็บไซต์ ปตท.
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 .  2564

141140
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Climatechangemanagement.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Environmentmanagement.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Biodiversity.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Securitysafetyandoccupationalhealth.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Sustainablehumanresourcemanagement.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Corporatecitizenship.aspx
https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Humanright.aspx


    
 

• การกําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจ

เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง

ในอนาคต เช่น รูปแบบการใช้พลังงาน 

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

• การพัฒนาธุรกิจเพื่อสร้างความได้เปรียบ

ทางการแข่งขัน

• การแสวงหาโอกาสทางธุรกจิจากแนวโน้ม

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของโลก

• การบริหารจัดการกระบวนการ

 และโครงสร้างการกํากับดูแล

• การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

• การต่อต้านการทุจริตและความโปร่งใส

• การบริหารความเสี่ยง

• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 

และข้อบงัคบัทีเ่กีย่วข้อง

• การมีส่วนร่วมกับการออกกฎระเบียบ

และนโยบายใหม่ของภาครัฐ

 

 

 

• การบริหารจัดการความมั่นคง

ของสายโซ่อุปทาน

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

ด้านความยั่งยืนที่เกิดจากการกระบวนการ

จัดหาและการดําเนินการของคู่ค้า

• การมีส่วนร่วมและการสร้างคุณค่าร่วมกับ

คู่ค้าและผู้รับเหมาภายในห่วงโซ่คุณค่า

• การจัดซื้อจัดจ้างตามนโยบายภาครัฐ 

และการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว

• การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

• ผลการดาํเนนิธุรกจิและแผนการลงทุนทีด่ี

• การบริหารจัดการกระบวนการพัฒนา

นวัตกรรม และต่อยอดไปสู่การพัฒนาธุรกิจ

• การส่งเสริมนวัตกรรมและการประยุกต์ใช้

เทคโนโลยีสําหรับกระบวนการผลิต 

ผลิตภัณฑ์และบริการ

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

 มาเปลี่ยนแปลงกระบวนการดําเนินธุรกิจ

และกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กร

• การละเมิดระบบรักษาความปลอดภัย

ทางไซเบอร์

• การตลาดที่เป็นธรรม สารสนเทศที่เป็นจริง

และไม่เบี่ยงเบน และการปฏิบัติ

ตามข้อตกลงที่เป็นธรรม

• การคุ้มครองสุขภาพและความปลอดภัย

ของผู้บริโภค

• การบริการ การสนับสนุน และการยุติ

ข้อร้องเรียนและข้อโต้แย้งแก่ผู้บริโภค

• การปกป้องข้อมูลและความเป็นส่วนตัว

ของผู้บริโภค

• การให้ความรู้และการสร้างความตระหนัก

• ความรับผิดชอบต่อผลกระทบ 

และการบริหารจัดการความเสี่ยง

จากผลติภณัฑ์หรอืบรกิารทีส่่งมอบให้ลกูค้า

• การตอบสนองความต้องการของลูกค้า

 
.  .

 
.  .
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ
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รายละเอยีดเพิม่เตมิ

 

• คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ

และบริหารความเสี่ยง 

• คณะกรรมการแผนกลยุทธ์

ของกลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย 

• คณะกรรมการบริหาร

การลงทุน 

• คณะกรรมการบริหาร

การพัฒนาธรุกจิต่างประเทศ

ของกลุ่ม ปตท. 

• คณะกรรมการจัดการ ปตท. 

• คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร 

 

• คณะกรรมการกลั่นกรอง

งานวิจัยและนวัตกรรม ปตท. 

• คณะกรรมการจัดการ

นวัตกรรม ปตท. 

• คณะกรรมการเทคโนโลยี

กลุ่ม ปตท. 

• คณะกรรมการดิจิทัล

กลุ่ม ปตท.

• คณะกรรมการจัดการ ปตท. 

• คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร 

 

• คณะกรรมการ

ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

บรษิัท ปตท. จาํกดั (มหาชน)

 

• คณะกรรมการจัดการ

การกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบองค์กร 

• คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ

และบริหารความเสี่ยง 

• คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี กลุ่ม ปตท.

• คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 

• คณะกรรมการบริหาร

ความเสีย่งองค์กร

 

• คณะกรรมการจัดการ ปตท. 

• คณะกรรมการ ปตท. 

 

• คณะกรรมการวางแผน

กลยุทธ์และการบริหาร

การจัดหาสินค้าและบริการ

• คณะกรรมการคัดเลือกผู้ค้า 

• คณะกรรมการกํากับดูแล

ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง

หมายเหตุ:

รายละเอยีด

เพิม่เตมิภายในเล่ม
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ

ในเว็บไซต์ ปตท.

หมายเหตุ:

รายละเอยีด

เพิม่เตมิภายในเล่ม
รายละเอยีดเพิ่มเตมิ

ในเว็บไซต์ ปตท.

16.5

16.5
16.6
16.10

8.1

8.17.2

12.6

12.7

17

9.4
9.5
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• รายได้จากการขายและ

 การให้บริการ 2,258,818 ล้านบาท 

• กําไรจากการดําเนินงานก่อน

 ค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน

และภาษีเงินได้  427,956 ล้านบาท

• อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกําไรจาก

การดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 

 1.37 เท่า

• กําไรสุทธิต่อหุ้น 3.79 บาทต่อหุ้น

• การจ่ายเงินปันผลจาก

 ผลการดําเนินงานประจําปี 

 57,125 ล้านบาท

• การจ่ายภาษีเงินได้ที่ภาครัฐ

สามารถนําไปบริหารหรือ

 พัฒนาประเทศ 46,391 ล้านบาท

• ผลตอบแทนจากการลงทุน

 ด้านทรัพยากรมนุษย์ 240 เท่า

• คะแนนความผูกพันของพนักงาน 

ร้อยละ 80

• อัตราการลาออกของพนักงาน 

 พนักงานชาย 0.37  

 พนักงานหญิง 0.45

• อัตราการสืบทอดตําแหน่ง 

 ร้อยละ 100

• สถานที่ผลิตและวิจัย 

• โครงสร้างพื้นฐาน เช่น 

 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

และคลังปิโตรเลียม เป็นต้น

• โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จํานวน 

6 หน่วย กําลังการผลิตรวม 

2,870 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

(ในปี 2564 ความสามารถ

ในการแยกก๊าซฯ ของ

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 

2,740 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ตามคุณภาพของก๊าซธรรมชาติ

จากอ่าวไทย 

(สัดส่วนคาร์บอนไดออกไซด์))

• โครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

 ระยะทางรวมประมาณ

 4,830 กิโลเมตร

• สร้างการมีส่วนร่วม

 กับชุมชนรอบ

 พื้นที่ประกอบการ 

 ร้อยละ 100

• ความผูกพันของ

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 86 คะแนน

• ไม่มีประเด็น

 ความขัดแย้งกับชุมชน

• พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 ได้ 15 รายการ และ

 ยื่นจดสิทธิบัตรและ

 อนุสิทธิบัตร 27 ฉบับ 

• รายได้จากผลงานวิจัย

 และพัฒนาทั้งทางตรง

 และทางอ้อม 

 542 ล้านบาท

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางตรง (Scope 1) 

 11.37 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) 

 0.28 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

• ปริมาณน้ําที่นํากลับมาใช้ใหม่และใช้ซ้ํา

 ต่อปริมาณดึงน้ํา (น้ําจืด) ทั้งหมดของ ปตท. 

ร้อยละ 6.32 

• พื้นที่ปลูกป่าในโครงการปลูกป่าถาวร

เฉลิมพระเกียรติจํานวน 1 ล้านไร่ 

 กักเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉลี่ย 

 2.14 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ต่อปี คิดมูลค่าผลประโยชน์จากป่าได้กว่า 

280 ล้านบาทต่อปี

• จํานวนหุ้นสามัญที่ออก

 และชําระเต็มมูลค่า 28,562,996,250 หุ้น

• รายได้จากการขายและการให้บริการ 

1,615,665 ล้านบาท ในปี 2563

• กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อม

ราคา ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ 

 225,672 ล้านบาท ในปี 2563

• ทรัพย์สินทางปัญญา 

• เทคโนโลยีที่จดลิขสิทธิ์ 

นวัตกรรมและแนวคิดริเริ่ม

อื่น ๆ 

• งบประมาณการวิจัย 

 644 ล้านบาท

• จํานวนพนักงาน ปตท. 3,551 คน

• ทักษะและประสบการณ์ของบุคลากร

องค์กร คู่ค้า และพันธมิตรทางธุรกิจ 

• ชั่วโมงการฝึกอบรมเฉลี่ยของผู้บริหาร

และพนักงาน 37.13 ชั่วโมง

• ค่าใช้จ่ายอบรมของผู้บริหารและ

พนักงานเฉลี่ย 13,485 บาทต่อคน

• สัดส่วนผู้บริหารและพนักงานหญิง

 ต่อจํานวนพนักงานทั้งหมด 

 ร้อยละ 38.50

• ความสัมพันธ์ระหว่าง ปตท. 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

• ภาพลักษณ์และชื่อเสียง

องค์กร 

• งบประมาณการลงทุน

 ทางด้านสังคม 1,271 ล้านบาท

• ความร่วมมือกับ

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• ทรัพยากรธรรมชาติทั้งแบบที่หมุนเวียนได้

และหมุนเวียนไม่ได้ 

• งบประมาณการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อม 

459 ล้านบาท 

   

ALL

ALL

ALL
ALL

ALL

ALL

ALL

:

:

 

:

 

• สถานที่ผลิตและวิจัย 

• โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

 และคลังปิโตรเลียม เป็นต้น

• โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จํานวน 6 หน่วย 

กําลังการผลิตรวม 2,870 ล้านลูกบาศก์ฟุต

ต่อวัน (ในปี 2563 ความสามารถ

ในการแยกก๊าซฯ ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

รวมทั้งสิ้น 2,850 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 

ตามคุณภาพของก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย 

(สัดส่วนคาร์บอนไดออกไซด์))

• โครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ระยะทาง

รวมประมาณ 4,830 กิโลเมตร
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 จากรายงานของคณะกรรมการระหวา่งรฐับาลวา่ดว้ยการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศฉบับลา่สดุวา่ดว้ยเรือ่ง “พืน้ฐานวทิยาศาสตร์

กายภาพ (The Physical Science Basis)” แสดงให้เหน็ว่า ความพยายามในการควบคุมการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกในปัจจบุนัยงัไม่สามารถ

บรรลุเป้าหมายภายใต้ข้อตกลงปารีสได้ ทุกภาคส่วนจึงร่วมกันยกระดับการกําหนดเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ที่ท้าทายกว่าเดิม รวมถึงการกําหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

ทั้งในระดับประเทศและระดับองค์กร เพื่อร่วมกันควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้เพิ่มขึ้น โดยประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีกรอบ

อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แสดงจุดยืนในการยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ โดยประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ให้ได้ภายในปี 2608

 2564

ควบคมุปริมาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกของ

ปตท. และกลุม่ ปตท. รวมทางตรงและทางอ้อม

• ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามระบบ

ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM KPI) 

และตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI)*

• ตัวชี้วัดระดับสายงาน (Functional KPI) 

ที่เกี่ยวข้อง

• ตัวชี้วัดทิศทางกลยุทธ์สิ่งแวดล้อม 

ตามแผนแม่บทการบรหิารจดัการด้านความยัง่ยนื 

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม ปตท. ประจําปี 2564 - 2568

• ตัวชี้วัดในเป้าหมาย QSHE ปี 2564

* SE-AM KPI และ Corporate KPI วดัผลการดําเนนิงาน

 ในรูปแบบ Eco-Efficiency ซึ่งคํานวณจากปริมาณ

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกและหน่วยผลิตภัณฑ์  

 เฉพาะ ปตท.

กลุ่ม ปตท.: 

ไม่เกิน 35.5 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า 

กลุ่ม ปตท.: 

ลดลงร้อยละ 15 ภายใน

ปี 2573 เทียบกับการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกในปี 2563

ควบคุมในรูปแบบของ 

Carbon Emission Budget 

ปี 2565 - 2569 

ปตท.:

ไม่เกิน 59.13 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

กลุ่ม ปตท.:

ไม่เกิน 234.45 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

33.15 ล้านตัน

คาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า

• ทบทวนค่าเป้าหมายระยะยาวของการควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท. 

• การเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต และโครงการอนุรักษ์พลังงาน 

• โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท. 

• การศกึษาวจิัยเทคโนโลย ีCarbon Capture and Storage (CCS) และศกึษาความเป็นไปได้ของโครงการนําคาร์บอนไดออกไซด์

ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและสถาบันนวัตกรรม ปตท.

• การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในกลุ่ม ปตท. จากการปลูกป่าในพื้นที่ของ ปตท. และการนําพื้นที่ป่า 1 ล้านไร่

 เข้าร่วมโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก 

• การผลักดันกระบวนการชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในกลุ่ม ปตท. และกลไกด้านการเงิน

ปตท. ยงัคงดาํเนินการบาํรงุรักษาพื้นทีป่่าไม้อย่างต่อเนื่องผ่านโครงการป่านิเวศระยองวนารมย์ 

กลุม่ ปตท. ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 1,083 ตนัคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อปี 

โดยในปี 2564 มีการขึ้นทะเบียนโครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน

ของประเทศไทย จํานวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ สําหรับ

จุดบรกิารรถโดยสาร Shuttle Bus และอาคารรักษาความปลอดภยัในเขตนวัตกรรมระเบยีงเศรษฐกจิ

ภาคตะวันออก ณ วังจนัทร์วัลเลย์ ปรมิาณก๊าซเรอืนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ 39 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่าต่อปี
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3.3 
  

 เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการ

ประเด็นสําคัญด้านสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากนโยบายการบริหาร

จัดการความยั่งยืนของ ปตท. แล้ว ยังได้กําหนดไว้อย่างชัดเจนใน 

“นโยบายคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชวีอนามยั และ

สิง่แวดล้อม กลุ่ม ปตท.” อกีด้วย โดยรายละเอยีดของแนวปฏบิัติ

การบริหารจัดการประเด็นสําคัญทุกประเด็นจะนําเสนอไว้

ในเว็บไซต์ ปตท. ตามที่ระบุในตารางข้างต้น 

 สําหรับเป้าหมาย แผนงาน และความก้าวหน้า ตลอดจน

โครงการทีส่าํคญัในปี 2564 ของประเด็นสาํคญัด้านสิง่แวดล้อม

ใน 2 ประเด็นแรก ได้แก่ การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ 

จะนาํเสนอในแบบ 56-1 One Report เป็นหลกั สว่นประเด็นสาํคญั

ดา้นสิ่งแวดล้อมอืน่ ๆ  สามารถอา่นเพิม่เตมิได้ในเวบ็ไซต์ ปตท. 

หัวข้อความยั่งยืน หัวข้อย่อยมิติด้านสิ่งแวดล้อม
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 การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นสําคัญที่นํามาซึ่งโอกาสและความท้าทายในการดําเนินธุรกิจอย่าง

ยั่งยืนในอนาคตของ ปตท. จึงนํามาเป็นหนึ่งในปัจจัยป้อนเข้าที่สําคัญในการวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ในการกําหนดทิศทาง

กลยุทธ์ เป้าหมายระยะยาว ตลอดจนแผนวิสาหกิจอย่างเหมาะสม ในปี 2564 จึงทบทวนเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระยะยาว 

ในปี 2573 รวมทั้งเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยสอดคล้องกับทิศทาง

และเป้าหมายของประเทศไทยในการมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ํา อีกทั้งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร ดังนี้

มีปัจจัยและกลไกสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุซึ่งเป้าหมายดังกล่าว ดังนี้

• กาํหนดเป้าหมาย Clean Growth ภายในปี 2573 กลุ่ม ปตท. 

ต้องควบคุมและลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(Scope 1 และ 2 ครอบคลมุการดําเนนิธุรกจิทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ) ลงร้อยละ 15 เทียบกับปริมาณการ

ปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ณ ปี 2563     

• ปรบัรปูแบบของเป้าหมาย ปตท. และการถ่ายทอดเป้าหมาย

ไปยังบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความชัดเจน ในรูปแบบ

ของ PTT Group Carbon Emission Budget เพือ่ควบคมุ

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทางตรงและทางอ้อม 

ในปี 2565 - 2569 ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ไม่เกิน 

59.13 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า และ 234.45 

ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ตามลําดับ

• แสดงเจตนารมณ์ในการประกาศเป้าหมายความเป็นกลาง

ทางคาร์บอนของ ปตท. ภายในปี 2583 และมุง่สู่เป้าหมาย

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธเิป็นศูนย์ของ ปตท. ให้ได้

ภายในปี 2593 รวมทั้งเป้าหมายความเป็นกลางทาง

คาร์บอนของกลุ่ม ปตท. ภายในปี 2593 และมุ่งสู่เป้าหมาย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของกลุ่ม ปตท. 

ให้ได้ภายในปี 2603 ด้วยการสนับสนุนมาตรการ

จากภาครัฐ

 สําหรับการบริหารจัดการการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในสายโซ่อุปทาน ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของ ปตท. ใช้งาน 

ที่ผ่านมา ปตท. มีการจัดเก็บและติดตามข้อมูลในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง และด้วยบทบาทของรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจด้านการดูแลความมั่นคง

ทางพลังงานของประเทศ จึงได้ร่วมกับภาครัฐในการพิจารณาแนวทางจัดการอย่างรอบคอบ เพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในทุกภาคส่วนอย่างมีนัยสําคัญ อย่างไรก็ดี จากความพยายามในการกําหนดเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน

และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นศูนย์ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมทั้งทิศทางกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของประเทศ

ที่ส่งเสริมการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้าและเพิ่มสัดส่วนพลังงานทดแทนในการผลิตไฟฟ้า จะส่งผลให้มีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ในห่วงโซ่คุณค่าได้อย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม  

• เป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ได้ถกูกําหนดเป็นตัวชี้วดัผล

การดาํเนนิงานตามระบบประเมนิผลรัฐวสิาหกจิ (SE-AM KPI) 

และตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI) และถ่ายทอดลงมาเป็น

ตวัชี้วัดในสายงาน (Functional KPI) ที่เกี่ยวข้อง ซึง่ความก้าวหน้า

ผลการดาํเนนิงานตามแผนวสิาหกจิ กลยุทธ์ และ KPIs จะรายงาน

ให้คณะกรรมการตามโครงสร้างกํากับดูแลทั้งในระดับจัดการ 

และคณะกรรมการ ปตท. ที่กาํหนด 

• จัดตั้ง “คณะทํางานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

กลุ่ม ปตท.” ขึ้น ประกอบด้วยผู้บริหารระดับรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทําหน้าที่กําหนด

กรอบเป้าหมายที่ชัดเจนในการยกระดับการแก้ไขปัญหา

สภาพภมูอิากาศ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลเุป้าหมายความเป็นกลาง

ทางคาร์บอน และบรรลเุป้าหมายการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสทุธิ

เป็นศนูย์ได้ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน พร้อมกนันี ้ ยงัคง

ผลักดันและติดตามการดําเนินงานตาม “กลยุทธ์ด ้าน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ กลุ่ม ปตท. หรอื PTT Group 

Clean & Green Strategy” ควบคูก่นัไปด้วย 

• ปรับทิศทางกลยุทธ์ เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ระยะยาวประจําปี 

2573 ตลอดจนแผนวสิาหกจิ ประจาํปี 2565 - 2569 โดยกําหนด 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจไปยังอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ ประกอบด้วยการลงทุนในพลงังานอนาคต อาท ิ

พลงังานทดแทน ระบบการกักเกบ็พลงังาน ธุรกจิยานยนต์ไฟฟ้า 

ศึกษาการใช้พลังงานจากไฮโดรเจน และลงทุนนอกธุรกิจ

พลงังาน อาท ิธรุกจิวทิยาศาสตร์เพือ่ชวีติ เช่น ยา อาหารและ

โภชนาการ วัสดอุปุกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น พร้อมต่อยอด

ธุรกิจปิโตรเคมีสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง 

ปรบัธุรกจินํ้ามนัให้เข้ากบัไลฟ์สไตล์ทีเ่ปลีย่นไป ธุรกจิโลจสิตกิส์

และโครงสร้างพืน้ฐาน รวมถงึระบบปัญญาประดษิฐ์ หุน่ยนต์ 

และเทคโนโลยดีจิทิลั ตลอดจนการขายธุรกจิทีม่มีลภาวะต่อ

สิง่แวดล้อม เช่น ธุรกจิถ่านหนิ เป็นต้น ซึง่มกีารกําหนดเป้าหมาย

ระยะยาวและแผนวสิาหกจิไว้อย่างชดัเจน สามารถอ่านเพิม่เตมิ

ในหวัข้อ 1.1.1 หน้า 40

• บรูณาการสถานการณ์ด้านสภาพภูมอิากาศ เข้ากบัสถานการณ์

ด้านธรุกจิ โดยกําหนดเป็น 3 สถานการณ์ คอื Cloud Clean 

และ Clear Scenario เพื่อนําไปใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ 

ตลอดจนการประเมินผลกระทบทางการเงินที่เกี่ยวข้อง 

ผ่านการประมาณการทางการเงนิ และการวางแผนทางการเงนิ 

ตามแนวทาง Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures (TCFD)

• ความท้าทายของการบรหิารจัดการความเสีย่งจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ เป็นหนึ่งในความเสี่ยงระดับองค์กร ที่ต้อง

กําหนดมาตรการ/ แผนควบคุมเพื่อลดโอกาสเกิด (Control) 

และมาตรการเพื่อลดผลกระทบ (Mitigation Plan) ตลอดจน

ตัวชี้วัดความเสี่ยง (Leading/ Lagging Key Risk Indicator) 

ซึ่งจะรายงานความก้าวหน้าแก่คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง

องค์กรทุกไตรมาส

• กาํหนด “แนวทางการดําเนนิงาน 3P”  เพือ่เป็นกรอบแนวทางในการดําเนนิการ ประกอบด้วย

• ขยายผลการนํากลไกราคาคาร์บอน มาใช้ประกอบการพจิารณา

การลงทนุในโครงการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก ทั้งทางตรง

และทางอ้อม ที่ราคาคาร์บอน มูลค่า 20 เหรียญสหรัฐต่อตัน

คาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า ในโครงการกําจัดกากอุตสาหกรรม

และนาํพลังงานกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งเป็นการนาํความร้อนเหลอืใช้

จากการกําจัดกากอตุสาหกรรมกลับมาผลติไอนํา้เพือ่ใช้ประโยชน์ 

เมือ่เทยีบกับการนําขยะไปกําจัดโดยการฝังกลบ ซึ่งสามารถลด

การปล่อยก๊าซเรอืนกระจกได้เท่ากับ 17,734 ตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทยีบเท่าต่อปี และจากการใช้กลไกราคาคาร์บอน ทาํให้โครงการ

ได้ผลประโยชน์เท่ากับ 11,704,470 บาทต่อปี ซึ่งคาดว่าจะมี

การพจิารณาตดัสนิใจลงทุนขัน้สดุท้ายในปี 2565

 การดําเนินการเพื่อลดการปล่อย

กา๊ซเรอืนกระจกให้ได้มากทีส่ดุ เชือ่มโยง

กบัเป้าหมาย Clean Growth โดยโครงการ

ที่สําคัญในการบริหารจัดการได้แก่ 

การดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

การนําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปใช้

ประโยชน์ การใช้พลงังานหมุนเวยีนและ

พลงังานไฮโดรเจน การดาํเนินโครงการ

ประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน และ

การชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ด้วยคาร์บอนเครดิต

 สร้างการเติบโตจากธุรกิจพลังงาน

แห่งอนาคต (Future Energy and 

Beyond) ให้มีสัดส่วนการลงทุนของ

กลุม่ ปตท. รอ้ยละ 32 ของงบประมาณ

การลงทุนระหว่างปี 2564 - 2573 

โดย ปตท. มีเป้าหมาย LNG Portfolio 

ภายในปี 2573 ที่ 9 ล้านเมตริกตัน

ต่อปี

 การเพิ่มปริมาณการกักเก็บ

กา๊ซเรอืนกระจกจากชัน้บรรยากาศ

และกักเกบ็กา๊ซเรอืนกระจกดว้ยวธิี

ทางธรรมชาติ ผ่านการปลูกและ

ดูแลรักษาป่าไม้และพื้นที่สีเขียว 

โดยกําหนดเป้าหมายการปลูกป่าบก

และป่าชายเลนเพิ่มอีก 1 ล้านไร่

ภายในปี 2573 พร้อมวางแผนใน

การดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

 ursuit 
of Lower 
Emissions

P  artnership 
with Nature 
and Society 

P ortfolio 
Transformation

P
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แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



• จัดทาํกรอบดําเนนิงานการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกสุทธเิป็นศนูย์ของ ปตท. เพือ่เป็นแนวทางในการพจิารณาการกําหนดขอบข่าย การคํานวณ 

และประเมนิการดําเนนิการต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องตามหลักสากล สามารถปรับใช้ได้ในระดับต่าง ๆ เช่น องค์กร หน่วยงาน และพืน้ที ่เป็นต้น

• ในปี 2564 ปรมิาณการปล่อยก๊าซเรอืนกระจกทางตรงและทางอ้อม กลุม่ ปตท. รวมอยู่ที ่ 33.15 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่า

ซึ่งเป็นตามค่าเป้าหมาย เป็นผลมาจากการดําเนินการตามแผนการผลิตและการใช้พลังงาน คิดเป็นค่าความเข้มของการปล่อย

ก๊าซเรอืนกระจก 92.72 กโิลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเท่าต่อบาร์เรลเทยีบเท่านํา้มนัดบิ

 

 ปตท. ขยายขอบเขตการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานอย่างมี

ประสทิธภิาพไปยงัโรงแยกกา๊ซธรรมชาตขินอม เพือ่ใหค้รอบคลมุ

ธรุกจิที่มกีารใช้พลงังานสูงอยา่งมนีัยสาํคญั นอกจากนี้ กลุม่ ปตท. 

ยงัจดัทาํเปา้หมายรว่มกันในการเพิ่มประสทิธภิาพการใชพ้ลงังาน 

โดยลดความเข้มของการใช้พลังงานลงร้อยละ 2.4 เมื่อเทียบกับ

การดาํเนินงานตามปกติ ในป ี2568 หรือลดความเขม้ของการใช้

พลังงานโดยเฉลี่ยร้อยละ 0.5 ต่อปี เมื่อเทียบกับการดําเนินงาน

ตามปกติในแต่ละปี รวมถึงมีการจัดประชุมร่วมกันภายในกลุ่ม ปตท. 

เพื่อติดตามผลการดําเนินงานด้านพลังงานของแต่ละบริษัท

อย่างต่อเนื่อง พร้อมแบ่งปันวิธีการปฏิบัติที่ดีในการอนุรักษ์

พลังงาน แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวทางการใช้พลังงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 ความเข้มข้นของการใช้

พลังงานมคีา่เพิม่ขึน้เลก็นอ้ยจากป ี2563 เนื่องจากมกีารลดกาํลงั

การผลิตในกลุ่มโรงกลั่นน้ํามันทําให้มีประสิทธิภาพการผลิต

ที่ลดลง รวมถึงมีการเพิ่มกําลังการของผลิตภัณฑ์กลุ่มที่มีคุณภาพสูง

ทําให้ต้องใช้พลังงานที่สูงขึ้นส่งผลให้ความเข้มข้นของการใช้

พลงังานเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม กลุม่ ปตท. ยงัคงมกีารทาํโครงการ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการ 

Innovative Heat Recovery Design for Dehydration System of 

GSPs (HRD2) (GSP#1) ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เป็นต้น

หมายเหตุ:

1 ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมบริษัทในประเทศไทยที่ ปตท. ถือหุ้นทางตรงมากกว่าร้อยละ 20 และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100

2 ข้อมูลปี 2561 - 2563 ของกลุ่ม ปตท. มีการปรับการคํานวณ เนื่องจากปี 2564 มีการเพิ่มขอบเขตองค์กร (Organization Boundary) เนื่องจากการควบรวมกิจการของ TOP 

และไทยออยล์ เพาเวอร์, การเพิ่มขอบเขตการดําเนินงาน (Operational Boundary) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการรายงาน โออาร์พี ของ GC, คลังและลานถังของ IRPC, 

และแอลพีจีไซเลนเดอร์ สงขลา ของ OR, และมีการเพิ่มเติมของกิจกรรมที่มีการเริ่มดําเนินการของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ LNG ในปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2564 ยังเป็นผล

จากการเพิ่มกําลังการผลิต การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการต้นทุน

3 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) ช่วงปี 2561 - 2563 ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีการปรับการคํานวณตาม Emission Factor จาก EPPO 2021

4 เป้าหมายที่กําหนดไว้อยู่ภายใต้ขอบเขตการดําเนินการเดิมที่ยังไม่รวมการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมตามที่ระบุในข้อ 2 ทั้งนี้ ปตท. จะปรับปรุงใหส้อดคล้องกับกิจกรรมที่เพิ่มขึ้น

และรายงานในปีต่อไป

หมายเหตุ:

1 ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมบริษัทในประเทศไทยที่ ปตท. ถือหุ้นทางตรงมากกว่าร้อยละ 20 และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือถือหุ้นทางอ้อมร้อยละ 100

2 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) ครอบคลุมการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงที่ ปตท. และ OR จําหน่าย (ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล 

น้ํามันอากาศยาน น้ํามันเตา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และน้ํามันก๊าด) โดย ปตท. บริหารจัดการปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) ผ่านการตั้งเป้าหมาย

การลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกทัง้ทางตรงและทางออ้ม (Scope 1 และ 2) ของ ปตท. ตอ่ปรมิาณการขายผลติภณัฑข์อง ปตท. ซึง่อยูภ่ายใตร้ะบบการประเมนิคณุภาพ

รัฐวิสาหกิจ

3 ขอบเขตข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 3) ครอบคลุม ปตท. และ OR

4 ข้อมูลปี 2561 - 2563 ของกลุ่ม ปตท. มีการปรับการคํานวณ เนื่องจากปี 2564 มีการเพิ่มขอบเขตองค์กร (Organization Boundary) เนื่องจากการควบรวมกิจการของ TOP

และไทยออยล์ เพาเวอร์, การเพิ่มขอบเขตการดําเนินงาน (Operational Boundary) เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของการรายงาน โออาร์พี ของ GC คลังและลานถังของ IRPC 

และแอลพีจีไซเลนเดอร์ สงขลา ของ OR และมีการเพิ่มเติมของกิจกรรมที่มีการเริ่มดําเนินการของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าในพื้นที่ LNG ในปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2564 ยังเป็นผล

จากการเพิ่มกําลังการผลิต การเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงอันเนื่องมาจากการบริหารจัดการต้นทุน 

5 ข้อมูลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทางอ้อม (Scope 2) ช่วงปี 2561 - 2563 ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. มีการปรับการคํานวณตาม Emission Factor จาก EPPO 2021

หมายเหตุ:

1 ขอบเขตข้อมูลครอบคลุม โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท., PTTEP, GC, TOP และ IRPC 

2 ขอบเขตข้อมูลครอบคลุม โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง ปตท., โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ปตท., PTTEP, GC, TOP และ IRPC 

3 ผลการดําเนินงานการลดความเข้มของการใช้พลังงานปี 2564 เป็นการประมาณจากผลการดําเนินงานช่วงไตรมาสที่ 1 - 3

7.3  
 .

 สถาบันนวัตกรรม ปตท. เริ่มดําเนินโครงการ Smart Energy 

Innovation Institute เพื่อติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่อาคารและพื้นที่ปฏิบัติงานของสถาบัน ที่อําเภอวังน้อย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในปี 2564 ได้สํารวจพื้นที่ติดตั้ง 

และออกแบบทางด้านวิศวกรรมแล้วเสร็จ นอกจากนี้ พื้นที่ปฏิบัติงาน

ของ ปตท. ทีม่กีารตดิตัง้ระบบผลติไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทติย์

เพื่อใช้งานในพืน้ที่ปฏบิตังิาน ได้แก ่สว่นปฏบิัตกิารระบบทอ่เขต 10 

อาํเภอพนมสารคาม จังหวดัฉะเชิงเทรา สว่นปฏิบตัิการระบบทอ่

เขต 11 อาํเภอพรหมบุร ีจงัหวดัสงิหบ์รุ ีและยงัมแีผนทีจ่ะพจิารณา

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เพิ่มในพื้นที่

ปฏิบัติงานและอาคารสํานักงานอื่น ๆ เพิ่มเติมต่อไป

7.2
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หน่วย: ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

หน่วย: กิกะจูลต่อตันของผลผลิต

หน่วย: กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

 ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ํามันดิบ

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 ทางตรง (Scope 1)

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 ทางอ้อม (Scope 2)

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

 จากการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์

 น้ํามันเชื้อเพลิงที่ ปตท. ขาย 

 (Scope 3)2, 3

  

 ความเข้มของการใช้พลังงาน

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนิน

 กิจกรรมของ ปตท. ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

 (Scope 1 และ 2)

 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนิน

 กิจกรรมของ ปตท. ทั้งทางตรง ทางอ้อม 

 และการเผาไหม้ผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิง

 ที่ ปตท. จําหน่าย (Scope 1, 2 และ 3)

 เป้าหมาย
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แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
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 Carbon Capture 
and Storage  

 สถาบันนวัตกรรม ปตท. ร่วมกับ PTTEP จัดทํา Carbon Capture 

and Storage (CCS) Technology Roadmap ในพื้นที่โครงการที่มี

ศกัยภาพของ PTTEP ได้แก ่อา่วไทย และลัง เลอบาห์ (Lang Lebah) 

ผลักดันให้เกิดเป็นโครงการนําร่อง CCS แรกของกลุ่ม ปตท. 

นอกจากนี้ สถาบันนวัตกรรม ปตท. ยังไดค้ดัเลอืกผลติภัณฑแ์ละ

เทคโนโลยีที่มีศักยภาพต่อการนําก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มาใช้

ประโยชน ์ศกึษาความเปน็ไปได้เชงิเทคนคิ เพือ่พจิารณาศกัยภาพ

ในการดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ร่วมกับ

หน่วยธุรกิจใน ปตท. หรือกลุ่ม ปตท. ต่อไป

 ปตท. ยังคงมุ่งมัน่ปลูก ฟื้นฟ ูและดูแลป่า รวมถงึผลักดนัใหเ้กดิแนวทางความร่วมมอืระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยสร้างแรงจูงใจ

ผา่นการแบ่งปันคาร์บอนเครดติจากการปลูก ฟื้นฟู และดูแลป่าบนพื้นที่ของภาครัฐ เพื่อเป็นสว่นหนึ่งในการสนับสนุนการบรรลุเปา้หมาย

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ โดยหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

เพื่อดําเนินโครงการปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่ของภาครัฐ และอยู่ในระหว่างนําพื้นที่ป่าภายใต้โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 

กวา่ 1 ล้านไร่ เข้าร่วมโครงการสนบัสนนุกจิกรรมลดกา๊ซเรอืนกระจก นอกจากนี้ คณะกรรมการองคก์ารบรหิารจัดการก๊าซเรอืนกระจก 

(องค์การมหาชน) หรือ อบก. มีมติเห็นชอบให้ขึน้ทะเบียนโครงการปลูกป่าอยา่งยัง่ยืน พื้นที่วังจนัทร์วัลเลย์ ปตท. เป็นโครงการ T-VER 

ประเภทปา่ไมแ้ละพืน้ทีส่เีขยีว ซึง่ตัง้อยูใ่นพืน้ทีโ่ครงการนวตักรรมระเบยีงเศรษฐกจิภาคตะวนัออก จงัหวดัระยอง โดยโครงการดงักล่าว

เปน็สว่นหนึง่ของการพฒันาเมอืงอัจฉรยิะ ซึ่งวังจันทรว์ัลเลย์ไดเ้ปน็ 1 ใน 15 โครงการที่ผา่นการรับรองการเปน็พืน้ทีพ่ฒันาเมอืงอัจฉรยิะ

ตามหลักเกณฑก์ารส่งเสริมเมืองอจัฉริยะ ของคณะกรรมการขบัเคลื่อนการพัฒนาเมืองอจัฉริยะ สาํนกังานเมืองอัจฉริยะประเทศไทย

 ปตท. และกลุม่ ปตท. ลงทุนในธุรกิจพลังงานใหม่ โดยเฉพาะ

อย่างยิง่พลงังานทดแทนในหลายโครงการ นอกจากนี ้ยังพฒันา

และร่วมลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่อง เช่น ระบบกักเก็บพลังงาน 

โรงงานแบตเตอรี่ ธุรกิจให้บริการซื้อ-ขายใบรับรองพลังงาน

หมุนเวียนอย่างครบวงจร ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง

ในระบบนิเวศครบวงจร เป็นต้น ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่ช่วยส่งเสริม

ให้ ปตท. และกลุ่ม ปตท. สามารถบรรลุเป้าหมายลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกระยะยาว รวมทั้งเป้าหมายความเป็นกลางทาง

คารบ์อน และเปา้หมายการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกสทุธเิปน็ศูนยไ์ด ้ 

โดยสามารถอ่านรายละเอยีดเพิ่มเตมิได้ในหัวขอ้ 1.1.1 วสิัยทัศน ์

กลยุทธ์ และทิศทางการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. หน้า 40
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 ปตท. ร่วมจัดทําข้อเสนอในการประชุมนโยบายการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและการจัดทํายุทธศาสตร์ระยะยาวการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม และกระทรวงพลังงาน ประกอบด้วย 6 มาตรการหลัก 

ได้แก่ 1) การปรับสัดส่วนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าและการใช้เชื้อเพลิง

สูค่ารบ์อนต่าํ 2) การเพิ่มสัดส่วนยานยนตไ์ฟฟา้ในประเทศ 3) การจดัการ

ของเสียฝังกลบเป็นศูนย์ผ่านโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ ได้แก่ ระบบ

เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy: B)  ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular 

Economy: C) และระบบเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy: G) หรือ BCG 

โมเดล 4) การใช้ผลิตภัณฑ์และบริการคาร์บอนต่ํา การมุ่งสู่ Zero Burn 

และ Smart Farming ผ่าน BCG โมเดล และเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึง 

5) การดักจับ กกัเกบ็ ใช้ประโยชน์กา๊ซคารบ์อนไดออกไซด์ และ 6) เทคโนโลยี

ไฮโดรเจน

 นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัล

ประเทศไทย ซึ่งจัดตั้งโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก 

(องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคทอ้งถิน่/ ชมุชน ในการยกระดบัการลดกา๊ซเรอืนกระจก เพือ่สรา้ง

การเติบโตอย่างยั่งยืนในสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศและมุ่งสู่

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามเจตนารมณ์ของประชาคม

โลกที่ปรากฏในเป้าหมายของความตกลงปารีสว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ และร่วมเป็นสมาชิกก่อตั้ง RE100 Thailand Club 

(RE100) เพื่อเสนอนโยบายด้านต่าง ๆ ต่อภาครัฐและเป็นพลังขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมของประเทศไทยไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียน ร้อยละ 100 

(RE100) และยังได้เข้าร่วมในการสัมมนา ASEAN Energy Sector 

Methane Roundtable 2021 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเป็นเวทีผลักดัน

การบรหิารจัดการก๊าซมเีทนอย่างยั่งยนืในภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

โดยเป็นความร่วมมือด้านความยั่งยืนระหว่าง ปตท. และปิโตรนาส 

(PETRONAS) และสนบัสนนุการสร้างความตระหนกัรู้เพือ่สนับสนุนภารกจิ

การลดการรั่วไหลของมีเทนจากอุตสาหกรรมน้าํมันและกา๊ซธรรมชาติลง

ร้อยละ 45 ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปี  2558 ที่กําหนดขึ้นโดย 

Climate and Clean Air Coalition’s (CCAC’s) Mineral Methane Initiative 

(MMI) ภายใต้โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations 

Environment Program: UNEP)

รายละเอยีดการบรหิารจัดการประเดน็สําคญัดา้นการบรหิารจัดการดา้นการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ สามารถ

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.pttplc.com หัวข้อความยั่งยืน หัวข้อย่อยมิติด้านสิ่งแวดล้อม ภายใต้ประเด็นการบริหาร

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

READ

MORE

 ผลักดันการดําเนินโครงการ
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ที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและสากล 
เพื่อขับเคลื่อนทุกชีวิตไปสู่ความยั่งยืน
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 ตามทีป่ระเทศไทยไดก้าํหนดใหโ้มเดลเศรษฐกจิ BCG หรอืการพฒันาเศรษฐกจิแบบองคร์วม ทีจ่ะพฒันาเศรษฐกจิ 3 ดา้นไปพรอ้มกนั 

ไดแ้ก่ เศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมุนเวยีน และเศรษฐกจิสเีขยีว ให้เปน็วาระแห่งชาต ิโดยมุ่งเนน้การนําทรพัยากรมาใช้ใหเ้กดิประโยชน์

สูงสุดและคุ้มค่าที่สุด ลดปริมาณของเสียให้น้อยลงหรือเท่ากับศูนย์ รวมทั้งใช้วัตถุดิบที่สกัดจากธรรมชาติ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประกอบกับการกําหนดแผนการจัดการขยะพลาสติก ปี 2561 - 2573 ของประเทศ ซึ่งมีเปา้หมายนําขยะพลาสติกกลบัมาใช้ประโยชน์

ร้อยละ 100 ภายในปี 2570 ส่งผลให้ ปตท. ปรับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ ขยายผลการพัฒนาและต่อยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่สกัดจาก

วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยนําหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้

 การจัดการทรัพยากรน้ําเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ ปตท. ให้ความสําคัญ เนื่องจากความต้องการใช้น้ําที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

และชุมชนเมือง รวมถึงความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทําให้เกิดภาวะขาดแคลนน้ํา ภาวะน้ําท่วม หรือแม้แต่มลพิษทางน้ําที่ส่งผลกระทบ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหลายภาคส่วน ปตท. จึงมุ่งเน้นบริหารจัดการน้ําแบบองค์รวม ครอบคลุมตั้งแต่การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํา การใช้น้ํา

ใหเ้กดิประสทิธภิาพสงูสุด การลดปรมิาณการใชน้้าํและการนาํน้าํกลบัมาใชป้ระโยชน ์รวมถงึการสรา้งความตระหนกัในการใชน้้าํอยา่ง

รูค้ณุคา่ และการติดตามเฝา้ระวังปริมาณน้าํดิบในแตล่ะเดือน เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการดาํเนินการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. จะไม่กระทบ

ต่อการใช้น้ําของชุมชน

 2564

ระดับการประยุกต์ใช้หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

ตาม British Standards Institution: Framework 

for implementing the principles of the circular 

economy in organizations - Guide (BS 8001:2017)

• ตวัชีว้ดัระดับสายงาน (Functional KPI) ทีเ่กีย่วข้อง

• ตัวชี้วัดทศิทางกลยุทธ์สิง่แวดล้อม ตามแผนแม่บท

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดง

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. 

ประจําปี 2564 - 2568

อัตราการดึงนํ้ามาใช้ในสถานประกอบการ

เพื่อกักเก็บและใช้

• ตัวชี้วัดทศิทางกลยุทธ์สิง่แวดล้อม ตามแผนแม่บท

การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดง

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. 

ประจําปี 2564 - 2568

• ตัวชี้วัดในเป้าหมาย QSHE ปี 2564

ระดับ 1.5

• ภาคการผลิต 

 ไม่เกิน 0.294 

 ล้านลกูบาศก์เมตร

 ต่อล้านตันผลติภัณฑ์

• อาคารสํานักงาน: 

 ไม่เกิน 144 ลิตร

 ต่อคนต่อวัน

ระดับ 3

• ภาคการผลิต ลดลง

ร้อยละ 12.6 ภายใน

 ปี 2573 เมื่อเทียบกับ

ข้อมูลปี 2556

• อาคารสํานกังาน ลดลง

ร้อยละ 10 ภายใน

 ปี 2573 เมื่อเทียบกับ

ข้อมูลปี 2556

ระดับ 2.24 - 4

• ภาคการผลติ 0.251 

ล้านลกูบาศก์เมตร

 ต่อล้านตันผลติภัณฑ์

• อาคารสาํนักงาน

174 ลติรต่อคนต่อวนั

• โครงการนําร่องด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนให้เกิดขึ้นจริง

 ใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. 

• การศึกษาและประยุกต์ใช้เครื่องมือและมาตรฐาน

 การประเมนิสากล ในการประเมนิความเสีย่งและผลกระทบ

ด้านนํ้าต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.

ปรมิาณนํ้าที่นาํกลบัมาใช้ใหม่/ นาํมาใช้ซํา้ เท่ากบั 0.12 ล้านลกูบาศก์เมตร และปรมิาณของเสยี

ที่นํากลบัมาใช้ซํา้/ นาํกลบัมาใช้ใหม่/ การนํากลับคนืมาใหม่ เท่ากบั 1,599.13 ตัน รวมถงึไม่มกีารนํา

ของเสยีอันตรายไปฝังกลบ

นอกจากนี ้มกีารใช้ผลติภัณฑ์กระป๋องนํ้ามนัหล่อลืน่ใช้แล้ว จาํนวน 150 กระป๋อง คดิเป็นเมด็พลาสตกิ 

50 กิโลกรัมในการรีไซเคิลเป็นกรวยจราจร จํานวน 70 ชิ้น และมีการพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ

การรไีซเคลินํ้าใช้จากการล้างมอื เพือ่นาํกลบัมาใช้ในห้องสขุาอกีครั้ง โดยเป็นการนาํร่องที่อาคาร

จอดรถยนต์ ปตท. สาํนกังานใหญ่

• การศึกษาและพัฒนาโครงการนวัตกรรมต้นแบบ 

 Greywater Recycle สําหรับนํานํ้าที่ผ่านการใช้แล้ว

 มาบําบัดและนํากลับมาใช้ประโยชน์ 

• การศึกษาและกําหนดค่าควบคุมปริมาณนํ้าจืดที่นํามาใช้

สําหรับภาคการผลิตของกลุ่ม ปตท.

 ปตท. ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการการใช้

ทรัพยากร เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการคุณภาพ 

ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม 

(Quality, Security Safety Health and Environment: 

QSHE) โดยแสดงความมุ่งมั่นไว้อย่างชัดเจนใน “นโยบาย 

QSHE กลุ่ม ปตท.” และมีการถ่ายทอดเป็น “เป้าหมาย

เชิงกลยุทธ์ด้าน QSHE ระยะยาวประจําปี 2573 และ

เป้าหมายประจําปี” โดยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ซึ่งเป็น

เครือ่งมอืทีส่าํคัญในการเพิ่มประสทิธภิาพเชงินเิวศเศรษฐกจิ

ของการใช้ทรัพยากรและการจัดการของเสีย ได้ถูกกําหนด

เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ ภายใต้ทิศทางกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อม

ในแผนแม่บทการบริหารจัดการความยั่งยืนฯ ปตท. อีกด้วย

 สาํหรับการถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย ตลอดจนกลยทุธ์

ด้านสิ่งแวดล้อมในแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 

จะมหีน่วยงาน QSHE ในระดับสายงาน สนับสนนุและผลกัดัน

การดําเนนิงานในสายงานและพืน้ทีป่ฏบิตักิารตา่ง ๆ  ให้จัดทํา

แผนการดาํเนนิงานรองรบั นอกจากนี้ ยังกาํหนดเปน็ตัวชี้วัด

ประเมนิผลการดาํเนนิงานในสายงานทีเ่กีย่วข้อง โดยรายงาน

ความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย QSHE และ 

KPIs ตอ่คณะกรรมการตามโครงสรา้งกํากับดูแลทัง้ในระดบั

จัดการ และคณะกรรมการ ปตท. เป็นรายไตรมาส
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 .  .  

 เพือ่ใหก้ารประยกุตใ์ชห้ลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ตาม British Standards Institution: Framework for implementing the principles 

of the circular economy in organizations - Guide (BS 8001:2017) ภายใน ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถยกระดับ

การประยุกต์ใช้ไปสู่ระดับ 3 ตามเป้าหมายที่กําหนดในปี 2573 ได้ ในแต่ละปีจึงมีการดําเนินโครงการนําร่องด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน

ให้เกดิขึน้จรงิภายในกลุ่ม ปตท. อยา่งตอ่เนื่อง เพือ่คน้หาโครงการที่มศีักยภาพสามารถต่อยอดในเชงิพาณชิยเ์ปน็ธรุกจิหรอืผลติภณัฑ์

ใหม่ในอนาคต โดยในปี 2564 มีโครงการนําร่องที่สําคัญ ดังนี้

Lube Container Upcycling 

 

 สถาบันนวัตกรรม ปตท. ร่วมกับ OR  ศึกษาและพัฒนา

นวัตกรรมต้นแบบการนําบรรจุภัณฑ์น้ํามันหล่อลื่นใช้แล้วมา

รีไซเคิลเปน็กรวยยางจราจร โดยใชก้ระป๋องน้ํามันหล่อลื่นใชแ้ลว้ 

จํานวน 150 กระป๋อง คิดเป็นเม็ดพลาสติก 50 กิโลกรัม สามารถ

ผลิตกรวยจราจรได้ทั้งหมด 70 ชิ้น และนํามาใช้งานจริงเพื่อ

ทดแทนกรวยจราจรเดิมทั้งหมด ที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 

อาคารสํานักงานใหญ่ ปตท. ขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

 กลุ่ม ปตท. มีส่วนเกี่ยวข้องกับบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว 

ซึ่งอาจตกค้างในสิ่งแวดล้อม ปตท. และ OR จึงเล็งเห็นโอกาส

ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ พร้อมทั้งสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ 

โดยคิดค้น วิจัย และพัฒนานวัตกรรมเครื่องต้นแบบรับแก้วพลาสติก

คาเฟ ่อเมซอน (แกว้แลกยิ้ม) เพื่อคดัแยกและจดัเกบ็แก้วพลาสตกิ

ประเภท “PET” ดว้ยการประยกุตใ์ช้เทคโนโลย ีQR CODE สาํหรับ

คัดแยกแก้วพลาสติกของร้านคาเฟ่ อเมซอน จัดทํากระบวนการเก็บ 

และรวบรวมแก้วเพื่อนํากลับไปใช้ประโยชน์ ผลิตเป็นแก้ว 

Tumbler Upcycling โดยเครื่องแก้วแลกยิ้มนี้จะรับแก้ว PET 

พลาสติกจากร้านคาเฟ่ อเมซอนคืนจากลูกค้า และให้คะแนน

สะสมแก่ลกูคา้ เพื่อนาํคะแนนไปแลกของทีร่ะลกึได้ โดยได้ตดิตั้ง

เครื่องแก้วแลกยิ้มที่อาคารสํานักงานในศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ 

และในปี 2564 สามารถรวบรวมแก้วพลาสติกประเภท “PET” 

ได้ทั้งสิ้น 3,250 ใบ และหากนําไปพัฒนาเป็นแก้ว Tumbler 

Upcycling จะสามารถผลิตได้กว่า 601 ใบ ลดขยะพลาสติก 

โดยนํากลับไปใช้ประโยชน์ได้กว่า 51.1 กิโลกรัม คิดเป็นปริมาณ

ก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้ 52.7 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า 

12.2
12.5

12.2
12.5

หมายเหตุ:

- ปี 2564 โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 กลับมาดําเนินการตามปกติจากที่มี

การลดกาํลงัการผลิต เมื่อป ี2563 ทาํให้อตัราการดึงน้าํมาใช้ในสถานประกอบการ

เพื่อกักเก็บและใช้สําหรับภาคการผลิตมีปริมาณเพิ่มขึ้น

- ป ี2564 อตัราการดึงน้าํมาใชใ้นสถานประกอบการเพื่อกกัเกบ็และใชส้าํหรบัอาคาร

สํานักงานมีค่าสูงขึ้น เนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด 19 โดย ปตท. มีการประกาศ

ให้พนักงาน Work@Home ส่งผลให้มีจํานวนผู้เข้าใช้อาคารลดลงอย่างมาก 

ขณะเดยีวกนัยงัจาํเปน็ตอ้งมกีารใชน้้าํในสว่นของระบบตา่ง ๆ  ในอาคาร เมือ่คาํนวณ

อัตราการดึงน้ําฯ ในรูปของความเข้มปริมาณน้ําใช้ (Water Withdrawal Intensity) 

ที่เป็นสัดส่วนระหว่างปริมาณการใช้น้ําต่อผู้เข้าใช้อาคาร จึงทําให้มีค่าสูงขึ้น

หมายเหตุ:

ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมบริษัทในกลุ่ม ปตท. 7 บริษัท ประกอบด้วย PTT, PTTEP, 

IRPC, GC, TOP, GPSC และ OR

หมายเหตุ:

ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมบริษัทในกลุ่ม ปตท. 7 บริษัท ประกอบด้วย PTT, PTTEP, 

IRPC, GC, TOP, GPSC และ OR โดยปริมาณของเสียไม่อันตรายที่ส่งกําจัดโดยวิธี

การอื่น ๆ ได้แก่ การนํากลับคืนมาใหม่ รวมถึงการนําพลังงานกลับคืนมา การนําไป

เผาทําลาย รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถจําแนกวิธีการกําจัด
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หมายเหตุ:

ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมอ่างเก็บน้ํา 3 แห่งหลักในพื้นที่จังหวัดระยอง 

ได้แก่ อ่างเก็บน้ําดอกกราย อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหล และอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่
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หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร
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หมายเหตุ:

- ป ี2563 ปริมาณการดึงน้ําทัง้หมดลดลง เนือ่งจากการดําเนินโครงการลดการใช้น้าํ 

และการลดกําลังการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1

- ตั้งแต่ปี 2562 ไม่รวมข้อมูลของ OR ทําให้ปริมาณการดึงน้ําทั้งหมดลดลง

 4 
 .

หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตร
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หน่วย: ล้านลูกบาศก์เมตรต่อล้านตันผลิตภัณฑ์การผลิต สํานักงาน หน่วย: ลิตรต่อคนต่อวัน
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ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 ปตท. จัดตั้งคณะทํางานบริหารจัดการน้ําบริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ําและ

ระบบสาธารณูปการของกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2564 คณะทํางานได้มีการติดตามสถานการณ์น้ําต้นทุน ปริมาณฝน การเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ รวมถึงกฎหมายควบคุมการใช้น้ําและมาตรฐานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการน้ํา 

การบริหารจัดการความเสี่ยงและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้ ได้ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยงด้านน้ําในระดับลุ่มน้ํา

ทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อการเขา้ถงึน้าํของชุมชน รว่มกบัคณะทาํงานศนูย์ปฏบิตักิารน้าํ ภาคตะวันออก ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานราชการ 

บริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ําภาคตะวันออก และผู้แทนจากภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือและแบ่งปัน

แนวทางการบริหารจัดการน้ําที่เป็นเลิศภายในกลุ่ม และติดตามผลักดันโครงการด้านการจัดการน้ําของภาครัฐในเขตจังหวัดระยอง

และจังหวัดชลบุรี โดยมีการดําเนินการ ดังนี้

• ยกระดับการบริหารจัดการน้ําตามหลักเศรษฐกิจ

หมุนเวียน และมุ่งมั่นดําเนินการตามหลัก 3Rs (Reduce, 

Reuse, Recycle) เพื่อลดการใช้น้ํา เพิ่มการใช้น้ําหมุนเวียนซ้ํา 

เพิ่มการนําน้ําทิ้งกลับมาใช้ใหม่

 จากการติดตามสถานการณ์น้ําและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

คาดการณ์สภาพอากาศระยะยาวร่วมกับแบบจําลองทาง

อุทกวิทยาและการประเมินสถานการณ์น้ําต้นทุนอ่างเก็บน้ํา

ล่วงหน้า ทําให้สามารถประเมินความเสี่ยงด้านการใช้น้ํา 

โดยหากไม่มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในพื้นที่อย่างเหมาะสม

อาจทําให้ความเสี่ยงการใช้น้ําของกลุ่ม ปตท. อยู่ในระดับปานกลาง

หรือสูง ดงันัน้ คณะทาํงานบรหิารจดัการน้าํบรษิทัในกลุม่ ปตท. 

จึงได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับคณะทํางานและหน่วยงานต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันใหเ้กดิการบรหิารจดัการทรพัยากรน้าํ

อย่างเหมาะสม ทําให้ในปี 2564 สถานการณ์น้ําในพื้นที่

ภาคตะวันออกอยู่ในเกณฑ์ดี อ่างเก็บน้ําขนาดกลางและขนาดใหญ่

มีปริมาณน้ํากักเก็บมากกว่าร้อยละ 90 ของความจุ ส่งผลให้

ในปี 2565 คาดว่าจะมีปริมาณน้ําเพียงพอกับทุกภาคส่วนไม่เกิด

ภาวะขาดแคลนน้ํา โดยเฉพาะการใช้น้ําในภาคเกษตรกรรมประมง 

อุตสาหกรรมและการใช้น้ําในการดําเนินธุรกิจปกติของกลุ่ม ปตท. 

รวมถึงไม่เกิดปัญหาการแย่งน้ําและไม่กระทบสิทธิการใช้น้ําของชุมชน

 
Greywater Recycle

 ปตท. จัดทําโครงการศึกษาและพัฒนาโครงการนวัตกรรม

ต้นแบบ Greywater Recycle สําหรับนําน้ําที่ผ่านการใช้แล้ว

จากการล้างมือ มาบําบัดและนํากลับมาใช้กับสุขภัณฑ์  

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้านการใช้ทรัพยากรน้ํา

อย่างมีประสิทธิภาพและการนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ โดยได้ดําเนิน

โครงการนําร่องในพื้นที่ ปตท. สํานักงานใหญ่ ซึ่งนวัตกรรม

ดังกล่าว สามารถนําน้ํากลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 30 ลิตรต่อชั่วโมง 

และมีคุณภาพน้ําผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน US EPA Guideline

 5 
 (Green Network) 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองและโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอมมุ่งเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงและโอกาสด้านสิ่งแวดล้อม 

เพื่อมุง่สูโ่รงงานที่เปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม โดยให้ความสําคญักับการสร้างคณุค่าร่วมอย่างยัง่ยืนระหวา่ง ปตท. กับผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยี

ครอบคลุมตลอดสายโซ่อุปทาน ดังนี้

ลูกค้า 

 ส่งเสรมิสนับสนุนให้ลูกคา้ยกระดับการบรหิารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจนได้รบัการรบัรองอุตสาหกรรมสเีขยีวอย่างน้อย ระดับที่ 3 

หรือเทียบเท่า ผ่านโครงการต่าง ๆ  เช่น โครงการ Customer Alignment โครงการ Open House โครงการพัฒนาส่งเสริมลูกค้าในการใช้

ผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคมด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกับลูกค้า เป็นต้น 

คู่ค้า 

 ส่งเสรมิคูค่า้ในกลุม่สนิคา้และบรกิารที่มผีลกระทบอย่างมนีัยสาํคัญตอ่กระบวนการผลติ ใหม้กีารปรับปรุงการดาํเนนิงานจนได้รับ

การรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างน้อยระดับที่ 2 หรือเทียบเท่าอย่างครบถ้วน ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น การกําหนด ตรวจสอบ

และประเมนิผลหลังสง่มอบสนิคา้และบรกิาร การสนับสนุนผูค้า้ให้มกีารบรหิารจัดการด้านสิง่แวดลอ้มและพลังงาน โครงการจติอาสา

วันรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการ Green Turnaround เป็นต้น

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยองมุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการจัดการ

กากของเสียอุตสาหกรรม ควบคู่ไปกับการดูแลสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น

อยา่งตอ่เนือ่ง โดยประยกุตใ์ช้หลกัการ 3Rs และ KAIZEN สง่ผลให้

ไดร้บัรางวลั “โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการจดัการกากของเสีย

อุตสาหกรรมที่มีปัญหาเสี่ยงต่อการลักลอบทิ้ง โดยใช้หลักการ 

3Rs และ KAIZEN ประจําปี 2564” จํานวน 3 รางวัล ได้แก่ รางวัล

การจัดการของเสียที่ดีตามหลัก 3Rs รางวัลการใช้ประโยชน์

ของเสียได้ทั้งหมด และรางวัลแผนงาน 3Rs ที่มีประสิทธิภาพ

ทั้งในด้านความคดิสร้างสรรค ด้านผลตอบแทนทางเศรษฐศาสตร ์

และด้านประสทิธภิาพของเสยีที่ต้องจัดการ (3Rs+ Award) ระดับ

เหรียญเงิน จากกรมโรงงานอตุสาหกรรม กระทรวงอตุสาหกรรม

• การจัดทาํ PTT Group Water Risk Assessment เพื่อประเมนิ

ความเสี่ยงการใช้น้ําของกลุ่ม ปตท. โดยใช้เครื่องมือและวิธีการ

ตามมาตรฐานการประเมินสากล ได้แก่ AQUEDUCT, 

The Global Water Tool (GWT) และ Water Deprivation Test

• การติดตามสถานการณ์น้ําและคาดการณ์แนวโน้มทรัพยากรน้ํา

ต้นทนุในอนาคต โดยการประยุกตใ์ช้เทคโนโลยีคาดการณ์

สภาพอากาศระยะยาวร่วมกับแบบจําลองทางอุทกวิทยา 

เพื่อประเมินแนวโน้มปริมาณน้ําต้นทุนอ่างเก็บน้ําหลัก

ในพื้นที่จังหวัดระยองล่วงหน้า

• การบูรณาการความร่วมมือเพื่อให้ เกิดการพัฒนา 

สร้างความมั่นคงและยั่งยืนของการบริหารจัดการน้ําในภาพรวม

ในพื้นที่ภาคตะวันออก โดยมีเป้าหมายในการควบคุมปริมาณน้ํา

กักเก็บสําหรับพื้นที่ปฏิบัติการของกลุม่ ปตท. จังหวดัระยอง 

ซึ่งครอบคลุมอา่งเก็บน้ําดอกกราย อ่างเก็บน้ําหนองปลาไหล 

และอ่างเก็บน้ําคลองใหญ่ ไม่น้อยกว่า 240 ล้านลกูบาศกเ์มตร 

รวมทั้งติดตามและผลักดันโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา

ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มี

ศักยภาพในการรองรับความต้องการน้ําที่เพิ่มขึ้นเป็น 

1,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ภายในปี 2579

ชุมชน 

 สํารวจความพึงพอใจโดยรวมของชุมชนรอบรัศมี 5 กิโลเมตร และนําข้อเสนอแนะ

มาพิจารณาปรับปรุงการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องทุกปี อีกทั้งได้บูรณาการเรื่องความรับผิดชอบ

ต่อสังคมไว้ในกระบวนการดําเนินธุรกิจผ่านโครงการต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน ดังนี้ 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง

 • โครงการวิจัยไม้เมืองหนาว 

  สร้างคุณค่าจากพลังงานความเย็นเหลือทิ้งที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะ

  ของก๊าซธรรมชาติเหลวและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยการผสานองค์ความรู้ระหว่าง

  องค์กรและสถาบันการศึกษา เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีด้านเกษตรกรรม ส่งเสริม

  การท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน โดยได้บรรจุอยู่ในแผนการส่งเสริม

  การท่องเที่ยวของจังหวัดระยอง 

 • โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาจอมแห 

  เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่า สร้างจิตสํานึกด้านสิ่งแวดล้อม และสามารถต่อยอดเป็นแหล่งท่องเที่ยว

  เชงินเิวศ อกีทัง้ยงัสร้างการมสีว่นรว่มตลอดจนสรา้งงานและอาชพีภายในชุมชน 

 • โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่สวนสมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

  สยามบรมราชกุมารี 

  เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งชุมชน หน่วยงานราชการ กลุ่ม OTOP 

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน 

 • โครงการส่งเสริมการใช้ถุงผ้าและลดการใช้ถุงพลาสติก 

 โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม

 • โครงการศูนย์การเรียนรู้เกษตรสมัยใหม่ PTT RUTS Smart Farming 

  โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและเกษตรอําเภอในพื้นที่อําเภอขนอม จังหวัด

  นครศรีธรรมราช ทําให้เกิดการสร้างงาน สร้างองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและ

  เทคโนโลยีทางการเกษตรให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน

 ปตท. ยงัคงมุ่งมัน่ส่งเสริมและสานสัมพันธ์เครือข่ายสีเขียว ตามแนวทางโครงการ

อตุสาหกรรมสเีขยีว และพร้อมที่จะส่งเสริมและยกระดับการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม

ให้แก่กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้มีการพัฒนาร่วมกันอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

รายละเอียดการบริหารจัดการประเด็นสําคัญ

การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ www.pttplc.com 

หัวข้อความยั่งยืน หัวข้อย่อยมิติด้าน

สิ่งแวดล้อม ภายใต้ประเด็นการดําเนินงาน

ด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและการจัดการ

ของเสีย และการจัดการทรัพยากรน้ํา

READ

MORE

6.3
6.4
6.5
6.6

17

12.2
12.5

12.2
12.5

 ผลักดันการดําเนินโครงการ
ตามแผนแม่บทด้านสิ่งแวดล้อม 
พ.ศ. 2564 - 2573 อย่างต่อเนื่อง 
เช่น การศึกษาแนวทางการลด
การใช้น้ําและเพิ่มประสิทธิภาพ
สํ าหรั บกระบวนการ  Wa t e r 
Recycle การศึกษา VOCs Control 
Techniques การศึกษาวิเคราะห์
ตัวชี้วัดที่เหมาะสมสําหรับการวัด
ประสิทธิภาพด้าน Circular Economy 

159158
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Environment/Waste.aspx


 2564

• โครงการ PTT Safety Campaign

• การพัฒนาคู่มือการดําเนินงาน

ตามกฎความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

ของ ปตท.

จาํนวนอบุตัเิหต ุ อัตราการบาดเจ็บ และอัตราการเจ็บป่วยมคี่าลดลง ทําให้ต้นทุนและค่าใช้จ่าย

ในการรกัษาพยาบาลของพนกังานและผู้รบัเหมา ตลอดจนการซ่อมแซมทรพัย์สินและเครื่องมือ

อปุกรณ์ทีเ่กดิอุบตัเิหตุลดลง ซึง่พนกังานและผู้รบัเหมามคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
พนักงาน 0 0 0

ผู้รับเหมา 0 0 0

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานรวมต่อ 200,000 ชั่วโมงการทํางาน
พนักงาน 0.066 0 0

ผู้รับเหมา 0.080 0 0.038

อัตราการเจ็บป่วยจากการทํางานรวมต่อ 200,000 ชั่วโมงการทํางาน
พนักงาน 0.108 0 0

จํานวนอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต
Tier 1 0 0 1

Tier 2 1 0 0

อัตราการเกิดอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรงต่อ 1,000,000 กิโลเมตร 0.014 0 0

เหตุละเมิดความมั่นคงปลอดภัยระดับรุนแรงขึ้นไป 0 0 0

• ตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI)*

• ตัวชี้วัดระดับสายงาน (Functional KPI) 

• ตัวชี้วัดทิศทางกลยุทธ์สังคม ตามแผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน

เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ประจําปี 2564 - 2568

• ตัวชี้วัดในเป้าหมาย QSHE ปี 2564

* วัดผลการดําเนินงานในรูปแบบ Safety Management Effectiveness ประกอบด้วยตัวชี้วัด

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานรวมต่อ 200,000 ชั่วโมง

การทํางาน และจํานวนอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต (Tier 1)

 การบริหารจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการคุณภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Quality, Security Safety Health and Environment: QSHE) โดยมีการแสดงเจตนารมณ์ไว้อย่างชัดเจน

ใน “นโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท.” รวมทั้งกําหนด “เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ QSHE ประจําปี 2573 และเป้าหมายประจําปี” เช่นเดียวกับ

การบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร อีกทั้งมีการกําหนด “กลยุทธ์ในการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่ดี” ไว้ในทิศทางกลยุทธ์

ด้านสังคม ใน “แผนแม่บทการบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ประจําปี 2564 - 

2568” ด้วย ปตท. ดําเนินการถ่ายทอดนโยบาย เป้าหมาย และกลยุทธ์ในแผนแม่บท ไปสู่การปฏิบัติ ผ่านหน่วยงาน QSHE ในระดับสายงาน 

ซึ่งในปี 2564 ตัวชี้วัดและเป้าหมายอุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานรวมต่อ 200,000 ชั่วโมงการทํางาน จํานวน

อุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิต และการปรับปรุงกระบวนการทํางานและสภาพแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 

• การบริหารการตรวจ

สุขภาพ อาชีวอนามัย 

และประเมินความพร้อม

ทางสุขภาพในการทํางาน

• การนํา Bow Tie และ

หลักการ Barrier 

Validation ไปปฏิบัติใช้

ในกลุ่ม ปตท.

• การบรหิารความปลอดภยัในการขนส่ง

• การบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน ภาวะ

วิกฤต และความต่อเนื่องทางธุรกิจ

 ปตท. ให้ความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอย่างมี

ความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน สังคม 

และประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการประเด็น

ทีเ่ปน็ความตอ้งการ ความคาดหวงั หรอืขอ้กงัวลทีส่าํคัญ 

โดยอยู่บนพื้นฐานของการเคารพสิทธิมนุษยชนของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเป็นสําคัญ 

 ในภาพรวมของการบริหารจัดการสิทธิมนุษยชน 

ปตท. ได้อธบิายรายละเอยีดของนโยบายผ่าน “คําแถลง

ด้านสิทธิมนุษยชน ปตท.” และแนวปฏิบัติต่าง ๆ  อย่างชัดเจน

ไว้ในเว็บไซต์ ปตท. นอกจากนี้ ยังสามารถติดตาม

รายละเอียดของนโยบายและแนวปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้

สว่นเสยีกลุม่ตา่ง ๆ  ได้แก ่พนกังาน คูค่า้/ คูค่วามรว่มมอื 

ลูกค้า สังคมชุมชน ได้ในเว็บไซต์ ปตท. เช่นเดียวกัน

 สําหรับในแบบ 56-1 One Report นี้ ขอนําเสนอ

เปา้หมาย แผนงาน และความก้าวหนา้ ตลอดจนโครงการ

ที่สําคัญในปี 2564 ของประเด็นสําคัญด้านสังคม ได้แก่ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การพัฒนาและรักษา

บุคลากร และองค์กรที่ดีของสังคม ส่วนประเด็นสําคัญ

อื่น ๆ สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ ปตท. หัวข้อ

ความยั่งยืน หัวข้อย่อยมิติด้านสังคม

 

 ในช่วงปี 2563 - 2564 ปตท. ต้องเผชิญกับความท้าทายในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยจากหลากหลายสถานการณ์

ไม่ว่าจะเป็นการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19  กิจกรรมหรือการดําเนินการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์

หรือพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. จนเกิดอุบัติเหตุ อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตที่มีอายุการใช้งานยาวนาน ล้วนมีโอกาสทําให้เกิด

อบุตักิารณท์ีไ่มค่าดคดิ ซึง่อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดําเนินธุรกิจและการแข่งขันของ ปตท. รวมถึงประเทศ สังคมชมุชน

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นับเป็นความท้าทายที่ช่วยสร้างโอกาสให้ ปตท. เร่งรัดยกระดับการบริหารจัดการด้านความมั่นคง 

ความปลอดภัย และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ได้ถูกกําหนดเป็นตัวชี้วัดระดับองค์กร (Corporate KPI) วัดผลตั้งแต่ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่จนถึงระดับผู้จัดการฝ่าย

และผู้จัดการส่วนขึ้นตรง โดยรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย QSHE และ KPIs ให้แก่คณะกรรมการตามโครงสร้าง

กํากับดูแลทั้งในระดับจัดการ และคณะกรรมการ ปตท. เป็นรายไตรมาส

 ในป ี2564 ผลการดาํเนนิงานตามตวัชีว้ัดดา้นความปลอดภยัและอาชวีอนามยัของพนกังานและผูร้บัเหมา มคีา่เปน็ไปตามเปา้หมาย

ทกุรายการ จากการสง่เสรมิและสรา้งความตระหนกัด้านความปลอดภยัใหก้บัพนกังาน ประกอบกบัพนกังานทีป่ฏบิตังิานในสาํนกังาน 

มีการปฏิบัติงานที่ที่พักอาศัยเป็นส่วนใหญ่ สําหรับความปลอดภัยในกระบวนการผลิต มีการเกิดอุบัติเหตุในระดับ Tier 1 ขึ้น 1 ครั้ง 

จากเหตกุารณน์้าํมนัดิบหกลน้ออกจาก Slop Tank แตอ่ยูใ่นบริเวณทีก่กัเกบ็ โดยไมม่ีน้าํมนัหกลน้ออกสูภ่ายนอกและไมส่ง่ผลกระทบ

ต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อม ในบริเวณสถานีสูบถ่ายน้ํามันทางรถไฟ คลังน้ํามันศรีราชา จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 

ซึ่งได้มีการสอบสวนอุบัติเหตุ กําหนดมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปัจจัยจากคนและปัจจัยจากงาน และดําเนินการตามมาตรการ

ที่กําหนด สําหรับสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่งผลิตภัณฑ์ มีค่าเป็นไปตามเป้าหมายและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างมาก  

   

 ปตท. ควบคมุดูแลและปรับปรุงให้ทุกพื้นที่ปฏบิตังิานมคีวามปลอดภัยและมสีภาพแวดล้อมในการทํางานทีด่ถีูกหลักอาชวีอนามยั

มาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันทุกพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. ได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

ตามมาตรฐาน มอก. หรือมาตรฐาน ISO 45001:2018 เรียบร้อยแล้ว และยังได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามยัในระดับประเทศทุกปี  ปตท. เชื่อมัน่วา่ความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานจะเกิดขึ้นได้ เมือ่พนกังาน

และผู้ปฏบิตังิานมคีวามตระหนักรู้ในอันตรายและความเสี่ยงทีอ่าจจะเกดิขึ้น ตลอดจนเข้าใจในมาตรการความปลอดภยัอยา่งแท้จรงิ 

โดยในปี 2564 มีการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่

จากเปน็การไมป่ฏบิัตติามกฎความปลอดภยั และไม่เกดิอบุตัเิหตุ

ขั้นร้ายแรงในปี 2564

 

 ผ่านการฝึกอบรมที่หลากหลายให้แก่พนักงานและผู้รับเหมา

ทุกราย โดยปี 2564 มีการอบรมด้านความปลอดภัยและ

อาชีวอนามัยพื้นฐานที่เป็นภาคบังคับให้แก่พนักงานใหม่ หัวหน้างาน 

และผู้บริหาร ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (SSHE1 Training) เจ้าหน้าที่

ความปลอดภัยในการทํางานระดับบริหารและหัวหน้างาน และ

คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อม

ในการทํางาน รวมทั้งหมด 18  รุ่น  รวมถึงการอบรมด้านความปลอดภัย

ให้ผู้รับเหมาทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน 

 Health Performance Indicators  HPI 

 เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านอาชีวอนามัย

ของกลุ่ม ปตท. ในเชิงรุก โดยคณะทํางานด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัยของกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันพัฒนาแนวทาง

การตรวจประเมนิ HPI เพื่อใหน้าํไปปฏบิัตใิชแ้ละแลกเปลี่ยนเรยีนรู้

ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของกลุ่ม ปตท. และมีประสิทธิภาพ 

นอกจากนี้ ยังประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับ

พนกังานและผู้ปฏบิัตงิานของ ปตท. อนัเนือ่งมาจากการสมัผสัหรอื

ได้รับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ  จากการทํางาน รวมทั้งกําหนดมาตรการ

ควบคุมและลดระดับของความเสี่ยงด้านสขุภาพ อาทิ การตรวจ

สุขภาพอาชวีอนามยัใหแ้กพ่นักงานเป็นประจาํทกุป ี การจดัอบรม

ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 

การตรวจวดัสภาพแวดล้อมในการทํางาน การกาํหนดระยะเวลา

ในการปฏบิัตงิาน และการจดัอปุกรณป์อ้งกันอันตรายส่วนบุคคล

ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมกับความอันตรายและความเสี่ยง

ที่อาจได้รับจากการปฏิบัติงาน รวมทั้งการจัดโครงการส่งเสริม

สุขภาพของพนักงานและผู้รับเหมาเพื่อให้มีสุขภาพอนามัย

ที่แข็งแรงสมบูรณ์อย่างต่อเนื่อง

 PTT Safety Campaign 

 เพื่ อ รณรง ค์ เสริ มส ร้ างความ รู้และความตระห นัก

ดา้นความปลอดภัย ผา่นกจิกรรมหลากหลายรปูแบบใหพ้นกังาน

มีส่วนร่วม เช่น Risk Seeker, Risk in Road Safety, Safety Clip 

Contest, Safety Task Observation, Safety Drive Challenge 

และการส่งเสริมสร้างพฤติกรรมด้านความปลอดภัยภายใต้หลักการ 

5T (Think, Talk, Tour, Teach, Trust) โดยผู้ปฏิบัติงานทุกคน

มีส่วนร่วมในการค้นหาจุดเสี่ยง และรายงานผ่านระบบรายงาน

อุบัติการณ์ ซึ่งรวมถึงอุบัติเหตุ เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ 

และการกระทํา/ สภาพที่ต่ํากว่ามาตรฐานบนระบบอินทราเน็ต 

ซึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์ การวิเคราะห์และสอบสวน

หาสาเหตุหลัก นอกจากนี้ ปตท. ยังจัดทํามาตรการแก้ไขและป้องกัน

แบบออนไลน์ รวมไปถึงการแบ่งปันข้อมูลภายในองค์กรเพื่อเป็น

แนวทางป้องกนัไมใ่หเ้กิดเหตกุารณ์ที่คลา้ยคลึงกนัขึ้นในอนาคต 

 ในปี 2564 พนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในที่พักอาศัย 

แต่สําหรับพื้นที่ปฏิบัติการมีการรายงานความเสี่ยงในโครงการ

ดังกล่าว เข้ามา 2,696 รายงาน ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปี 2563 

ทั้งนี้ ปตท. ยังคงดําเนินการโครงการนี้ต่อเนื่องในปีต่อไป หลังจากที่

พนักงานกลับเข้ามาปฏิบัติงานที่สํานักงานเป็นปกติ จากการรณรงค์

เสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านความปลอดภัยให้กับ

พนักงาน ทําให้ไม่มีอุบัติเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นในปี 2564 

 
.  

 โดยสื่อความ เน้นย้ํา และนําไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับงาน ติดตาม 

สงัเกตการปฏิบตัิงาน และตรวจสอบการประเมินความเสี่ยงงาน 

ทาํใหจ้าํนวนอบุตัเิหตุลดลง และไมม่อีบุตัเิหตถุงึขัน้หยดุงาน และ

ภายใต้กฎความปลอดภัยดังกล่าว ปตท. อนุญาตให้พนักงาน

และผู้รับเหมาหยุดปฏิบัติงานได้เมื่อพบว่างานที่กําลังปฏิบัติ

ไม่ปลอดภัย โดยไม่ได้ถือเป็นความผิด และให้สิทธิ์ในการแจ้ง

หยุดงานเมื่อพบว่ามีพนักงานหรือผู้รับเหมากําลังปฏิบัติงาน

ที่อาจเป็นอันตราย จากการรณรงค์ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม

กฎความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน ทําให้ไม่เกิดอุบัติการณ์ที่มีสาเหตุ

 . 
ตัวชี้วัด 2561 2562 2563 2564

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Accident: LTA) (คน)

เป้าหมาย พนักงาน

ผู้รับเหมา

เป็นศูนย์

เป็นศูนย์

เป็นศูนย์

เป็นศูนย์์

เป็นศูนย์

เป็นศูนย์

เป็นศูนย์

เป็นศูนย์

ผลการดําเนินงาน พนักงาน

ผู้รับเหมา

1

6

0

2

1

2

0

0

อัตราการบาดเจ็บจากการทํางานรวม (Total Recordable Injury Rate: TRIR) (ครั้งต่อสองแสนชั่วโมงการทํางาน)

เป้าหมาย พนักงาน

ผู้รับเหมา

ไม่เกิน 0.090

ไม่เกิน 0.100

ไม่เกิน 0.080

ไม่เกิน 0.080

ไม่เกิน 0.066

ไม่เกิน 0.080

ไม่เกิน 0.066

ไม่เกิน 0.080

ผลการดําเนินงาน พนักงาน

ผู้รับเหมา

0.043 

หรือคิดเป็น 0.215 

ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทํางาน

0.061 

หรือคิดเป็น 0.305 

ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทํางาน

0.061 

หรือคิดเป็น 0.305 

ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทํางาน

0.038 

หรือคิดเป็น 0.190 

ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทํางาน

0.089 

หรือคิดเป็น 0.445 

ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทํางาน

0.109 

หรือคิดเป็น 0.545 

ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทํางาน

0 

หรือคิดเป็น 0 

ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทํางาน

0.038 

หรือคิดเป็น 0.210 

ต่อ 1 ล้านชั่วโมงทํางาน

อุบัติเหตุในกระบวนการผลิตของ ปตท. Tier 1* (ครั้ง)

เป้าหมาย 0 0 0 0

ผลการดําเนินงาน 1 0 2 1

อุบัติเหตุในกระบวนการผลิตของ ปตท. Tier 2* (ครั้ง)

เป้าหมาย N/A ≤ 6 ≤ 1 ≤ 1

ผลการดําเนินงาน 0 0 0 0

จํานวนอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรง* (Major Truck Accident Rate) (ครั้งต่อ 1,000,000 กิโลเมตร)

เป้าหมาย 0.050 0.040 0.027 0.014

ผลการดําเนินงาน 0.007 0.047 0 0

8.8

  เป้าหมาย   ผลการดําเนินงานหน่วย: ครั้ง . Tier 1

 . Tier 21

หมายเหตุ:

1 ขอบเขตข้อมูลครอบคลุมบริษัท PTT, PTTEP, TOP, 

GPSC, IRPC, OR, GC

2 การรายงานอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตระดับ Tier 1 และ 

Tier 2 ของกลุ่ม ปตท. อ้างอิงตามข้อกําหนดสากลของสถาบัน

ปิโตรเลียมอเมริกัน (American Petroleum Institute: API) 

Recommended Practice 754 ปี 2564 กลุ่ม ปตท. เปลี่ยน

ตัวชี้วัดจาก Tier 2 เป็นจํานวนรวมของ Tier 1 กับ Tier 2

หมายเหตุ:

* การรายงานอุบัติเหตุในกระบวนการผลิตระดับ Tier 1 และ Tier 2 ของ ปตท. อ้างอิงตามมาตรฐานของสถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (American Petroleum Institute: API) API RP 754 

และอุบัติเหตุด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตระดับใหญ่หลวง (Catastrophic) และร้ายแรง (Major) ที่เกิดกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ภายนอกเขตพื้นที่ปฏิบัติการ

ปี 2561
0

3

ปี 2561
N/A

6

ปี 2562
0

6

ปี 2562
6

6

ปี 2563
0

6

ปี 2563
5

5

ปี 2564
0

1

ปี 2564
≤ 62

10

163162
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



PTT Group Bow Tie Analysis and Barrier Validation

 ในปี 2564 กลุ่ม ปตท. ได้รว่มกันพฒันากระบวนการตรวจสอบมาตรการควบคุม เหตกุารณ์อบุตัเิหตุรา้ยแรง (Major Accident Event: 

MAE) ซึง่เปน็การตอ่ยอดจากการประยกุตใ์ช้เทคนคิ Bow Tie Analysis สาํหรบัการวเิคราะหแ์ละจดัการความเสีย่งดา้นความปลอดภยั

กระบวนการผลิตในพื้นที่ปฏิบัติการที่ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุม 

MAE มีประสิทธิภาพดีและอยูใ่นสภาพสมบรูณ์พรอ้มใชง้านตามฟงักช์นัทีก่าํหนด ทัง้ประเภทอปุกรณ์ และบุคคล รวมถึงการปรบัปรงุ

มาตรการควบคุมกรณีพบข้อบกพร่อง ให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ มาตรการควบคุม MAE ที่มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งาน

จะสามารถป้องกันการเกิดอุบตัิเหตรุา้ยแรง ลดการหยุดชะงกัในกระบวนการผลิต ทาํใหด้าํเนินธรุกิจไดอ้ยา่งตอ่เนือ่ง และยังช่วยลด

ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสงัคมชมุชนและสิ่งแวดลอ้มที่อยู่รอบขา้งพื้นที่ปฏิบตัิการไดด้ว้ย โดยพฒันาเปน็ “คูม่ือ PTT Group Barrier 

Validation Guideline” และอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมทั้งทดลองใช้ในพื้นที่นําร่องจํานวน 2 พื้นที่ ได้แก่ 

GC จํานวน 1 โรงงาน และ PTTLNG จํานวน 1 โรงงาน ทําให้ทราบสถานะและนําไปแก้ไขปรับปรุงข้อบกพร่องที่ตรวจพบ ซึ่งเป็น

การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานด้านความปลอดภัยกระบวนการผลิตในพื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.

 แม้ว่าการขนสง่ผลติภณัฑป์โิตรเลยีมทางรถยนตแ์ละทางเรอื

จะดาํเนนิการโดยผูร้บัเหมาขนส่ง แต ่ปตท. ก็ยงัคงใหค้วามสาํคัญ

กับการควบคุมและกาํกบัดแูลการดาํเนนิงานทีส่ามารถกอ่ให้เกดิ

ผลกระทบทางอ้อม อย่างเข้มข้นเทียบเท่ากิจกรรมหรือ

กระบวนการที่ ปตท. ดําเนินการเอง เนื่องจากมีความเสี่ยงสูง

และอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นวงกว้าง 

โดยกําหนดข้อกําหนด และมาตรฐานความปลอดภัยในการขนส่ง 

ตลอดจนวิธีการและเครื่องมือในการบริหารจัดการและกํากับ

ดูแลให้ผู้ประกอบการขนส่งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้

 1) การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางรถยนต์อย่างปลอดภัย 

ต้องเป็นไปตามคู่มือการบริหารจัดการความปลอดภัยในการขนส่ง

ทางรถยนต์ กลุ่ม ปตท. (PTT Group Road Safety Management 

Guideline: RSMG) โดยใช้หลัก 5 Pillars ในการบริหารจัดการ

ให้บริษัทผู้ขนส่งที่เป็นคู่สัญญาฯ ของกลุ่ม ปตท. ทุกรายยึดถือ

และนําไปปฏิบัติ ประกอบไปด้วย Pillar 1 SSHE Management  

Pillar 2 Organization Management Pillar 3 Vehicle & 

Equipment Management Pillar 4 Driver Management และ 

Pillar 5 Journey Management 

 นอกจากนั้น ยงัมกีารตดิตั้งอปุกรณแ์ละประยกุต์ใชเ้ทคโนโลย ี

เพื่อช่วยติดตามและเฝ้าระวังพฤติกรรมการขับรถอย่างต่อเนื่อง

และจริงจัง โดยศูนย์ควบคุมการขนส่งและรณรงค์ส่งเสริมในรูปแบบ

ของการให้รางวัลสําหรับบริษัทและพนักงานขับรถที่มีผลการประเมิน

พฤติกรรมการขับขี่ที่ดีและไม่เคยเกิดอุบัติเหตุตามเกณฑ์ที่กําหนด

 เพื่อให้มั่นใจในการนําไปปฏิบัติ ได้กําหนดให้มีการตรวจประเมิน

การบริหารจัดการบริษัทผู้ขนส่งตามมาตรฐาน RSMG อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้งจากบรษิทัคูส่ญัญา และในปี 2564 ได้จดัตัง้คณะกรรมการ

ตรวจประเมินของกลุ่ม ปตท. เพือ่เขา้ร่วมสงัเกตการณก์ารตรวจ

ประเมินการบริหารจัดการด้านขนส่งกับบริษัทผู้ขนส่งในกลุ่ม ปตท. 

จํานวน 6 บริษัท เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสร้างมาตรฐานการ

ตรวจประเมนิ RSMG ของกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปในทศิทางเดยีวกัน

 2) การขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทางเรืออย่างปลอดภัย 

ในป ี2564 ไดจ้ดัทําคูม่อื แนวทางการบรหิารจดัการความปลอดภยั

ในการขนส่งทางเรือ กลุ่ม ปตท. ขึ้น ให้ผู้ประกอบการนําไป

ประยุกต์ใช้  

 ปตท. ได้กาํหนดให้การประยุกตใ์ชคู้ม่อืดงักล่าวทั้งทางรถและ

ทางเรอื เปน็สว่นหนึง่ในสญัญาจา้ง  เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ ผูป้ระกอบการ

นาํคู่มอืไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ไดก้าํหนดให้มี

การตรวจประเมินผู้รับเหมาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2564 

มีการตรวจประเมินผู้ประกอบการขนส่งทางรถและเรือ ครบทั้งหมด

ร้อยละ 100 และผลการประเมินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
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 ปตท. ปรับปรุงแผนการจัดการเหตุฉุกเฉินและภาวะวิกฤต 

ให้สอดคล้องกับแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 

เพื่อใหส้ามารถบรหิารจดัการเหตฉุุกเฉนิ หรอืภาวะวกิฤตทีเ่กดิขึน้

ร่วมกับภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปตท. ยังจัดให้มี

การซ้อมการบรหิารจัดการเหตุฉุกเฉนิ ภาวะวกิฤต และการบรหิาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจําทุกปี เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าใจ 

และเชี่ยวชาญในกระบวนการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน และภาวะวิกฤต 

พร้อมทั้งสามารถบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจให้ดําเนินไปได้

อย่างราบรื่น ไม่หยุดชะงัก

 ปี 2564 ปตท. ดําเนินการทบทวนและปรับปรุงระบบบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ อีกทั้งดําเนินการซ้อมแผนบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจ กรณีเหตุการณ์เรือขนส่งก๊าซปิโตรเลียมเหลว 

ในประเทศชนสะพานและท่อขนส่งผลิตภัณฑ์คลังก๊าซเขาบ่อยา 

ส่งผลกระทบให้เกิดการหยุดรับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ (LPG, C3, C4, 

Crude Oil, HSD, NGL) ทางเรือทั้งหมด เมือ่วันที่ 11 พฤศจิกายน 

2564 โดยมปีระธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ 

เปน็ประธานการซอ้มฯ และมีผูบ้ริหารตามโครงสร้างศนูยบ์ริหาร

จัดการภาวะวิกฤตและบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Crisis 

Management Center: CMC) เข้าร่วม มีการเชื่อมต่อศูนย์ CMC 

ไปยังศูนย์บริหารจัดการเหตุฉุกเฉิน (Emergency Management 

Center: EMC) ของหน่วยธุรกิจผ่านระบบการประชุมทางไกล

ผ่านทางจอภาพ (Video Conference) ส่งผลให้ ปตท. ยังคง

รักษาสถานะการรับรองระบบ BCMS-PTT ตามมาตรฐานสากล 

ISO 22301 โดยสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) 

ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้มีการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานทั้งหมด

เพื่อนําข้อสังเกตและโอกาสในการปรับปรุงเข้าสู่กระบวนการ

ทบทวนให้มีการพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 สืบเนื่องจากช่วงเดือนมีนาคม 2563 สถานการณ์การแพร่

ระบาดเริ่มมีความรุนแรงมากขึ้น ปตท. ได้จัดตั้ง คณะทํางาน

ศูนย์ติดตามและเฝ้าระวัง กรณีโรคอุบัติใหม่ COVID-19 

(ศูนย์พลังใจ ปตท.) ขึ้น เพื่อติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์

การแพร่ระบาดเพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในภาพรวมของ

กลุม่ ปตท. โดยคํานึงถึงความปลอดภัยของพนักงานเป็นอันดับแรก 

จึงกําหนดนโยบายให้พนักงานทํางานจากที่พักอาศัย (Work@Home) 

มีการสื่อสารในองค์กรล่วงหน้าให้ทุกคนเข้าใจตรงกันเกี่ยวกับ

มาตรการต่าง ๆ  สามารถนําไปปฏบิตัไิด้ทนัทอียา่งมปีระสทิธภิาพ 

เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานได้ทุกสถานที่โดยใช้เทคโนโลยี

ต่าง ๆ รวมถึงการดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ธุรกิจดําเนินได้

อย่างต่อเนื่อง และรักษาความสามารถในการแข่งขันไว้ให้ได้

 ในปี 2564 ปตท. ยังคงดําเนินการตามมาตรการที่กําหนด

อย่างเคร่งครัด ซึ่งพนักงานได้ให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง ดังนี้

 1. มาตรการพื้นฐานทั่วไป ได้แก่ ติดตามสถานการณ์

การระบาดและปฏบิตัติามมาตรการจากศนูย์บรหิารสถานการณ์

แพรร่ะบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (ศบค.) ศูนย์พลังใจ 

ปตท. หรือให้คําปรึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับ

สถานการณ์การระบาดผ่าน Call Center, LINE Offi cial Account 

และอีเมลของศูนย์พลังใจ ปตท. 

 2. มาตรการการดูแลพนักงาน เช่น มาตรการการทํางาน

จากทีพ่ักอาศัย (Work@Home) การพจิารณาอนุญาตใหพ้นักงาน

เดินทางไปปฏิบัติงานหรือปฏิบัติงานในประเทศหรือพื้นที่ที่มี

การระบาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ การดูแลพนักงาน

ที่เดนิทางกลับจากประเทศหรอืพืน้ที่ที่มกีารระบาด และการดแูล

พนักงานที่มีอาการป่วยเข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง และมาตรการ

บริหารจัดการกรณีพบผู้ติดเชื้อเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน

ของ ปตท. เป็นต้น

 3. มาตรการการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิบัติงาน เช่น การกําหนด

จุดควบคุมและคัดกรองจุดเข้า-ออกอาคารหรือพื้นที่ ติดตั้งจุด

ให้บริการแอลกอฮอล์หรือเจลล้างมือ มาตรการทําความสะอาด

พื้นที่ และอบโอโซนตามมาตรฐานทีห่นว่ยงานบรหิารจดัการพืน้ที่ 

อาคาร และสถานที่ปฏิบัติงานของ ปตท. กําหนด เป็นต้น
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี
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 ภายหลังเหตุการณ์ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที่ 2 รั่วไหล

และเกิดเพลิงไหม้ เมื่อเดือนตุลาคม 2563 ปตท. ได้ดําเนินการ

ระงับเหตุในพื้นที่ให้กลับสู่สภาวะปกติอย่างรวดเร็ว รวมทั้งดําเนินการ

ลดผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบ โดยคณะกรรมการ 

ปตท. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

และคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงาน ได้เข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ

ผู้ประสบเหตแุละผูไ้ดร้บัผลกระทบอยา่งเรง่ดว่น นอกจากนี ้ปตท. 

ได้เร่งดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงของอุบัติการณ์

ที่เกิดขึ้น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนอุบัติการณ์ระดับ

ใหญ่หลวง กรณีท่อส่งก๊าซธรรมชาติรั่วไหลและเกิดเพลิงไหม้ 

พื้นที่อําเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติการณ์ และ

กาํหนดแนวทางการแกไ้ขและปอ้งกนัไมใ่หเ้หตุการณใ์นลักษณะ

เดียวกันเกิดขึ้นซ้ําอีก 

 คณะกรรมการได้สอบสวนหาสาเหตุของอุบัติการณ์ 

โดยตรวจสอบบริเวณพื้นทีเ่กิดเหต ุเชิญผูเ้กี่ยวขอ้งใหข้อ้เทจ็จริง 

และรวบรวมรายละเอียดของการเกิดอุบัติการณ์ เพื่อประเมินสาเหตุ

ที่เป็นไปได้ทั้งจากปัจจัยภายในด้านมาตรฐานการออกแบบ

ก่อสร้าง ด้านการปฏิบัติการ และการบํารุงรักษาระบบท่อส่ง

ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม

ของบุคคลภายนอกในบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ ทั้งนี้ คณะกรรมการ

อยู่ระหว่างรอข้อมูลผลวิเคราะห์ชิ้นส่วนท่อส่งก๊าซฯ ในเชิง

วิทยาศาสตร์ของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ และ

ผลการศึกษาทางด้านธรณีวิทยาจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงผลวิเคราะห์สาเหตุของอบุตัิการณจ์ากทีป่รึกษาภายนอก

ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านท่อส่งก๊าซฯ 

 นอกจากนี้ ปตท. อยู่ระหว่างประสานกับกรมธุรกิจพลังงาน 

(ธพ.) เพื่อขออนุญาตเข้าพื้นที่ดําเนินการซ่อมแซมท่อส่งก๊าซฯ 

ที่เกดิเหตุใหก้ลบัมาใช้งานได้ตามปกต ิรวมทั้งดาํเนนิการยกระดับ

มาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ความมั่นใจแก่สาธารณชน

ในการปฏบิัตกิารและการบํารงุรกัษาท่อส่งก๊าซ เช่น ปรบัคา่แรงดัน

ที่ใช้ในการส่งก๊าซธรรมชาติให้เหมาะสมกับบริเวณพื้นที่ชุมชน 

เพิ่มความถี่และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการลาดตระเวน

แนวท่อส่งก๊าซ รวมทั้งศึกษาแนวทางปรับปรุงกระบวนการตัดแยก

ระบบการจ่ายก๊าซธรรมชาติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

 

 จากวิสยัทศันใ์หมข่อง ปตท. ประกอบกบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ยงัคงรุนแรงอยา่งต่อเนื่อง ล้วนเป็นปจัจยั

ความทา้ทายทีส่าํคญัยิง่ต่อการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบคุคล ปตท. จึงได้เร่งทบทวนและปรับปรุงนโยบาย กระบวนการ รวมทั้ง

รปูแบบการดาํเนินงานดา้นทรพัยากรบุคคล ให้ทนัสมัย สอดรบักับความตอ้งการและความคาดหวังของพนักงานทกุรุ่น และสามารถ

สนับสนุนการดําเนินธุรกิจในรูปแบบใหม่ภายใต้โอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8.2
8.5

 2564

ระดับคะแนน Human Capital Index (HCI)

• ตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI)

• ตวัชีว้ดัระดบัสายงาน (Functional KPI) ที่เกี่ยวข้อง

• ตัวชี้วัดทิศทางกลยุทธ์สังคม ตามแผนแม่บท

 การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดง

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. 

 ประจําปี 2564 - 2568

เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 1 ต่อปี 

โดยมีค่าร้อยละ 78 ขึ้นไป

ในปี 2564

ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

ภายในปี 2567

ร้อยละ 82

• การปรับเปลี่ยนรูปแบบการทํางานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

• การปรับโครงสร้าง และการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรมุ่งสู่เป้าหมายในอนาคต  

• การปรับปรุงแนวทางการจัดสรรหาบุคลากรทางเลือกเพื่อตอบสนองธุรกิจใหม่ 

• การพัฒนา ปตท. สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

• พัฒนา Employee Experience Journey Website

• โครงการส่งต่อแรงบันดาลใจของผู้บริหารที่เป็นต้นแบบ

ระดับการเตรียมความพร้อมทางด้านสมรรถนะ ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ มีค่าร้อยละ 67 

ระดับความผูกพันของพนักงานทีมีต่อองค์กร มีค่าร้อยละ 80

อตัราการโยกย้ายหมุนเวยีนพนักงานเพือ่เปิดโอกาสให้เรยีนรู้ในหน้างานทีห่ลากหลาย มคี่าร้อยละ 98

 ปตท. มุ่งมั่นบริหารจัดการความปลอดภัย 
ครอบคลุ ม ทั้ งความปลอดภั ยส่ วนบุ คคล 
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ใ น ก ร ะ บ ว น ก า ร ผ ลิ ต  แ ล ะ
ความปลอดภัยในการขนส่ง โดยมีเป้าหมาย
คือการ เป็นองค์กรที่ ไม่มี อุ บัติ เหตุ เกิดขึ้ น 
เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทกุกลุ่ม อีกทั้งสง่เสริมการมสีว่นร่วมของพนักงาน
และผู้รับเหมาด้านความปลอดภัย โดยมุ่งมั่น
สร้างและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทั่วทั้งองค์กรผ่านโครงการ Incident and 
Injury Free (IIF) การดําเนินงานตามระบบ
การบรหิารจดัการดา้นความมัน่คง ความปลอดภยั 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนกําหนด
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ และเป้าหมายประจําปี
สําหรับควบคุมและติดตามผลการดําเนินงาน
ของทั้งกลุ่ม ปตท. อย่างต่อเนื่อง รวมถึงทวนสอบ
โดยหน่วยงานภายนอก อันเป็นพื้นฐานที่สําคัญ
ในการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร
และมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5.1
5.5

3.8 4.4

รายละเอียดการบริหารจัดการประเด็นสําคัญอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

www.pttplc.com หัวข้อความยั่งยืน หัวข้อย่อยมิติด้านสังคม ภายใต้ประเด็นการบริหารจัดการความมั่นคง 

ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
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ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Securitysafetyandoccupationalhealth.aspx


 ปตท. ได้มีการทบทวนและปรับปรุงปัจจัยผลักดันทางธุรกิจและสมรรถนะหลักที่จําเป็นขององค์กร รวมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถ 

ประสบการณ์ และคุณลักษณะส่วนบุคคลในทุกตําแหน่งงานขององค์กรใหม่  เพื่อเป็นกรอบแนวทางสําหรับวางแผนและพัฒนาศักยภาพ

ของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับให้สอดรับกับทิศทางและเป้าหมายทางธุรกิจในอนาคต ให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนและเติบโตไปได้

อย่างยั่งยืน ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องของโรคโควิด 19 จึงได้ปรับเปลี่ยนกฎ ระเบียบ กระบวนการทํางาน ตลอดจน

เครื่องมือและเทคโนโลยีดิจิทัล ให้ทันสมัยเพื่อรองรับและสนับสนุนวิถีการทํางานในรูปแบบใหม่ให้คล่องตัว โดยยังคงประสิทธิภาพ และสามารถ

บรรลุประสิทธิผลได้ตามเป้าหมายที่กําหนดทั้งการสร้างความผูกพันของพนักงาน และดัชนีชี้วัดสมรรถนะต้นทุนทางด้านทรัพยากรบุคคล

ของ ปตท. (Human Capital Index: HCI)  
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 .  (Human Capital Index: HCI)  

 ปตท. ศึกษาและกําหนดปัจจัยสําคัญที่ส่งผลต่อความผูกพันและ

ความพึงพอใจของบุคลากรเป็นประจําทุกปีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

จากการเกบ็ขอ้มลูภาคสนาม การประชมุกลุ่มยอ่ยกบัพนกังาน ควบคูไ่ปกบั

การสํารวจความผูกพันและความพึงพอใจของพนักงาน เพื่อให้เข้าใจถึง

ความต้องการและความคาดหวังของพนักงานที่แตกต่างกันในแต่ละกลุ่ม 

และนําผลการสํารวจมาวิเคราะห์และปรับปรุงแนวทางการสร้างความผูกพัน

และความพึงพอใจที่เชื่อมโยงไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่สําคัญ

 ในปี 2564 ปตท. ได้ทบทวน PTT Engagement Model และปรับคาํถาม

โดยเพิ่มคําถามเกี่ยวกับการวัดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโรคโควิด 19 

นอกจากนี้  ยังพิจารณารวมแบบสอบถามค่านิยม SPIRIT เข้ากับ

แบบสอบถามความผูกพันของพนักงานเพื่อให้พนักงานได้ทําแบบสํารวจ

วัฒนธรรมองค์กรและความผูกพันขององค์กรในคราวเดียวกัน 

โดยคะแนนความผูกพันขององค์กรปี 2564 มีค่าเท่ากับปี 2563 คือ

ร้อยละ 80 ซึ่งมีปัจจัยที่ควรปรับปรุง 3 ปัจจัย ดังนี้ 1) การบริหารจัดการ

พนักงานและคนเก่ง 2) การประสานงานและความร่วมมือในองค์กร 

3) การบรหิารผลการปฏบิัตงิาน ทั้งนี้ ได้มกีารรายงาน ผลคะแนนความผูกพัน 

ตามสายงานต่าง ๆ  และให้ดําเนินการจัดทําแผนเพื่อเพิ่มระดับความพึงพอใจ

และความผูกพันของแต่ละสายงานและภาพรวมขององค์กรต่อไป

 ภาพรวมของการบริหารงานด้านทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพสะท้อนได้จากค่าดัชนีชี้ วัดสมรรถนะต้นทุน

ทางด้านทรพัยากรบุคคลของ ปตท.  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถขององค์กรที่จะบริหารทรพัยากรบุคคลให้มีประสิทธิผลที่ดีที่สดุ 

โดยประกอบไปด้วยข้อมูล 3 ด้าน คือ 1) การสร้างความสามารถของพนักงาน 2) การสร้างความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร 

3) การสร้างโอกาสในการเรียนรู้หน้างาน สร้างประสบการณ์ในการทํางานที่หลากหลาย ซึ่งในปี 2564 แม้ว่าจะยังคงเป็นปีที่มีวิกฤต

หลาย ๆ  ดา้น ทีส่ง่ผลกระทบตอ่วถิกีารปฏบิตังิานของพนกังาน ปตท. แตค่า่คะแนนตวัชี้วดั HCI ยงัคงเปน็ไปตามเปา้หมายทีร่อ้ยละ 82 

กล่าวคือ ระดับของทักษะ ความสามารถของพนักงานที่ร้อยละ 67 เทียบเท่ากับคู่เทียบซึ่งเป็นบริษัทชั้นนําในธุรกิจน้ํามันและ

ก๊าซธรรมชาติ ค่าคะแนนความผูกพันของพนักงานที่ร้อยละ 80 สูงกว่าคู่เทียบ APAC Best Employer in Oil & Gas Business และ

อัตราการหมุนเวียนพนักงานที่ร้อยละ 98 เทียบเคียงกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ดําเนินธุรกิจในลักษณะเดียวกัน

 
  

 ปตท. เตรียมความพร้อมและดําเนินการเรื่องต่าง ๆ เพื่อให้

สอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ ตลอดจนทิศทางและเป้าหมายการดําเนิน

ธุรกิจในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว โดยมี

รายละเอียดดังนี้

• การออกแบบรูปแบบธุรกิจ โครงสร้าง ค่างาน การวิเคราะห์

กรอบอตัรากาํลัง และการปรบัปรุงกระบวนการทาํงานที่เหมาะสม

ตามทิศทางธุรกิจ และเทียบเคียงกับคู่เทียบ ตลอดจนจัดทํา

แผนการโอนย้ายพนกังานไปยังโครงสร้างต่าง ๆ ทีอ่อกแบบไว้ 

เพือ่ให้องค์กรมคีวามได้เปรยีบเชงิการแข่งขัน ผ่านการดาํเนนิงาน

ของโครงการองค์กรรูปแบบใหม่ หรือ NE-WAY Project ซึ่งมี

การดําเนินงานเป็น 3 ระยะ ดังนี้

ออกแบบ Business and Governance Model 

ที่เหมาะสมกับธุรกิจต่าง ๆ ของ ปตท.

ออกแบบ Organization Structure วางแผนกรอบ

อัตรากําลัง และออกแบบการปรับปรุงประสิทธิภาพ

กระบวนการทํางานโดยนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ 

เพื่อให้สอดคล้องกับ Business and Governance 

Model ที่ออกแบบไว้ในระยะที่ 1

จัดทําแผนบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้

การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง และปรับเปลี่ยนกระบวนการ

ทํางานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

 19

 การเผชิญสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ในชว่ง 2 ปทีีผ่า่นมา ปตท. ได้ปรบัเปลีย่นวถิกีารทาํงานให้คล่องตวั

มากยิ่งขึ้น อาทิ กําหนดนโยบาย Work@Home ในช่วงที่มี

การระบาดรุนแรงและปรับเป็นนโยบาย Work from Anywhere 

เพื่อเป็น New Normal ในช่วงที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้น ซึ่งการปรับเปลี่ยน

ดังกล่าวอยู่บนพื้นฐานของ Trust and Respect ที่องค์กรได้วาง

รากฐานวฒันธรรมการทาํงานที่แขง็แกร่ง ภายใต้คา่นยิม SPIRIT 

มาอย่างต่อเนื่อง  

 ในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดได้กลับมารุนแรง

อีกครั้ง ปตท. ยังคงให้ความสําคัญอย่างยิ่งในการดูแลสุขภาพ

อนามัยของพนักงานและผูป้ฏบิัตงิานทุกคน โดยสํารวจและจัดหา

วัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้รับเหมา

ประจํา ตลอดจนครอบครัวพนักงาน รวมถึงสนับสนุนติดตาม

ให้พนักงานมีโอกาสเข้าถึงวัคซีนอื่น ๆ ของภาครัฐ จึงทําให้

พนักงาน ปตท. เข้ารับการฉีดวัคซีนคิดเป็นร้อยละ 98.6 และ

สนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนวิถีการทํางาน ทั้งในส่วนของพนักงาน

กลุ่มปฏิบัติการ ที่จัดให้มีแผนการทํางานแบบ Lock up เช่น 

จัดรถบริการรับส่งและที่พักอาศัยให้แก่พนักงานเพื่อลดโอกาส

การตดิเชื้อโควดิ 19 การใช้ระบบขออนุญาตทาํงานแบบออนไลน์ 

(e-Permit System) เพือ่คดักรองและจาํกัดจาํนวนบคุคลภายนอก

ที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ เป็นต้น รวมถึงจัดสรรเงินสวัสดิการ

ส่วนเพิ่ม และจัดให้พนักงานกลุ่มสนับสนุนที่ทํางานส่วนกลาง

ได้ทํางาน Work@Home ทั้งหมด เพื่อลดความเสี่ยงและปกป้อง

พนักงานให้ปลอดภัย
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  นอกจากนั้น ในเดือนพฤศจิกายน 2564 ได้มีมาตรการผ่อนคลาย 

ขั้นที่ 1 สําหรับการปฏิบัติงานที่ ปตท. สํานักงานใหญ่ โดยให้

ผู้บังคับบัญชาระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปพิจารณาให้พนักงาน

และบุคลากรที่ปฏบิตังิานให้แก ่ปตท. ซึง่ฉดีวัคซนีอยา่งนอ้ย 2 โดส 

มาปฏบิตังิานในวนัทีจ่ําเป็นและจํานวนไม่เกนิรอ้ยละ 25 โดยต้อง

ตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) 

หรือวิธี RT-PCR ก่อนเข้ามาปฏิบัติงาน สําหรับงานบริการของ

สายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร ได้ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ อาทิ การสอบสัมภาษณ์แบบ Virtual  การให้บริการ

ทางการแพทยร์ูปแบบ Telemedicine ทีม่กีารตรวจอาการของโรค

ผ่านวิดีโอ และสั่งจ่ายยาแบบออนไลน์ การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล

รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ปรับรูปแบบการฝึกอบรมการอบรมจาก

ห้องเรียน เป็นรปูแบบออนไลน์ และหอ้งเรียนเสมือนจริง  สาํหรับ

การบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสังคม กลุ่ม ปตท. ได้ริเริ่ม 

“โครงการ Restart Thailand” ขึ้น โดยมีการสร้างงานสําหรับ

นกัศกึษาจบใหม่ และกลุ่มผู้วา่งงานเพื่อฟืน้ฟเูศรษฐกจิและสงัคม

ของประเทศในภาพรวมอีกด้วย  
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หน่วย: ร้อยละ
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การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



ขณะนี้ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการในระยะที่ 2 ได้รับการอนุมัติ

จากคณะกรรมการ ปตท. เรียบร้อยแล้ว โดยมีการปรับโครงสร้าง

ในระดับ N-1 แล้วเสร็จ ซึ่งในปี 2565 จะพิจารณาปรับโครงสร้าง

เพิ่มเติม รวมทั้งปรับปรุงประเด็นที่สามารถปรับปรุงได้ต่อไป

• การปรับ New Core Competency ให้สอดรับกับวิสัยทัศน์ใหม่ 

สําหรับใช้วางแผนพัฒนาศักยภาพและเตรียมความพร้อมบุคลากร

ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ที่จําเป็น เพื่อให้สามารถ

ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดย Competency ดงักล่าวจะใชเ้ปน็ตวัตัง้ตน้ในการปรบัเปลีย่น 

Success Profi le ของผู้บรหิารและพนักงานทุกระดบั ครอบคลุม

ทุกสายอาชีพขององค์กร เพื่อใช้เป็นกรอบการพัฒนาความรู้ 

ทักษะ และประสบการณ์ของพนักงาน และการสรรหาพนักงานใหม่

ที่มีศักยภาพเข้าร่วมงานกับ ปตท. ในอนาคตต่อไปด้วย 

• การให้บริการงานด้านทรพัยากรบุคคลแบบครบวงจร สาํหรับ

บรษิัทจดัตัง้ใหม่ ทัง้การให้บรกิารงานด้านนโยบายทรัพยากรบุคคล 

เช่น การจัดทําระเบียบ/ แนวปฏิบัติทางด้านทรัพยากรบุคคล

การกําหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์พนกังาน 

และสนับสนนุงาน HR Shared Services เช่น การสรรหาบคุลากร 

การจดทะเบยีนกองทุนสาํรองเลีย้งชพี การขึน้ทะเบยีนประกันสงัคม

การจ่ายเงนิเดอืน และการจัดทาํแนวปฏบิตัติ่าง ๆ   เป็นต้น รวมถงึ

การส่งพนกังาน ปตท. ไปปฏบิตังิานในรูปแบบต่าง ๆ  เพื่อให้บริษัท

สามารถดาํเนนิงานได้อย่างราบรื่นในช่วงแรกของการจดัตัง้ต่อไป  

ได้แก่ บรษิทั อลัฟ่า คอม จาํกัด (Alpha Com) บรษิทั อรุณ พลสั 

จาํกดั (ARUN PLUS) บรษิทั อวี ีม ีพลัส จาํกัด (EVME PLUS) 

และบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด (Innobic (Asia)) เป็นต้น

  

 ปตท. มีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอย่างเป็นระบบ 

มีการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานผ่านช่องทางต่าง ๆ  ที่ตอบโจทย์

ผู้สมัครรุ่นใหม่และตรงตามวิสัยทัศน์ของ ปตท. เพื่อให้ได้ผู้สมัคร

ที่หลากหลายและมีคุณสมบัติที่หน่วยงานต้องการ โดยไม่จํากัดเพศ 

อาทิ เว็บไซต์สมัครงานของ ปตท. เว็บไซต์สมัครงานออนไลน์ และ 

LINE Offi cial Account @PTT Career รวมถึงการสร้างเครือข่าย

กับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ พร้อมทั้งคณาจารย์ นิสิต นักศึกษา 

ผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ ปตท. จัดขึ้นในแต่ละปี 

โดยจัดบรรยาย แลกเปลี่ยนมุมมองและแบ่งปันประสบการณ์

การทํางานของพนักงาน ปตท. เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการดําเนินงานของ ปตท. และสิ่งที่ต้อง

เตรียมตัวก่อนเข้าสู่กระบวนการสมัครงาน ทั้งนี้ หน่วยงาน

ทรัพยากรบุคคลระดับธุรกิจ ได้ร่วมกับหน่วยธุรกิจ วิเคราะห์

ความต้องการ อัตรากําลัง กําหนดขีดความสามารถที่ต้องการ และ

จัดทําแผนการสรรหาบุคลากร เพื่อสรรหาและคัดเลือกผู้สมัคร

ที่มีศักยภาพให้ทันต่อความต้องการของธุรกิจให้มากที่สุด
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 ปตท. ได้พัฒนา Employee Happiness Website ซึ่งเป็น

ระบบทีใ่ชเ้ทคโนโลยสีําหรับวเิคราะห์และแสดงผลที่เกีย่วขอ้งและ

เหมาะสมกบัพนกังานแตล่ะคน ทัง้ขอ้มลูสว่นบคุคล ขอ้มูลสาํหรบั

การบริหารงานและข้อมูลสนับสนุนการทํางานที่เฉพาะเจาะจง

เป็นรายบุคคล มีการแจ้งเตือนกําหนดการหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กับพนักงานแบบเฉพาะบุคคล รวมทั้งเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ  ที่กําลังจะเกิดขึ้นให้แก่พนักงาน ซึ่งมีการจัดกลุ่ม

ของข้อมูลเป็นหมวดหมู่เพื่อให้พนักงานเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น 

 นอกจากนี้ ยังได้ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ 

ใน ปตท. เพื่อนําเนื้อหาที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์มาแสดง 

รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนาส่วนแจ้งเตือน เพื่อให้พนักงานดําเนินการ 

ปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ Employee Happiness 

Website ได้รับรางวัลระดับ Platinum จากการร่วมประกวด

ในโครงการ PTT 5ส Award 2021 อีกด้วย

 . 

 ปตท. ให้ความสําคัญกับการพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ทุกระดับโดยจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

(PTT Leadership and Learning Institute: PLLI) รับผิดชอบ

การส่งเสริมการพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้ของบุคลากรผ่าน

หลักสูตรหลกั ประกอบด้วยหลักสูตรพัฒนาผู้นําและหลักสูตรหลัก 

รวมทั้งอบรมพฒันาบคุลากรใหม้ีความรูแ้ละทักษะในสายอาชีพ 

ผ่านหลักสูตรตามลักษณะงาน เพื่อรองรับธุรกิจขององค์กร

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ต่าง ๆ  

ให้เหมาะกับผู้เรียนตามหลักการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิด

บรรยากาศของการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ อาทิ 

การเรียนรู้จากรุ่นสู่รุ่น การเรียนรู้โดยการลงมือปฏิบัติ การเรียนรู้

ด้วยกรณีศึกษา นอกจากนี้ PLLI ยังใช้เครื่องมือทางดิจิทัลเข้ามา

สนับสนุนเพื่อให้พนักงานสามารถเรียนรู้นอกห้องเรียนได้

อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 นี้ ได้จัดอบรมในรูปแบบห้องเรียน

เสมือนจริงแล้ว รวมทั้งสิ้น 233 หลักสูตร และ PLLI ยังสนับสนุน

การเรียนรู้ด้วยตนเองในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อพัฒนาตนเองและ

ส่งเสริมการเรียนรู้แบบไม่จํากัด สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

ได้แก่ (1) e-Learning ที่เป็นเนื้อหาทางด้านความรู้องค์กร 

(2) Online Learning แหล่งการเรยีนรู้ที ่ปตท. คัดสรรจากภายนอก

ทางด้านธรุกจิ เทคโนโลย ีจรณทักษะ รูปแบบการใช้ชวีติ และอื่น ๆ  

มากกว่า 100 หลักสตูร (3) PTT e-Library เพื่อให้พนกังานคน้หา 

จอง ยืม คืนหนังสือเล่ม นิตยสารเล่มผ่านระบบ และยังอ่าน

หนังสือทั่วไปได้อีกด้วย (4) Podcast รายการเสียงออนไลน์

ที่ให้ความรู้ในด้านต่าง ๆ อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่

การเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนรู้

หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น ห้องเรียนเสมือนจริง ร่วมกับ

การอ่านหนังสือแนะนําจากกลุ่มหลักสูตรภาคบังคับในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดรับกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์

ขององค์กร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาศักยภาพ

ของพนักงานและการบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยในปี 2564 

มีผู้เข้าใช้ระบบการเรียนรู้นอกห้องเรียนถึง 2,391 คน คิดเป็น

ร้อยละ 67 ของจํานวนพนักงานทั้งหมด 

4.4

 ผลการดําเนินงาน  เป้าหมายหน่วย: ร้อยละ

จากวิสัยทัศน์และเป้าหมายของสายงานทรัพยากร
บคุคลและสายงานพฒันาศกัยภาพองค์กร ทีต่อ้งการ
เป็น “คู่คิดทางธุรกิจในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
และองค์กร” เพือ่ใหส้่งมอบงานและบรกิารที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็ว จึงได้
กาํหนดแผนสนบัสนนุการดาํเนินธุรกิจ อาท ิแผนงาน 
“Year 1 Modularity HROD Solution” เพื่อสนับสนุน
การจัดตั้งบริษัทใหม่ แผนงาน “สนับสนุนงาน
นโยบายทรัพยากรบุคคล” และแผนงาน “สนับสนุนงาน 
HR Operations” ที่เปน็การใหบ้รกิารในรปูแบบ Shared 
Service จากบริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ 
จํากัด (BSA) เป็นต้น
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 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติของไทย ไม่เพียงแต่ดําเนินงานด้วยความทุ่มเทเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและสร้างผลประกอบการ

ที่เป็นเลิศในธุรกิจเท่านั้น แต่ยังมุ่งมั่นวางแผนกลยุทธ์เพื่อคืนกําไรให้แก่สังคม โดยใช้ศักยภาพขององค์กรที่มีอยู่ผ่านกระบวนการต่าง ๆ 

ได้แก่ การสนับสนุนความช่วยเหลือในรูปแบบการบริจาค และการรับผิดชอบต่อสังคมในรูปแบบโครงการเพื่อสังคม เป็นต้น 

 การดําเนินงานดังกล่าวครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการ ความคาดหวัง และข้อกังวลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม 

ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้งชุมชนรอบสถานประกอบการ ปตท. ผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนสังคม ชุมชน และเครือข่ายต่าง ๆ ทั่วประเทศ 

รวมถึงการตอบสนองเพื่อรับผิดชอบต่อความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานอย่างทันท่วงที ดังเช่น กรณีท่อส่งก๊าซรั่วเมื่อปี 2563 

หรือการสนับสนุนความช่วยเหลือเพื่อความเป็นอยู่ที่ดี อาทิ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติต่าง ๆ เป็นต้น ไปจนถึงการยืนหยัด

เคียงข้างสังคมไทยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นโอกาสและความท้าทายอย่างมาก

สําหรับ ปตท. ในการตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวอย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจ ตลอดจน

สร้างคุณค่าร่วมระหว่าง ปตท. และสังคมชุมชนอย่างสมดุล อันจะนําไปสู่ความยั่งยืนร่วมกันต่อไปในอนาคต
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• การมีส่วนร่วมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะยาวผ่านโรงเรียนกําเนิดวิทย์ 

(KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

รายละเอียดระบุในการดําเนินงานแต่ละโครงการ

   

 
(KVIS)  (VISTEC)
 กลุ่ม ปตท. สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพ

การศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยะยาวผ่าน

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (KVIS) และสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

ตั้งแต่เริ่มเปิดการเรียนการสอนในปี 2558 ต่อเนื่องตามบันทึก

ข้อตกลงรว่มกัน จนถงึปี 2574 เพือ่สรา้งรากฐานในการขับเคลื่อน

ประเทศในอนาคตผ่านการพัฒนางานวิจัยและสร้างบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก

 ปตท. ยังคงยึดแนวทางการดําเนินงานทางสังคมใน 2 มิติ 

ได้แก่ มิติด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม 

และมิติดา้นการส่งเสริมการอนุรกัษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการสร้างการมีส่วนร่วม และบริหารจัดการ

ผลกระทบของการดําเนินธุรกิจต่อชุมชนรอบสถานประกอบการ 

พร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างคุณค่าร่วมในภาพรวมของกลุ่ม ปตท. 

ผ่านการกํากับดูแลกลยุทธ์และแนวทางในการมุ่งเน้นการระดม

ความสามารถและความเชี่ยวชาญของแต่ละบรษิัทในกลุม่ ปตท. 

มาบรูณาการรว่มกันเพือ่สรา้งผลลัพธท์ี่ดทีางสงัคมแบบองคร์วม 

 ในปี 2564 มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการลงทุนทางสังคม 

รวมทั้งสิ้น 1,271 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 ของกําไรสุทธิ

จากการดาํเนนิงาน ซึง่เปน็ไปตามนโยบายการจดัสรรงบประมาณ

สาํหรบัการลงทุนทางสังคม อย่างนอ้ยร้อยละ 1 - 3 ของกําไรสทุธ ิ

โดยจดัสรรสัดสว่นงบประมาณเปน็การสนบัสนนุความชว่ยเหลือ

ในรูปแบบการบริจาค ร้อยละ 56.39 การรับผิดชอบต่อสังคม

ในรูปแบบโครงการ ร้อยละ 42.99 และการดําเนินงานในรูปแบบ

วิสาหกิจเพื่อสังคม ร้อยละ 0.62 

 ทั้งนี ้การลงทนุทางสังคมในป ี2564 ครอบคลมุการดําเนนิงาน

ในทุกมิติตามที่ได้กาํหนดไว้ แตด่ว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินงาน

และประโยชน์โดยรวมที่สังคมควรจะได้รับ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ปตท. 

ยังคงมุ่งมั่นปรับปรุงแผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์อย่างรวดเร็ว และสนับสนุนความช่วยเหลือทุกภาคส่วน

อย่างเต็มความสามารถในแต่ละระยะตลอดทั้งปี หลอมรวมเป็น 

“โครงการลมหายใจเดียวกัน กลุ่ม ปตท.” ที่ให้ความช่วยเหลือ

ทั้งบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป เพื่อลดอัตราการติดเชื้อ

และรักษาชีวิตของผู้ติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อ

สถานการณ์ พร้อมทั้งร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจจากการเพิ่มอัตรา

การจ้างงานผ่านโครงการ Restart Thailand กลุ่ม ปตท. และการพัฒนา

ทักษะเพื่อสร้างอาชีพผ่านโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท. 

ควบคู่ไปกับการดําเนินงานตามแผนการดําเนินงานประจําปี

ทีก่าํหนดไวอ้ย่างตอ่เนือ่ง เปน็ส่วนหนึง่ทีส่่งผลให ้ปตท. เปน็องค์กร

ที่มีผลคะแนนชี้วัดความมีชื่อเสียงขององค์กรเป็นอันดับที่ 1 

จากผลสํารวจความคดิเหน็ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสยีต่อการดําเนนิ

ธุรกิจ ปตท. ในปี 2564 ที่ผ่านมา

• โครงการ Restart Thailand

• โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิ้ม กลุ่ม ปตท.

• โครงการลมหายใจเดียวกัน

• นักเรียนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจาก 

KVIS ในปีการศึกษา 2563 (รุ่นที่ 4) จํานวน 76 คน สามารถ

เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นทําทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศได้ทั้งหมด และจบในปีการศึกษา 2564 (รุ่นที่ 5) 

จํานวน 71 คน (รวมสะสมทั้งหมด 5 รุ่น จํานวน 353 คน)  

• มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท

และปริญญาเอกจาก VISTEC ในปีการศึกษา 2564 

จํานวน 4 และ 13 คน ตามลําดับ (รวมสะสมทั้งหมด 50 คน)

จํานวนงานวิจัยจาก VISTEC ทั้งสิ้น 348 ผลงาน และจํานวน

ผู้สําเร็จการศึกษาจาก VISTEC ที่เข้าทํางานที่บริษัท

ในกลุ่ม ปตท. สะสมตั้งแต่ปี 2560 ทั้งสิ้น 22 คน

 .

 Restart Thailand
 กลุ่ม ปตท. ร่วมฟื้นฟูเศรษฐกิจและช่วยเหลือชุมชนผ่านการจ้าง

แรงงานและพนักงาน จํานวนทั้งสิ้น 25,489 อัตรา ระหว่างปี 

2563  -  2564 เน้นการสร้างงาน สร้างรายได้ และสรา้งทักษะอาชพี

ให้แก่คนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค

1. จ้างแรงงานผ่านเครือข่ายกลุ่ม ปตท. จํานวน 22,239 อัตรา

2. จ้างนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวช. ปวส. อาชีวศึกษา และ

 ปริญญาตรีที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกและมีภูมิลําเนาในพื้นที่

 ปฏิบัติงาน จํานวน 2,595 อัตรา ในลักษณะสัญญาจ้าง 12 เดือน

3. เปิดรับพนักงานในตําแหน่งที่ว่างช่วงปี 2563 - 2564 

 ประมาณ 655 อัตรา

ดึงศักยภาพของนักศึกษาจบใหม่ที่มีถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่ต่าง ๆ  

เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนสู่ความยั่งยืน 

 .

จาํนวนผูไ้ด้รบัการจ้างงาน

จากโครงการ Restart Thailand

25,000 อัตรา - 25,489 อัตรา 

(ดาํเนนิงานด้านกิจการ

เพื่อสังคม 870 อัตรา)

จํานวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาจากการดําเนินงาน

โครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิม้ กลุม่ ปตท.: Smart Farming

ไม่น้อยกว่า 25 พื้นที่

ทั่วประเทศ

- 25 พื้นที่ทั่วประเทศ

รายได้ทีเ่พิ่มขึน้และค่าใช้จ่ายทีล่ดลงของชมุชนในภาพรวม

จากการดาํเนนิงานโครงการนวัตกรรมสร้างรอยยิม้

กลุ่ม ปตท.: Smart Farming

มากกว่า 3 ล้านบาท - 6.5 ล้านบาท

งบประมาณการลงทุนทางสังคม อย่างน้อยร้อยละ 1 - 3 ของกําไรสุทธิ

จากการดําเนินงาน

ร้อยละ 2.25*

สัดส่วนงบประมาณบริจาคสาธารณะเทียบกับ

งบประมาณการดําเนินงานด้านสังคมรวม

ไม่เกินร้อยละ 30 ของงบประมาณโดยรวม ร้อยละ 27.32*

ผลลัพธ์ทางสังคม (SIA) หรือผลตอบแทนทางสังคม

จากการลงทุน (SROI)

SROI มากกว่า WACC อยู่ระหว่างดําเนินการ

• ตัวชี้วัดระดับสายงาน (Functional KPI) ที่เกี่ยวข้อง

• ตวัชีว้ดัทศิทางกลยุทธ์สงัคม ตามแผนแม่บทการบรหิาร

จัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม ปตท. ประจาํปี 2564 - 2568

9.5

4.1
4.3
4.4

8.5
8.6

8.3
8.5
8.6
8.9

17

3.8
3.b

7.1
7.2

14.2

1.1
1.5

2.3
2.4

4.1
4.3
4.4

9.56.1

10.1
10.2

11.6
11.7
11.a

15.213.312.b

* หากรวมงบประมาณบริจาคเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากโรคโควิด 19 จะมีงบประมาณการลงทุนทางสงัคม ร้อยละ 3.75 

และสัดส่วนงบประมาณบรจิาคสาธารณะเทยีบกับงบประมาณการดําเนนิงานด้านสงัคมรวม ร้อยละ 56.39
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ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 กลุ่ม ปตท. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบในสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ๆ  ผ่านการสนับสนุนงบประมาณ ถุงยังชีพ รวมทั้ง

สนับสนุนทีมปฏิบัติการกู้ภัย กลุ่ม ปตท. (ชมรม PTT Group SEALs) ซึ่งเป็นบุคลากรที่ผ่านการอบรมทักษะที่จําเป็นและมีประสบการณ์ในการให้

ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ในการเกิดอุทกภัยจากพายุเตี้ยนหมู่ กลุ่ม ปตท. ได้ร่วมส่งมอบถุงยังชีพ และส่งทีมปฏิบัติการกู้ภัย 

กลุ่ม ปตท. ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ รถกู้ภัย เทรลเลอร์บรรทุกเรือ เรือติดเครื่องยนต์ 

และอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จําเป็นอื่น ๆ 

  .

ผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ได้รับการสนับสนุน

ความช่วยเหลือจาก ปตท. 23,000  คน

1. Smart Farming

 25 พื้นที่ทั่วประเทศ ใน 20 จังหวัด จาก 25 กลุ่มเกษตรกร (มากกว่า 

 200 คน) ได้รับการสนับสนุนให้ก้าวสู่การเป็น Smart Farmer  

 สามารถเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จา่ยโดยรวมมากกว่า 6.5 ล้านบาท

 ในปี 2564

2. Smart Marketing 

 • ผลติภณัฑช์มุชน จาก 267 กลุม่ชุมชน (มากกว่า 1,500 คน) ไดร้บั

  การพฒันา และยกระดบั ทั้งรูปแบบ บรรจภุณัฑ ์คณุภาพ ตลอดจน

  ส่งเสริมช่องทางการประชาสัมพันธ์และช่องทางการจําหน่าย  

 • แหล่งท่องเที่ยวโดยชุมชน ใน 6 พื้นที่ทั่วประเทศ ได้รับการเตรียม

  ความพร้อมเพื่อยกระดับให้ได้รับมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ

  ในระดับสากล ได้แก่ ตําบลบ้านหลวง อําเภอจอมทอง และ

  ตําบลแม่ทา อําเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ตําบลพิมาน 

  อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม ตําบลนาแห้ว อําเภอนาแห้ว 

  จังหวดัเลย ตาํบลเกาะหมาก  อาํเภอปากพะยนู  และตาํบลลาํสนิธุ ์ 

  อําเภอศรีนครินทร์  จังหวัดพัทลุง 

 ในการดําเนินงานโครงการได้จ้างงานนักศึกษาจบใหม่ผ่านโครงการ 

Restart Thailand เพื่อเข้าร่วมดําเนินการในฐานะคนท้องถิ่น จํานวนรวม 

280 อัตรา (Smart Farming 144 อัตรา และ Smart Marketing 136 อัตรา) 

อีกด้วย

สามารถช่วยเหลือสังคมชุมชนด้านความเป็นอยู่ที่ดี

 .

 .

เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ของสังคมชุมชนให้ผ่านพ้นสถานการณ์วิกฤต

ไปได้ด้วยดี

 ร่วมฟื้นฟูปัญหาเศรษฐกิจของชุมชน โดยเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่าย พร้อมทั้งส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งด้วยการประยุกต์ใช้

เครือข่าย ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยี ช่องทางการประชาสัมพันธ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญที่มีอยู่ทั้งหมด มีการดําเนินงานหลัก 2 ด้าน 

ได้แก่ Smart Farming และ Smart Marketing

1.5

   

 กลุม่ ปตท. ประกอบด้วย PTT,  PTTEP,  GC,  TOP,  IRPC,   GPSC  และ OR  ไดร้ว่มกนัจัดตั้งบรษิทั สานพลงั วสิาหกจิเพือ่สังคม จาํกดั 

ตั้งแต่ปี 2560 เพื่อการบริหารจัดการ ประกอบกิจการขายสินค้าหรือการให้บริการเพื่อสังคมแบบรวมศูนย์ โดยมีผลการดําเนินงาน

ในปี 2564 ดังนี้

• สร้างงานประจําให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส 23 ตําแหน่ง ได้แก่ 

ผู้พิการทางการได้ยิน 17 ราย และผู้บกพร่องทางการเรียนรู้ 

3 ราย ทหารผ่านศึกและครอบครัว 3 ราย

• มีรายได้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 50 จากที่เคยได้รับ คิดเป็นเงิน

ทั้งสิ้น 1,932,000 บาท 

• จัดอบรมหลักสูตรบาริสต้าที่ศูนย์ฝึกอบรม Amazon 

Inspiring Campus (AICA) ของธุรกิจคาเฟ่ อเมซอน OR 

และเข้าฝึกงานที่ร้านกาแฟ Café Amazon for Chance 

ทั้งนี้ ได้จัดให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

ร้อยละ 95

• สร้างความเข้าใจให้สังคมเพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่กับกลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ผ่านการสื่อสารในร้าน Café Amazon for Chance

• SROI ร้อยละ 7

ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ด้อยโอกาส พร้อมทั้งได้รับ

รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานผู้สูงอายุ

จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

(พม.)

 .

1.1 2.3 8.5

10.1 17

1.   
 (Cafe Amazon for Chance)

 เพื่อสร้างโอกาสการทํางานให้แก่กลุ่มผู้ที่ต้องการได้รับ

ความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ให้มีงานประจําที่มีรายได้แน่นอน 

รวมถึงสร้างศักยภาพในด้านธุรกิจกาแฟ ปัจจุบันมีร้านกาแฟ 

Café Amazon for Chance 8 สาขา และโครงการได้เพิ่มยอดขาย

ผ่านช่องทางเดลิเวอรี่ (แกรปและไลน์แมน) และลดค่าใช้จ่าย

ในการดําเนินงานได้ 500,000 บาท 

`

8.3
8.9

2.3
2.4

7.1
7.2

10.1 12.b

2.  

 เพื่อเพิ่มช่องทางที่แน่นอนในการจําหน่ายเมล็ดกาแฟให้แก่

เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม และส่งเสริมการปลูกและผลิตกาแฟ

ภายใต้ระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน พัฒนาและ

ส่งเสริมศักยภาพทักษะอาชีพด้านการปลูกและการผลิตกาแฟ

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงส่งเสริมการรวมกลุ่มที่เข้มแข็ง

ของชุมชน รวมพื้นที่ปลูกกาแฟ ประมาณ 2,700 ไร่ โดยในปี 2564 

บริษัทรับซื้อเมล็ดกาแฟกะลาจากเกษตรกร และส่งจําหน่ายให้ร้าน

คาเฟ่ อเมซอน 500 ตันสาร 

• เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 225 ครัวเรือน และมีรายได้

ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10 คิดเป็นเงิน 2,517,170 บาท 

• จัดอบรมเรื่องการแปรรูปกาแฟอะราบิกาคุณภาพและ

การชิมรสชาติกาแฟ (Cupping) พร้อมจัดทําข้อมูล

ขอ้บกพรอ่งของเมลด็กาแฟใหเ้ปน็รายบคุคลและวิธีการ

แก้ไข

• SROI ร้อยละ 20.7 

สามารถช่วยเหลือสังคมชุมชนด้านเศรษฐกิจ

 .
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4.   .

 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงให้แก่กลุ่มแม่บ้านการรถไฟ

แห่งประเทศไทย และเป็นศูนย์ต้นแบบให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน

รายอื่น ๆ  ทั้งนี้ ในช่วงสถานการณ์ โควิด 19 ได้ปิดดําเนินการชั่วคราว

ตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด

• สร้างงานประจําให้แก่สตรีด้อยโอกาส จํานวน 3 ราย มีรายได้

รับเพิ่มขึ้น เฉลี่ย 11,000 บาทต่อเดือนต่อคน และพยาบาล

ผู้สูงอายุ 1 คน มีรายได้รับเพิ่มขึ้น รวมคิดเป็น 756,000 บาท 

และจัดให้พนักงานเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 

ร้อยละ 100   

• ได้รับเลือกจากสภาองค์การพัฒนาเด็กและเยาวชนใน

พระรา ชูปถัมภ์  สมเ ด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกมุาร ี(สอ.ดย.) ใหเ้ปน็ศนูยเ์ดก็เลก็ตน้แบบ 

ในโครงการ “มหัศจรรย์พันวัน”

• SROI ร้อยละ 10 

ส่งเสริมสังคมชุมชนด้านความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ด้อยโอกาส

 .

5.   PTT Sandbox

5.1 โครงการผักยิ้มได้ (พัฒนาต่อยอดจากโครงการ NGV Marketplace)  

5.2 โครงการบ้านเด็กหญิงธัญญพร 

• เกษตรกรเข้าร่วมโครงการจาก 7 ฟาร์ม เป็นจํานวนกว่า 30 ราย 

มีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณ 120,000 บาท

• ลูกค้าที่ได้รับผลผลิตที่มีความปลอดภัยในการบริโภค 

ประมาณ 935 ราย 

• SROI ร้อยละ 56 

• จ้างงานเด็กหญิงจากสถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร 

จํานวน 2 อัตรา (ก่อนสถานการณ์โควิด 19 รุนแรง)

• SROI ร้อยละ 20 

 .

 .

สามารถช่วยเหลือสังคมชุมชนด้านเศรษฐกิจ

ส่งเสริมสังคมชุมชนด้านความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ด้อยโอกาส

 จาํหน่ายผกัและผลไม้ปลอดสารพิษจากฟารม์ของเกษตรกร

ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน Good Agricultural Practices: GAP 

เพื่อเพิ่มช่องทางการจําหน่ายในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ 

และแอปพลิเคชันไลน์

 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการทํางานให้แก่ผู้ด้อยโอกาส โดย

การจา้งงานเพื่อทาํงานในรา้นอาหาร มีการรับซื้อผลิตภัณฑ์ของ

กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เพื่อจัด

จําหน่ายภายในอาคาร และรับซื้อผลิตภัณฑ์จากแปลงเกษตร

สาธติเพือ่ใชใ้นการประกอบอาหารของรา้นคา้และจัดจําหน่ายให้

ลูกค้ารายย่อย มียอดรายได้จากการฝากขายผลติภณัฑป์ระมาณ 

5,000 บาทต่อเดือน

5.3 โครงการ Forest for Chance  

 ใหบ้รกิารพฒันาพืน้ทีส่เีขยีวของลกูคา้เอกชน โดยใชอ้งคค์วามรูแ้ละประสบการณป์ลกูปา่ของสถาบนัปลกูปา่และระบบนเิวศ ปตท. 

ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม จัดทําข้อเสนอและลงนามสัญญากับลูกค้ารวม 4 ราย จํานวนพื้นที่ทดสอบรวม 125 ไร่ มูลค่าสัญญา

รวม 2,650,590 บาท โดยเริ่มปรับพื้นที่แปลงที่ 1 และปลูกต้นไม้ได้จริงในช่วงปลายปี 2563 โดยเมื่อปลูกแล้วเสร็จทุกแปลง จะเป็น

การเพิ่มต้นไม้ไร่ละ 150 ต้น รวมจํานวนต้นไม้ทั้งสิ้น 18,750 ต้น

• จ้างงานชุมชนเครือข่ายและผู้ว่างงานปลูกรวมทั้งสิ้น 45 ราย 

ชมุชนมรีายได้เพิ่มขึ้น 957,117.89 บาท และจัดซือ้กล้าไม้

จากชุมชน สร้างรายได้เพิ่มขึ้น 275,465.89 บาท 

• เพิม่พืน้ทีส่เีขยีวรวมทัง้สิ้น 105 ไร่ หรอืคดิเปน็ 15,750 ตน้ 

• SROI ร้อยละ 108

ส่งเสริมสังคมชุมชนด้านความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ด้อยโอกาส

 .

  ( )

 เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการน้ําในพื้นที่สูง ให้สามารถใช้ประโยชน์จากน้ําในการอุปโภคบริโภคได้อย่างไม่ขาดแคลน ลดภาระค่าใช้จ่าย

ทั้งในครัวเรือนและหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังเป็นประโยชน์ในการรักษาระบบนิเวศ สร้างความชุ่มชื้น และป้องกันไฟป่า อีกด้วย

ขยายผลโครงการ 3 พื้นที่ รวมพื้นที่โครงการสะสม 38 พื้นที่  

ความสามารถในการส่งน้ําดิบรวม 269,010 ลูกบาศก์เมตร

ต่อปี และมูลค่าน้ําที่ประหยัดได้ 2,690,101 บาทต่อปี

ส่งเสริมสังคมชุมชนด้านความเป็นอยู่ที่ดี การลดภาระค่าใช้จ่าย 

และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 .

3.   PTT Group Lounge

 ให้บริการห้องรับรองและห้องอาบน้ําที่สนามปั่นจักรยาน

เจริญสขุมงคลจิต สวุรรณภมูิ เพือ่สนบัสนุนการจา้งงานผูส้งูอายุ

ที่ยังต้องหารายได้เลี้ยงดูตนเอง และสร้างความภาคภูมิใจ

ในตนเองที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

• สร้างงานผู้สงูอาย ุ5 ราย และมรีายไดร้ับเพิม่ขึน้ คดิเปน็ 

780,000 บาทต่อปี และมีการจัดให้พนักงานเข้ารับ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ร้อยละ 80   

• สร้างความภาคภูมิใจในตัวเอง ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ 

• SROI ร้อยละ 15

ส่งเสริมสังคมชุมชนด้านความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ด้อยโอกาส

 .
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 ปตท. ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา ภาคีเครือข่าย ทั้งภาคเอกชน  ภาครัฐ 

ภาคประชาชน และสถาบันการศึกษา ร่วมกันฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

คุ้งบางกะเจ้าอย่างต่อเนื่อง โดยลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวราชพัสดุภายใต้การดูแลของ

กรมป่าไม้ โครงการสวนกลางมหานคร อําเภอพระประแดง จังหวดั

สมุทรปราการ ระหว่างโครงการ OUR Khung BangKachao 

โดยมูลนิธิ ชัยพัฒนากับกรมป่าไม้  และบันทึกข้อตกลง

ความร่วมมือโครงการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวและบริหารจัดการเรียนรู้ 

สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 80 พรรษา  

ตาํบลทรงคนอง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ระหว่าง 

กรมป่าไม้กับ ปตท. เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ โดยในปี 2564 

ปตท. ได้ดําเนินการตามข้อตกลงฯ ในการพัฒนาและบริหาร

จัดการแหล่งเรียนรู้สวนเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างต่อเนื่อง โดยเป็น

ผู้สนับสนุนการดําเนินงานด้านพื้นที่สี เขียวของโครงการ 

OUR Khung BangKachao ได้ดําเนินการฟื้นฟูพื้นที่สีเขียว

ราชพัสดุในพื้นที่แล้ว 1,200 ไร่

 กลุ่ม ปตท. ร่วมสนับสนุนการแก้ปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 อย่างจริงจัง โดยส่งมอบเครื่องช่วยหายใจและ

เครือ่งให้ออกซเิจนอัตราไหลสงูจํานวนกวา่ 400 เครือ่ง พร้อมสนับสนุน

ออกซิเจนเหลวแก่โรงพยาบาลทีอ่ยูใ่นพืน้ทีร่ะบาดหนักทั้งในกรงุเทพฯ 

และภมูภิาค รวมแลว้กว่า 300 แห่ง  ต่อยอดดว้ยการสนบัสนุนงบประมาณ

และอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง และร่วมมือ

กบักรุงเทพมหานคร จัดหนว่ยวัคซนีเคลื่อนทีเ่ชงิรุกใน 4 พื้นทีเ่ปราะบาง

และมคีวามเสีย่งสงู และเพิม่ศกัยภาพการชว่ยเหลอืสูงสุดในการรว่มมอื

กบักระทรวงสาธารณสุข สถาบันปอ้งกันควบคมุโรคเขตเมอืง สํานักงาน

หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มูลนิธิโรงพยาบาลในเครือบางปะกอกฯ 

และโรงพยาบาลปิยะเวท จัดตั้งหน่วยคัดกรองและโรงพยาบาลสนาม

ครบวงจร (End-to-End) กลุ่ม ปตท. ดําเนินการในแบบ “ตรวจเร็ว” คือ 

สนับสนุนการตรวจเบื้องต้นโดยใช้การตรวจเชิงรุกเพื่อเร่งการคัดแยก

ผู้ติดเชื้อออกจากสังคม “แยกเร็ว” ซึ่งเป็นการสนับสนุนให้ผู้ติดเชื้อสีเขียว

สามารถดูแลตนเองได้เบื้องต้นที่บ้าน โดยมอบอุปกรณ์ ยา และของใช้จําเป็น 

และ “รักษาเร็ว” ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  เพื่อเพิ่มศักยภาพ

โรงพยาบาล และเพิ่มจํานวนเตียงเพื่อรองรับจํานวนผู้ป่วยที่มากขึ้น 

นอกจากนี้ ยังต่อยอดโครงการโดยจัดตั้งบริการ End-to-End Mobile 

@1745 ให้บริการรบัประชาชนที่ตรวจ ATK ดว้ยตัวเองแล้วผลเปน็บวก 

พร้อมให้คําแนะนําและรักษาในโรงพยาบาลสนามครบวงจรโดยไม่มี

คา่ใชจ้า่ย รวมทั้งเพิม่บริการฉีดวคัซีนปอ้งกันให้แก่ผูท้ีเ่ขา้รับการตรวจ

และไม่พบเชื้ออีกด้วย

 ดําเนินงานผ่านสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ ปตท. ที่จัดตั้งขึ้น

เพื่อต่อยอดจากภารกิจโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติ 

1 ล้านไร่ ตั้งแต่ปี 2537 โดยดําเนินการอนุรักษ์ ฟื้นฟูป่า และ

สร้างองค์ความรู้  เผยแพร่ประสบการณ์จากการปลูกป่าไปสู่สาธารณะ 

เพื่อสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม ผ่านศูนย์เรียนรู้ทางธรรมชาติ 3 แห่ง ได้แก่ 

 1. ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง กรุงเทพมหานคร ในปี 2564 ได้รับ

รางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยว

เพื่อการเรียนรู้ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 2. ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี 

จงัหวัดประจวบคีรขีนัธ ์ในป ี2564 ได้รบัรางวัลยอดเยีย่ม Thailand 

Tourism Gold Awards สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

 3. ศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในปี 2564 ได้รับ

รางวัลดเีด่น Thailand Tourism Gold Awards สาขาแหล่งทอ่งเที่ยว

ทางธรรมชาติ จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พื้นที่สี เขียวที่ได้ รับการฟื้นฟู ตั้งแต่เริ่มดําเนินการ

จนถึงปี 2564 จํานวน 1,200 ไร่

ลดโอกาสผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19

ในปี 2564 จํานวนผู้เข้าเยี่ยมชมทั้ง 3 ศูนย์ จํานวน 1,981 คน 

 .

 .

 .

ในปี 2564 ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ (ทางตรง

และทางอ้อม) 149.8 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี 

(คาร์บอนเครดิต) และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการส่งเสริม

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมร่วมกับภาครัฐ เอกชน 

และประชาชน

สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมในทุกมิติ 

เคียงข้างประเทศชาติให้ก้าวพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดี นอกเหนือจาก

บทบาทการเป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่มีภารกิจหลัก

สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อคนไทย

ความเห็นของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ในปี 2564  ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่กักเก็บได้ (ทางตรง

และทางอ้อม) 62,496.12 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทยีบเทา่

ต่อปี (คาร์บอนเครดิต) และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ในการส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการสร้างคุณค่าร่วม
กลุ่ม ปตท. โดยมุง่เนน้การนําความเชี่ยวชาญ
และระดมความสามารถของกลุ่ม ปตท. 
เพื่อร่วมกันแก้ปัญหาและสร้างผลลัพธ์ต่อสังคม 
พร้อมทั้งยังคงกําหนดแนวทางการจัดสรร
งบประมาณสําหรับการลงทุนทางสังคม อย่างน้อย
ร้อยละ 1 - 3 ของกาํไรสทุธิ ควบคูไ่ปกับการสร้าง
การมีส่วนร่วม และบริหารจัดการผลกระทบ
ของการดําเนินธุรกิจต่อชุมชนรอบสถาน
ประกอบการอย่างต่อเนื่อง

3.8
3.b

17

13.315.2

15.2

14.2

17

11.6
11.7
11.a

รายละเอียดการบริหารจัดการประเด็นสําคัญองค์กรที่ดีของสังคม สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ 

www.pttplc.com หัวข้อความยั่งยืน หัวข้อย่อยมิติด้านสังคม ภายใต้ประเด็นการสร้างคุณค่าทางสังคม
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https://www.pttplc.com/th/Sustainability/Social/Sustainablehumanresourcemanagement.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=SLNsCB24fIo
https://www.thairath.co.th/news/local/2198883


 สําหรบักระบวนการจัดทาํทศิทางกลยทุธ์ในป ี2564 ของกลุ่ม ปตท. ไดม้กีารกําหนดเปา้หมายเชงิกลยทุธป์ ี2573 และปรับสดัส่วน

การลงทุนให้สอดคล้องกับแนวโน้มและวิสัยทัศน์ใหม่ โดยเพิ่มการลงทุนในธุรกิจพลังงานอนาคต เช่น การลงทุนในธุรกิจพลังงาน

หมุนเวียน การลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมรองรับกระแสยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงานซึ่งมีศักยภาพเติบโต

ตามทศิทางโลก เช่น การต่อยอดธุรกจิปโิตรเคมสีูผ่ลติภัณฑ์มลูคา่สงู ดว้ยเทคโนโลยชีัน้สงู การขยายการคา้ปลกีทีต่อบโจทยว์ถิชีวีติใหม่

ที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคของธุรกิจน้ํามันและค้าปลีก รวมถึงการลงทุนในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต ธุรกิจโลจิสติกส์ และโครงสร้าง

พื้นฐาน รวมถึงระบบปัญญาประดิษฐ์  หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล โดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความร่วมมือจากพันธมิตรทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ และได้ถูกกําหนดเป็นตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามระบบประมวลผลรัฐวิสาหกิจ (SE-AM KPI) โดยมีตัวชี้วัดที่สะท้อน

ประเด็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบธรุกจิ ป ี2564 ได้แก่ รอ้ยละเงนิลงทุนของโครงการลงทนุในธรุกจิใหมข่อง ปตท. หรอืบรษิัทในกลุ่ม ปตท. 

ที่ได้รับการอนุมัติลงทุนในปี 2564 เปรียบเทียบกับประมาณการวงเงินลงทุนรวมของโครงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที่อยู่ระหว่าง

การศึกษาในปี 2564

 กลุ่ม ปตท. ไดจ้ดัเตรยีมแผนลงทุนระยะเวลา 5 ป ีระหวา่งป ี2564 - 2568 ในวงเงนิรวมประมาณ  8.6 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกจิ

ตามกรอบวสิัยทศัน์ใหม ่และรว่มผลกัดนัอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ และแผนระยะยาว อกีทั้งไดก้าํหนดเป้าหมายและทศิทาง

พอร์ตการลงทุนภายในปี 2573 โดยเน้นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และเร่งการลงทุนในกลุ่มพลังงานแห่งอนาคต

และธุรกิจใหม่ สนับสนุนความพยายามในการปรับเปลี่ยนการดําเนินธุรกิจเพื่อสร้างการเติบโตในธุรกิจใหม่อย่างยั่งยืน ดังนี้ 

ทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายได้ถูกถ่ายทอดเป็นแผนวิสาหกิจที่สําคัญ ซึ่งสามารถอ่านเพิ่มเติมในหัวข้อ 1.1.1 หน้า 40 - 41

 

 ปตท. ตดิตามและวเิคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก

ที่สําคัญ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความก้าวหน้า

ทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงวัย การขยายตัว

ของสังคมเมืองใหญ่ในเศรษฐกิจเกิดใหม่ และพฤติกรรม

การใช้พลังงานที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค การพัฒนาด้านเทคโนโลยี

ที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงานสะอาด นโยบายของภาครัฐของแต่ละ

ประเทศที่สนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านพลังงานจากเชื้อเพลิง

ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงสะอาด รวมถึงแนวทางการบรรลุเป้าหมาย

การปลดปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ของแต่ละประเทศที่จะ

สง่ผลตอ่การดาํเนนิงานในอุตสาหกรรมพลังงาน ตลอดจนปจัจยั

ภายในต่าง ๆ ขององค์กร เช่น วิสัยทัศน์ใหม่ และประเด็นสําคัญ

ด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นปัจจัยป้อนเข้าในการกําหนดทิศทาง

กลยทุธ์ของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งแสวงหาโอกาสในการตอ่ยอดธรุกจิ

• การแสวงหาความร่วมมือด้านการลงทุนและการพัฒนา

นวัตกรรมกับภาคส่วนต่าง ๆ  

• การร่วมทุนกับบริษัทพลังงานหมุนเวียนชั้นนํา

เพิม่สดัส่วนการลงทุนในธรุกจิพลังงานแห่งอนาคตและธุรกจิใหม่ที่ไกลกว่าพลงังานมากขึ้น

• การเข้าซื้อหุน้เพิม่ทุนบรษิทัผูผ้ลติและจําหน่ายยาสามญัชัน้นาํ

ของไต้หวัน 

• การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้อง

8.1

7.2

สร้างการเติบโตจากธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต

และธุรกิจใหม่ที่ไกลกว่าพลังงาน

เพิ่มกําลังการผลิตพลังงานทดแทน

* เป้าหมายระยะยาวกําหนดขึ้นในกระบวนการจัดทําทิศทางกลยุทธ์

 ขององค์กรในปี 2564 

มีสัดส่วนกําไรจากธุรกิจพลังงานใหม่และธุรกิจอื่น ๆ 

นอกเหนือจากพลังงานมากกว่าร้อยละ 30 ภายในปี 2573*

12 กิกะวัตต์ ภายในปี 2573*

New 
Growth

Clean 
Growth

Business 
Growth

ธุรกิจพลังงานใหม่และธุรกิจอื่น ๆ 

นอกเหนือจากพลังงาน

ต้องสร้างกําไรในปี 2573 

มากกว่าร้อยละ 30

เป้าหมายของธุรกิจหลัก คือ 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว 

มีขนาดพอร์ตโฟลิโอ (Portfolio) 

9 ล้านตันต่อปี 

ธุรกิจไฟฟ้า 8 กิกะวัตต์ และธุรกิจ

พลังงานหมุนเวียน 12 กิกะวัตต์

เป้าหมายลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ 15 

ภายในปี 2573 เมื่อเทียบปริมาณ

การปล่อยในปี 2563

1 2 3
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 การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร มีการกําหนด

แผนงานที่สําคัญ โดยมีตัวชี้วัดผลการดําเนินงานขององค์กร โดยในปี 2564 มีผลการดําเนินงานที่สําคัญ ได้แก่

 1. งานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชัน

  • คณะกรรมการ ปตท. เห็นชอบนโยบายการกํากับดูแล

   กิจการที่ดี นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

   ของ ปตท. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

   ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

   ของ ปตท. (คู่มือ CG) 

  • คณะกรรมการจัดการ ปตท. เห็นชอบนโยบายต่อต้าน

   การทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. ข้อกําหนดฯ 

   ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต การทุจริต

   ต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตาม

   กฎหมาย กฎ ระเบยีบองคก์ร พ.ศ. 2564 รวมทัง้แนวปฏบิตั ิ

   เรื่องการพิจารณาเรื่องร้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับ

   การทุจริตต่อหน้าที่และการประพฤติมิชอบและคู่มือ

   การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

  • การปรับปรุงระบบการรายงานด้านการกํากับดูแล

   กจิการทีด่ใีหม้ปีระสทิธภิาพมากยิ่งขึน้ ได้แก ่การรายงาน

   ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การรายงานการซื้อ-ขาย

   หลักทรัพย์ การรายงานการรับของขวัญ และระบบ

   การรับเรื่องร้องเรียน

  • การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

   ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

   Transparency Assessment: ITA) ประจําปี 2564 

   โดยผลการประเมินอยู่ที่ 94.26 คะแนน (อยู่ในระดับ A)

 2. งานด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

การประเมินการควบคมุภายในของกระบวนการปฏิบัติงานภายใน 

ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยประเมินความเสี่ยง และประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลของกิจกรรมควบคุม รวมถึงพัฒนากิจกรรมควบคุม

เพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 3. งานด้านการกาํกบัการปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบ

องค์กร การบริหารจัดการเหตุ Non-Compliance กําหนด

กระบวนการรายงาน และการบริหารจัดการการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้อง

กับกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเป็นรูปธรรม มีการสอบทานข้อมูล 

และประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการ

ที่ออกแบบไว้เพื่อแก้ไข ป้องกันและลดโอกาสการเกิดการปฏิบัติ

ที่ ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ ซ้ําในอนาคต 

โดยปัจจุบันยังไม่พบเหตุการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

ที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญกับองค์กร 

 4. การประเมินความโปร่งใสในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่สาม 

ได้พัฒนากรอบการตรวจสอบและกํากับดูแลความโปร่งใส

ในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่สาม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและ

สร้างความมั่นใจแก่คู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. และ

นาํกระบวนการทีไ่ดไ้ปทดลองใชใ้นโครงการนํารอ่ง 2 กระบวนการ 

ได้แก่ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการค้าระหว่างประเทศ 

ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากรอบการดําเนินงานดังกล่าวใช้งานได้จริงและ

สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงของบุคคลที่สามได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5. งานด้านการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ถ่ายทอด

นโยบายและแนวทางการบริหารจดัการ ให้กบับริษทัในกลุ่ม ปตท. 

เพื่อผลักดัน ให้คําปรึกษา กํากับและติดตาม บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ดําเนินการให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ตามขอบเขตของตัวชี้วัดความสําเร็จในการกํากับดูแลบริษัท

ในกลุม่ ปตท. นาํส่งหลกัฐานการดําเนนิการประจาํป ี2564 สาํหรบั

นโยบายกลุ่ม Strategic Alignment (Must Do) ครบถ้วนร้อยละ 100   

 6. การบูรณาการการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (GRC)

  • ยกระดับความรู้ความเข้าใจและวัฒนธรรมด้าน GRC 

   ผ่านการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ จัดอบรม จัดกิจกรรม 

   และผลักดันให้เกิดการปฏิบัติตามนโยบายด้าน GRC 

   อย่างจริงจัง รวมถึงสนับสนุนให้พนักงานทุกระดับในองค์กร

   ให้ความสําคัญกับการร้องเรียนแจ้งเบาะแส และไม่ทน

   เมื่อพบเหตุการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและ

   กฎระเบียบภายในองค์กร  

  • ผลการประเมินวัฒนธรรมองค์กรของ GRC มีระดับคะแนน

   ที่สงูขึ้นจากปทีีผ่่านมา ดังนี้ ด้านการกาํกับดแูลกจิการทีด่ี

   เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89 เป็นร้อยละ 96 การบริหารความเสี่ยง

   และการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 88 เป็นร้อยละ 97 

   และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร เพิ่มขึ้น

   จากร้อยละ 88 เป็นร้อยละ 97

 สามารถอ่านได้เพิ่มเติมในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและ

ผลการดําเนินงาน หัวข้อ 2 การบริหารจัดการความเสี่ยง และส่วนที่ 2 

การกํากับดูแลกิจการ 

 

 ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีทั้งในระดับประเทศ

และระดับสากล เพื่อตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม บริบทในการดําเนินธุรกิจ การแข่งขันและนโยบายของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 

รวมถึงการดําเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ใหม่ ถือเป็นความท้าทายที่สําคัญของ ปตท. ที่ต้องประยุกต์ใช้หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การบรหิารความเสีย่ง การควบคมุภายใน และการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบองคก์ร (Governance, Risk and Compliance: GRC) 

ในการขับเคลื่อนการดําเนนิงานให้มกีารบูรณาการการกํากบัดแูลกจิการที่ด ีบรหิารจัดการความเสี่ยง การประเมนิการควบคุมภายใน

ทีค่รอบคลุมด้านทุจรติคอร์รปัชัน ควบคู่กบัการกาํหนดมาตรการควบคุมทีเ่พยีงพอเหมาะสม รวมถงึดําเนนิงานสอดคล้องกับกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และสร้างความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ ควบคู่กับการรักษาสมดุลทั้งในฐานะรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย์ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และมุ่งพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้าน GRC ถ่ายทอดนโยบาย

ไปยงับริษทัในกลุม่ ปตท. เพือ่สง่เสริมความสามารถในการแข่งขนัขององคก์รใหเ้ติบโตอย่างยัง่ยืน และเปน็องคก์รทีม่ีการดาํเนินงาน

อย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เพื่อช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและเป็นธรรมให้แก่

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
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• แผนงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี การต่อต้านทุจริต

และคอร์รัปชัน การประเมินความโปร่งใสในการทําธุรกรรม

กับบุคคลที่สาม 

ไม่พบการปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญ

• แผนงานด้านการจัดการความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

และการกํากับการปฏบิตัติามกฎหมาย และกฎ ระเบยีบองค์กร

การปฏิบัติงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย (Non-Compliance)

• ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

 (SE-AM KPI)* และตัวชี้วัดองค์กร (Corporate KPI)

• ตัวชี้วัดระดับสายงาน (Functional KPI) 

• ตัวชี้วัดทิศทางกลยุทธ์การกํากับดูแล ตามแผนแม่บท

 การบริหารจัดการด้านความยั่งยืน เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

 ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท. ประจําปี 2564 - 2568

* วัดผลการดําเนินงานในด้านการกํากับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

 และ Compliance

ภายใน ปตท. 

มีค่าเป็นศูนย์

ภายใน ปตท. 

และกลุ่ม ปตท. 

มีค่าเป็นศูนย์

ไม่พบการปฏิบัติงาน

ที่ไม่สอดคล้องกับ

กฎหมายที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญ

16.5
16.6
16.10
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 EBITDA ในปี 2564 มีจํานวน 427,956 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 202,284 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.6 โดยหลักจากกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

และการกลั่นที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก จากค่าการกลั่นทางบัญชี (Accounting GRM) ที่ปรับเพิ่มขึ้นจากขาดทุน 0.4 เหรียญสหรัฐ

ต่อบาร์เรล ในปี 2563 เป็นกําไร 5.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2564 รวมถึงส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีกับวัตถุดิบ

ที่ปรับสูงขึ้นทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ นอกจากนี้ ในปี 2564 มีกําไรสต๊อกน้ํามันของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 46,000 ล้านบาท 

ตามราคาน้ํามันดบิที่ปรบัเพิม่ขึ้น ในขณะที่ป ี2563 มขีาดทุนจากสต๊อกน้ํามันประมาณ 19,000 ล้านบาท ในส่วนของผลการดําเนนิงาน

ของธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยหลักจากปริมาณขายและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มธุรกิจ

กา๊ซธรรมชาติมีผลการดาํเนินงานเพิ่มขึน้ โดยหลกัจากธุรกิจโรงแยกกา๊ซฯ และธุรกิจจดัหาและจดัจําหน่ายกา๊ซฯ ตามราคาขายเฉลี่ย

และปริมาณขายเฉลีย่ทีส่งูขึ้น รวมถึงธรุกิจการค้าระหว่างประเทศมีผลการดําเนินงานทีเ่พิ่มขึ้นจากส่วนตา่งราคาซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์

น้ํามันดิบและคอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย จํานวน 

146,790 ล้านบาท ในปี 2564 เพิ่มขึ้น 6,910 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.9 โดยหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายของ PTTEP 

จากการเข้าซื้อโครงการโอมาน แปลง 61 และโครงการเอส 1 ที่มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น ขณะที่โครงการบงกชลดลง

 ในการอ่านคําอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ นักลงทุนควรศึกษาเอกสารประกอบ ซึ่งได้แก่ งบการเงินรวม ข้อมูล

ทางการเงินที่มีการปรับปรุง ตัวเลขการดําเนินงานโดยสรุปทั้งในอดีตและที่มีการปรับปรุง ควบคู่ไปกับหมายเหตุประกอบงบการเงิน

และข้อมูลที่นําเสนอไว้ในเอกสารนี้

4.1  .  
   2564

 . 
 หน่วย: ล้านบาท

2563 2564  ( ) 
( )

ยอดขาย 1,615,665 2,258,818 39.8

EBITDA 225,672 427,956 89.6

กําไรสุทธิ 37,766 108,363 > 100.0

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.32 3.79 > 100.0

 ในปี 2564 ปตท. และบริษทัยอ่ยมีรายไดจ้ากการขายจํานวน 2,258,818 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากป ี2563 จํานวน 643,153 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 39.8 จากทุกกลุ่มธุรกิจ โดยหลักจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น รวมถึงธุรกิจน้ํามัน 

จากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวจากปีก่อน

4. 
 

   ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

   ก๊าซธรรมชาติ

   น้ํามัน

   สํารวจและผลิต

   ปิโตรเคมีและการกลั่น

   อื่น ๆ
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หน่วย: ล้านบาท
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9,010

676

1,684

474

6,085

-19
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987

327

1,253

-5

715

901

+>100%

4,178

 ในปี 2564 มีส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วมจํานวน 9,010 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,832 ล้านบาท 

หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 ส่วนใหญ่มาจากผลการดําเนินงานของการร่วมค้าในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นที่ปรับเพิ่มขึ้น

ตามราคาและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ดีขึ้น รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้าง

พื้นฐานปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันตามการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้าไซยะบุรี เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปี 2563

 ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์เพิ่มขึ้น 34,224 ล้านบาท จากกําไรจากตราสารอนุพันธ์จํานวน 2,266 ล้านบาท ในปี 2563 

เป็นขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์จํานวน 31,958 ล้านบาท ในปี 2564 โดยหลักมาจากขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ของสัญญา

ประกันความเสี่ยงราคาน้ํามันของ PTTEP, PTTT, ปตท., IRPC, TOP และ GC เนื่องจากราคาซื้อขายน้ํามันปรับตัวเพิ่มขึ้น ในปี 2564

 ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 15,739 ล้านบาท จากกําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 9,270 ล้านบาท ในปี 2563 

เป็นขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 6,469 ล้านบาท ในปี 2564 โดยหลักมาจากขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น

จากการแปลงค่าเงินกู้ยืมสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ตามผลกระทบจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง ขณะที่ปีก่อนค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น 

(ปี 2564 เงินบาทอ่อนค่า 3.38 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ขณะที่ปี 2563 เงินบาทแข็งค่า 0.12 บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

 ในปี 2564 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจํา (Non-recurring Items) สุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. ขาดทุนจํานวน 

6,945 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์สุทธิภาษีของกลุ่ม ปตท. ประมาณ 9,000 ล้านบาท 

จาก PTTEP, ปตท. และ GC ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงมีรับรู้การตัดจําหน่ายสินทรัพย์บางส่วนที่เกิดจากการสํารวจและประเมินค่า

 
 

 
 

+ 39.8% 
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บางส่วนของโครงการสํารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิลประมาณ 2,900 ล้านบาท ของ PTTEP นอกจากนี้ มีการรับรู้ค่าใช้จ่าย 

Take or Pay ประมาณ 2,700 ล้านบาท ของ ปตท. ประกอบกับการรับรู้ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างฯ ของ GC ประมาณ 

1,000 ล้านบาท และมีการตัดจําหน่ายอะไหล่เสื่อมสภาพของ ปตท. ประมาณ 700 ล้านบาท สุทธิกับการรับรู้กําไรจากการซื้อธุรกิจ

ในราคาที่ต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 ประมาณ 7,000 ล้านบาท ของ PTTEP และมีส่วนลดจากปริมาณ

ที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) ของ ปตท. ประมาณ 1,700 ล้านบาท รวมถึงมีการรับรู้กําไรจากการจําหน่าย

เงินลงทุนในธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ ในอียิปต์ ของ PTTER ประมาณ 1,400 ล้านบาท และผลประโยชน์ที่ได้รับจากคดีความของ ปตท. 

ประมาณ 1,000 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2563 มีการรับรู้รายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นประจําสุทธิภาษีตามสัดส่วนของ ปตท. ขาดทุนจํานวน 

9,478 ล้านบาท โดยหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของกลุ่ม ปตท. สุทธิภาษีประมาณ 9,000 ล้านบาท

เช่นกัน โดยหลักจากเหมืองถ่านหินของ PTTGM และโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ และโครงการเยตากุนของ PTTEP

 ต้นทุนทางการเงิน ในปี 2564 มีจํานวน 28,163 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2563 

 ภาษีเงินได้ในปี 2564 จํานวน 67,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42,424 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลักมาจาก

ผลการดําเนินงานที่ดีขึ้นของกลุ่ม ปตท.

 จากที่กล่าวข้างต้นส่งผลให้ในปี 2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 108,363 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 70,597 ล้านบาท 

หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากปี 2563 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 37,766 ล้านบาท

 . 

: 2563 2564  ( ) 
( )

ยอดขาย 1,615,665 2,258,818 39.8

สํารวจและผลิตฯ 160,401 219,068 36.6

ก๊าซ 403,626 464,038 15.0

ถ่านหิน 10,779 16,983 57.6

น้ํามัน 430,605 513,895 19.3

การค้าระหว่างประเทศ 656,218 1,146,564 74.7

ปิโตรเคมีและการกลั่น 728,568 1,037,276 42.4

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 76,226 81,262 6.6

อื่น ๆ 3,439 3,558 3.5

กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 225,672 427,956 89.6

สํารวจและผลิตฯ 110,044 164,365 49.4

ก๊าซ 54,942 86,497 57.4

ถ่านหิน 3,176 7,158 > 100.0

นํ้ามัน 18,098 20,807 15.0

การค้าระหว่างประเทศ

 -  ไม่รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX 

  และการป้องกันความเสี่ยง (766) 10,740 > 100.0

 - รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX 

  และการป้องกันความเสี่ยง 3,024 5,436 > 100.0

ปิโตรเคมีและการกลั่น 20,638 120,733 > 100.0

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 22,160 20,918 (5.6)

อื่น ๆ (2,669) (3,349) (25.5)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 139,880 146,790 4.9

: 2563 2564  ( ) 
( )

กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 85,792 281,166 > 100.0

สํารวจและผลิตฯ 45,035 94,303 > 100.0

ก๊าซ 35,696 67,768 89.8

ถ่านหิน 1,303 5,404 > 100.0

น้ํามัน 12,713 14,899 17.2

การค้าระหว่างประเทศ

 -  ไม่รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX 

  และการป้องกันความเสี่ยง (1,054) 10,536 > 100.0

 - รวมการปรับปรุงผลกระทบจาก FX 

  และการป้องกันความเสี่ยง 2,736 5,232 > 100.0

ปิโตรเคมีและการกลั่น (16,554) 81,788 > 100.0

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 11,703 10,182 (13.0)

อื่น ๆ (3,099) (3,801) (22.7)

ส่วนแบ่งกําไรจากการร่วมค้าและบริษัทร่วม 4,178 9,010 > 100.0

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ 11,917 13,286 11.5

กําไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ 2,266 (31,958) < (100.0)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยน 9,270 (6,469) < (100.0)

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 

 (EBIT) 93,652 247,821 > 100.0

ต้นทุนทางการเงิน 28,536 28,163 (1.3)

ภาษีเงินได้ 25,166 67,590 > 100.0

กําไรสุทธิ 37,766 108,363 > 100.0

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 1.32 3.79 > 100.0
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 .  

 รายละเอียดยอดขาย EBITDA และกาํไรจากการดาํเนินงานตามส่วนงาน (Operating Income) สาํหรับผลการดาํเนินงานป ี2564 

สรุปได้ดังนี้   

: . .   . .

2563 2564  ( ) 
( )

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อ BOE) 38.9 43.5 11.8

ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED) 354,052 416,141 17.5

 ในปี 2564 PTTEP มีรายได้จากการขายจํานวน 219,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58,667 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.6 จากปี 2563 

เนื่องจากปริมาณการขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 17.5 จาก 354,052 BOED ในปี 2563 เป็น 416,141 BOED ในปี 2564 

โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อธุรกิจในเดือนมีนาคม 2564 รวมถึงโครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 

และโครงการอาทิตย์ ที่ผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึ้น และโครงการมาเลเซีย-แปลงเอชที่เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติ

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.8 จาก 38.9 เหรียญสหรัฐต่อ BOE ในปี 2563 

เป็น 43.5 เหรียญสหรัฐต่อ BOE ในปี 2564

 EBITDA ในปี 2564 มีจํานวน 164,365 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 54,321 ล้านบาท หรือร้อยละ 49.4 จากปี 2563 โดยหลกัจากรายได้

จากการขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานในปี 2564 มีจํานวน 94,303 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

49,268 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากปี 2563 แม้ว่าค่าภาคหลวงเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่จากรายได้จากการขายในประเทศ

ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจําหน่ายเพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซื้อธุรกิจ 

และโครงการเอส 1 ที่มีสินทรัพย์พร้อมใช้งานเพิ่มขึ้น แม้ว่าโครงการบงกชลดลง 

 ผลการดําเนินงานภาพรวมของธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น และมีการรับรู้กําไรจาก

การซื้อธุรกิจในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 จํานวน 10,694 ล้านบาท แม้ว่าภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 

22,764 ล้านบาท โดยหลักจากผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นและจากโครงการโอมาน แปลง 61 และมีผลขาดทุนจากเครื่องมือ

ทางการเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 10,476 ลา้นบาท โดยหลกัจากสัญญาประกนัความเสีย่งราคาน้ํามัน นอกจากนี ้มคีา่ใชจ้่ายจากการตดัจําหนา่ย

สินทรพัย์บางส่วนในโครงการสํารวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิลจาํนวน 4,455 ลา้นบาท และมีขาดทนุจากการด้อยค่าของสินทรพัย์ 

จํานวน 6,142 ล้านบาท ในปี 2564 จากโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน ในขณะที่ปี 2563 มีการรับรู้ขาดทุน

จากการด้อยค่าส่วนใหญ่จากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ และโครงการเยตากุน จํานวน 1,369 ล้านบาท  

 

 

: 2563 2564  ( ) 
( )

LPG 2,947,307 3,113,277 5.6

Ethane 2,198,542 2,181,272 (0.8)

Propane 853,025 953,395 11.8

NGL 603,433 617,011 2.3

Pentane 37,161 43,057 15.9

รวม 6,639,468 6,908,012 4.0

     

  

: 2563 2564  ( ) 
( )

LPG1/ 400 639 59.7

LDPE2/, 3/ 1,010 1,516 50.1

LLDPE2/, 3/ 867 1,200 38.4

HDPE2/, 3/ 880 1,182 34.3

Propane4/ 397 648 63.2

หมายเหตุ:

1/ ราคาก๊าซฯ LPG ตลาดโลก (Contract Price Saudi Aramco) ใช้อ้างอิงสําหรับราคาขายให้กับกลุ่มลูกค้าปิโตรเคมี คํานวณจากสัดส่วนของ Propane 

 และ Butane ในอัตราส่วนเท่ากับ 50 : 50 

2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia - Spot Price)

3/ ธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ทําสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑ์ฉบับใหม่กับ GC โดยผลิตภัณฑ์ Ethane มีสูตรราคาอ้างอิงจาก HDPE, LDPE และ LLDPE 

 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 

4/ ธรุกิจโรงแยกก๊าซฯ ทําสญัญาซือ้ขายผลิตภณัฑ์ฉบบัใหมก่บั GC โดยผลิตภณัฑ์ Propane อ้างอิงราคา Propane ในตลาดโลก (Contract Price Saudi 

 Aramco) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

   ก๊าซฯ*

  ปิโตรเคมีและการกลั่น

   นํ้ามัน*

  การค้าระหว่างประเทศ*

   สํารวจและผลิต

   ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

   อื่น ๆ**

หมายเหตุ:

* รวมส่วนที่ ปตท. ดําเนินการเอง

 และบริษัทในกลุ่ม ปตท.  

** ธุรกิจถ่านหินและอื่น ๆ

 2  

 . 
รายได้ EBITDA  กําไรจากการดําเนินงาน

ตามส่วนงาน

หน่วย: ล้านบาท
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เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้จากการขายจํานวน 464,038 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60,412 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 15.0 โดยหลักจากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ตามราคา

ปิโตรเคมีในตลาดที่ใช้อ้างอิง และปริมาณการขายผลิตภัณฑ์รวมของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ (รวมก๊าซโซลีนธรรมชาติที่ได้จาก

หน่วยควบคุมจุดกลั่นตัวของก๊าซฯ) เพิ่มขึ้นเกือบทุกผลิตภัณฑ์ จาก 6,639,468 ตัน ในปี 2563 เป็น 6,908,012 ตัน ในปี 2564 

หรือรอ้ยละ 4.0 โดยเฉพาะผลิตภณัฑ ์LPG และ Propane ที่มีปริมาณการขายเพิ่มขึน้ตามความต้องการของลูกคา้ปิโตรเคมีที่เพิม่ขึน้ 

 ธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซฯ มีรายได้เพิ่มขึ้น จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ตาม Pool Gas ที่เพิ่มขึ้น และราคาขายเฉลี่ย

ของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันเตาอ้างอิง ประกอบกับปริมาณการขายก๊าซฯ เฉลี่ย (ที่ค่าความร้อน 

1,000 บีทียูต่อ 1 ลูกบาศก์ฟุต) เพิ่มขึ้น 43 MMSCFD จาก 4,394 MMSCFD ในปี 2563 เป็น 4,437 MMSCFD ในปี 2564 

หรือร้อยละ 1.0 โดยหลักจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวเมื่อเทียบกับปี 2563

   EBITDA ของกลุ่มธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2564 มีจํานวน 86,497 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31,555 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.4 และกําไร

จากการดําเนินงานตามส่วนงานมีจํานวน 67,768 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32,072 ล้านบาท หรือร้อยละ 89.8 โดยหลักจากกําไรขั้นต้น

ของธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกผลิตภัณฑ์ ตามราคาที่ใช้อ้างอิง ประกอบกับปริมาณการขายเพิ่มขึ้น

เกือบทุกผลิตภัณฑ์ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ลดลงตามราคาก๊าซในอ่าวที่ลดลง นอกจากนี้ กําไรขั้นต้นของธุรกิจ

จัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซฯ เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันเตา ปริมาณการขาย

ที่เพิ่มขึ้น และส่วนลดที่ได้รับจากปริมาณที่ผู้ผลิตส่งได้ไม่ถึงปริมาณตามสัญญา (Shortfall) แม้ว่าต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ปรับเพิ่มขึ้น

ตามราคา Pool Gas อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 มีการรับรู้ค่าใช้จ่ายส่งคืนผลประโยชน์ Take or Pay แหล่งก๊าซฯ เมียนมา แก่ภาครัฐ

ตามมติ กบง. และธุรกิจก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์มีขาดทุนเพิ่มขึ้น จากต้นทุนค่าเนื้อก๊าซฯ ที่เพิ่มขึ้นมาก ตามราคา Pool Gas 

ที่เพิ่มขึ้น ดังกล่าวข้างต้น 

2563 2564  ( ) 
( )

ราคาอ้างอิง Newcastle (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 60.4 137.3 > 100.0

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 53.8 83.0 54.3

ต้นทุนเงินสด (เหรียญสหรัฐต่อตัน) 42.9 49.2 14.7

ปริมาณขาย (ล้านตัน) 6.4 6.1 (4.7)

 ในปี 2564 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจํานวน 16,983 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6,204 ล้านบาท หรือร้อยละ 57.6 เมื่อเทียบกับ

ปี 2563 สาเหตุหลักมาจากราคาขายถ่านหินเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 29.2 เหรียญสหรัฐต่อตัน หรือร้อยละ 54.3 จาก 53.8 เหรียญสหรัฐต่อตัน 

ในป ี2563 มาอยู่ที ่83.0 เหรยีญสหรัฐต่อตัน ในปี 2564 ซึ่งเปน็ไปตามราคาอ้างองิ Newcastle ที่เพิม่ขึ้นจากปัญหาขาดแคลนพลังงาน

ในหลายประเทศ และการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก แม้ว่าปริมาณขายถ่านหินลดลง 0.3 ล้านตัน หรือร้อยละ 4.7 จาก 6.4 ล้านตัน 

ในปี 2563 มาอยู่ที่ 6.1 ล้านตัน ในปี 2564 โดยหลักจากการหยุดดําเนินการของแหล่ง Sebuku ตั้งแต่ต้นปี 2564 แม้ว่าปริมาณ

การผลิตจากแหล่ง Jembayan จะเพิ่มขึ้นตามแผนธุรกิจ

 ในปี 2564 EBITDA มีจํานวน 7,158 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,982 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 จากปี 2563 โดยหลัก

จากกําไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นตามราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น แม้ปริมาณขายจะลดลงตามที่กล่าวข้างต้น และกําไรจากการดําเนินงาน

ตามส่วนงานในปี 2564 มีจํานวน 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4,101 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2564 อีกทั้งในปี 2563 มีบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถ่านหินจํานวน 8,773 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2564 ไม่มีรายการ

ดังกล่าว ส่งผลให้ภาพรวมผลการดําเนินงานของธุรกิจถ่านหินปรับตัวดีขึ้น

2563 2564  ( ) 
( )

ปริมาณขายเฉลี่ย* (หน่วย: ล้านลิตร) 24,400 23,145 (5.1)

ราคาเฉลี่ย (หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล)

น้ํามันเบนซิน 46.7 80.3 71.9

น้ํามันอากาศยาน 44.7 75.1 68.0

น้ํามันดีเซล 48.4 76.0 57.0

หมายเหตุ: 

* เฉพาะปริมาณขายเฉลี่ยในประเทศ

 ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจน้ํามันมีรายได้จากการขายจํานวน 513,895 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 83,290 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.3 

จากปี 2563 จากการเพิ่มขึ้นของราคาขายเฉลี่ยน้ํามันสําเร็จรูปซึ่งปรับเพิ่มตามราคาน้ํามันในตลาดโลก แม้ว่าปริมาณขายโดยรวม

ปรับลดลง 1,255 ล้านลิตร หรือร้อยละ 5.1 จาก 24,400 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 420,478 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2563 

เป็น 23,145 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 398,851 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2564 โดยหลักจากน้ํามันอากาศยาน เบนซิน และดีเซล เนื่องจาก

ในช่วงต้นปี 2563 ยังไม่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และในช่วงไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เริ่มมีการกลับมา

เดินทางจากการผ่อนคลายมาตรการการควบคุมของภาครัฐ สําหรับกลุ่มธุรกิจ Non-oil รายได้เพิ่มขึ้น โดยหลักจากปริมาณ

จําหน่ายที่เพิ่มขึ้นจากการขยายเครือข่ายธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่ม

 ในปี 2564 EBITDA มีจํานวน 20,807 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 2,709 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.0 จากกลุ่มธุรกิจ

น้ํามันที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจากกําไรขั้นต้นเฉลี่ยต่อลิตรของเบนซินและดีเซลที่เพิ่มขึ้น รวมถึงค่าใช้จ่ายดําเนินงานสุทธิลดลงตาม

ปรมิาณขายทีล่ดลงจากผลกระทบของโรคโควดิ 19 ในขณะที่กลุ่มธรุกจิ Non-oil ม ีEBITDA ปรับตวัลดลงจากคา่ใชจ้่ายส่งเสรมิการขาย

ที่เพิ่มขึ้น แม้กําไรขั้นต้นจะเพิ่มขึ้นตามรายได้ขายและบริการของธุรกิจค้าปลีกอาหารและเครื่องดื่มที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายสาขา 

ทั้งนี้กําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานในปี 2564 มีจํานวน 14,899 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จํานวน 2,186 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 17.2 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ภาพรวมผลการดําเนินงานของธุรกิจน้ํามันปรับตัวดีขึ้น

: 2563 2564  ( ) 
( )

ปริมาณขายเฉลี่ย 75,527 79,134 4.8

 ปี 2564 กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีรายได้จากการขายจํานวน 1,146,564 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 490,346 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 74.7 จากปี 2563 เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับปริมาณขายเพิ่มขึ้น 

3,607 ล้านลิตร หรือร้อยละ 4.8 จาก 75,527 ล้านลิตร หรือเทียบเท่า 1,297,979 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2563 เป็น 79,134 ล้านลิตร

หรือเทียบเท่า 1,363,694 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2564 ส่วนใหญ่จากการค้าน้ํามันดิบระหว่างประเทศ (out-out trading) 

และการนําเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว และการค้าก๊าซธรรมชาติเหลวระหว่างประเทศ รวมทั้งปริมาณการนําเข้าน้ํามันดิบเพื่อขาย

ให้กับโรงกลั่นในประเทศที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับ ปริมาณการขายน้ํามันสําเร็จรูปและปิโตรเคมีที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของกิจกรรม

ทางเศรษฐกิจ รวมถึงการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในหลายประเทศ
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 EBITDA รวมการปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนและการป้องกันความเสี่ยงในปี 2564 มีจํานวน 5,436 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้น 2,412 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 โดยหลักจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นตามที่ได้กล่าวข้างต้น ประกอบกับส่วนต่างราคา

ซื้อ-ขายผลิตภัณฑ์น้ํามันดิบและคอนเดนเสทในประเทศที่เพิ่มขึ้นตามสูตรราคาที่อ้างอิงราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้นและปริมาณขาย

ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งกําไรต่อหน่วยของการค้า ก๊าซธรรมชาติเหลว ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และอะโรเมติกส์ที่สูงขึ้น รวมถึงจากการซื้อ-ขาย

ข้ามภมูภิาคในจงัหวะเวลาที่เหมาะสมควบคูก่บัการบรหิารความเสี่ยงราคาทีม่ปีระสทิธภิาพ ทั้งนี ้กาํไรจากการดําเนนิงานตามสว่นงาน

รวมการปรับปรุงผลกระทบฯ ในปี 2564 อยู่ที่ 5,232 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,496 ล้านบาท หรือมากกว่าร้อยละ 100.0 ตาม EBITDA 

ที่เพิ่มขึ้น

: 2563 2564  ( ) 
( )

Market GRM 1.0 2.9 > 100.0

Inventory Gain (Loss) excl. NRV (1.7) 3.3 > 100.0

Hedging Gain (Loss) 0.3 (1.1) < (100.0)

Accounting GRM (0.4) 5.1 > 100.0

Refi nery Utilization Rate (%) 96.2 95.2 (1.0)

หมายเหตุ: 

* จากโรงกลั่น 3 แห่ง คือ TOP, GC และ IRPC 

: 2563 2564  ( ) 
( )

โอเลฟินส์

Naphtha (MOPJ) 380 646 70.0

HDPE 880 1,182 34.3

LDPE 1,010 1,516 50.1

LLDPE 867 1,200 38.4

PP 992 1,321 33.2

อะโรเมติกส์

Condensate 350 596 70.3

PX (TW) 577 859 48.9

PX (TW) – Condensate 227 263 15.9

BZ 485 914 88.5

BZ – Condensate 136 318 > 100.0

 ในปี 2564 กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีรายได้จากการขายจํานวน 1,037,276 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 308,708 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 42.4 จากธุรกิจการกลั่นที่มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นตามราคาน้ํามันที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ดี อัตราการใช้กําลัง

การกลั่นของกลุ่มลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 96.2 ในปี 2563 เป็นร้อยละ 95.2 ในปี 2564 เนื่องจาก GC มีการปิดซ่อมบํารุงโรงกลั่น

ในปี 2564 ตามแผนเป็นเวลา 25 วัน

 นอกจากนี้ ธุรกิจปิโตรเคมีก็มีรายได้โดยรวมปรับตัวสูงขึ้น โดยหลักจากรายได้ของกลุ่มโอเลฟินส์ เนื่องจากราคาผลิตภัณฑ์

เม็ดพลาสติก PE ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาวัตถุดิบ รวมทั้งปริมาณขาย PP ที่เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากกลุ่มอะโรเมติกส์

ก็เพิ่มขึ้นตามราคาผลิตภัณฑ์ BZ และ PX ที่ปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ํามันดิบ และปริมาณขาย PX และ BZ เพิ่มขึ้น ตามแนวโน้ม

เศรษฐกิจที่ดีขึ้น

 EBITDA ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นในปี 2564 มีจํานวน 120,733 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100,095 ล้านบาท 

จาก 20,638 ล้านบาท ในปี 2563 และในปี 2564 มีกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานจํานวน 81,788 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 

98,342 ล้านบาท จากขาดทุน 16,554 ล้านบาท ในปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ผลการดําเนินงานของธุรกิจการกลั่นเพิ่มขึ้น โดย Accounting GRM เพิ่มขึ้นจากขาดทุน 0.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล

ในปี 2563 เป็นกําไร 5.1 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2564 จากกําไรจากสต๊อกน้ํามันที่เพิ่มขึ้น (ในปี 2564 มีกําไรจาก

สต๊อกน้ํามัน 3.3 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในขณะที่ปี 2563 เป็นขาดทุน 1.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล) รวมทั้ง Market 

GRM เพิ่มขึ้นจาก 1.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2563 เป็น 2.9 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2564 จากส่วนต่างราคา

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้น โดยหลักจากส่วนต่างราคาน้ํามันเบนซินกับน้ํามันดิบที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างมาก

 •  ผลการดําเนนิงานของธุรกิจปโิตรเคมปีรบัตวัเพิ่มขึ้นเช่นกนั จากทั้งผลการดําเนนิงานของกลุ่มโอเลฟินส์และกลุ่มอะโรเมตกิส์

ที่เพิ่มขึ้นจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบโดยรวมปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากอุปสงค์ที่เพิ่มสูงขึ้นตามภาวะเศรษฐกิจ

ที่ฟื้นตัว รวมทั้งกลุ่มอะโรเมติกส์มีปริมาณขายที่ปรับตัวสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2563 เนื่องจาก GC มีปิดซ่อมบํารุงตามแผน

ของโรงอะโรเมติกส์แห่งที่ 2 เป็นเวลา 19 วัน ในปี 2563

2563 2564  ( ) 
( )

ปริมาณขายไฟฟ้า (GWh) 19,667 20,148 2.4

ปริมาณขายไอน้ํา (พันตัน) 13,871 15,090 8.8

 กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานมีรายได้จากการขายในปี 2564 จํานวน 81,262 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5,036 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 6.6 โดยหลักจาก GPSC ที่มีรายได้จากโรงไฟฟ้า SPP เพิ่มขึ้นตามปริมาณขายไฟฟ้าและไอน้ํารวมที่เพิ่มขึ้น รวมถึง

โรงไฟฟ้า IPP ที่รายได้ค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy Payment: EP) เพิ่มขึ้นตามปริมาณการขายไฟฟ้าให้ กฟผ. ที่เพิ่มขึ้น

 EBITDA ในปี 2564 มีจํานวน 20,918 ล้านบาท ลดลง 1,242 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 โดยหลักจากกําไรขั้นต้นของ GPSC 

ที่ลดลงตามกําไรขั้นต้นของโรงไฟฟ้า SPP ที่ลดลงจากต้นทุนค่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหินที่สูงขึ้น ประกอบกับกําไรขั้นต้น

ของโรงไฟฟ้า IPP ลดลงเนื่องจากโรงไฟฟ้าเก็คโค่หยุดซ่อมบํารุงตามแผนงานในไตรมาสที่ 1 และหยุดซ่อมบํารุงนอกแผนงาน

ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ทําให้รายได้ค่าความพร้อมจ่าย (Availability Payment: AP) และรายได้ค่า EP ลดลง ทั้งนี้ กําไร

จากการดําเนินงานตามส่วนงานในปี 2564 มีจํานวน 10,182 ล้านบาท ลดลง 1,521 ล้านบาท หรือร้อยละ 13.0 ตาม EBITDA 

ที่ลดลงตามกล่าวข้างต้น ส่งผลให้ผลการดําเนินงานภาพรวมของกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานลดลง โดยหลักจาก GPSC 

ซึ่งมีผลการดําเนินงานรวมลดลง แม้ว่าส่วนแบ่งกําไรของโรงไฟฟ้าพลังน้ําไซยะบุรีจะเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ําที่มากกว่าปี 2563 

ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้ง
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 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจํานวน 3,078,019 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2563 จํานวน 533,836 ล้านบาท หรือร้อยละ 21.0 เป็นผลจาก

 • สินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้น 132,476 ล้านบาท หรือร้อยละ 18.4 สาเหตุหลักมาจาก 

  • เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนระยะสั้น ลดลง 55,284 ล้านบาท โดยหลักจากเงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ

โครงการโอมาน แปลง 61 ของ PTTEP และการลงทนุใน CAP รวมถึงมีการลงทุนซือ้สินทรพัย์ในโครงการพลงังานสะอาด 

(Clean Fuel Project: CFP) ของ TOP ประกอบกับ ปตท. มีการลงทุนในท่อส่งกา๊ซฯ เส้นที ่5 แม้มีเงินสดรบัจากการออกหุ้น

เพิ่มทุนของ OR และเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวของ GC

  • ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 85,715 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณขายเพิ่มขึ้น โดยหลักจาก ปตท., GC, PTTT, 

OR และ TOP 

  • สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 75,467 ล้านบาท จากปัจจัยด้านราคาของผลิตภัณฑ์น้ํามันดิบและน้ํามันสําเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นจาก 

GC, TOP, IRPC, ปตท. และ OR

 • เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น 76,508 ล้านบาท หรือร้อยละ 77.5 โดยหลักจากการลงทุนใน CAP ของ TOP และการลงทุน

ใน Avaada ของ GPSC

 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น 132,697 ล้านบาท หรือร้อยละ 10.3 โดยหลักจาก PTTEP จากการซื้อธุรกิจในโครงการ

โอมาน แปลง 61 และจากการเพิ่มขึ้นของงานระหว่างก่อสร้างในโครงการ CFP ของ TOP รวมทั้งจากการเข้าซื้อ Allnex 

ของ GC

 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 192,155 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.5 โดยหลักจากการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น

และค่าความนิยม จากการเข้าซื้อ Allnex ของ GC

 ณ วันที ่31 ธนัวาคม 2564 ปตท. และบริษัทยอ่ยมีหนีส้ินรวมจาํนวน 1,605,079 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

จํานวน 346,741 ล้านบาท หรือร้อยละ 27.6 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

 • หนี้สินอื่นเพิ่มขึ้น 192,419 ล้านบาท หรือร้อยละ 41.6 เนื่องจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปัจจัยด้านราคาที่เพิ่มขึ้น 

โดยหลักจาก GC, ปตท. และ PTTT

 • หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 154,322 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.4 เป็นผลจากเงินกู้ยืมระยะยาวและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้น 

จํานวน 135,362 ล้านบาท โดยหลักจาก GC, ปตท. และ TOP ขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจํานวน 7,520 ล้านบาท 

โดยหลักจาก PTTT และ GC

 

 ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ปตท. และบรษิัทยอ่ยมสี่วนของผู้ถอืหุน้จํานวนรวม 1,472,940 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ วันที ่31 ธนัวาคม 

2563 จํานวน 187,095 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.6 จากผลการดําเนินงานปี 2564 เป็นกําไรสุทธิจํานวน 108,363 ล้านบาท ทั้งนี้

มสี่วนได้สว่นเสยีที่ไมม่อีาํนาจควบคุมเพิ่มขึ้น 62,438 ล้านบาท โดยหลักจากการเพิม่ทนุของ OR และกําไรสทุธขิองบรษิัทย่อยทีเ่พิม่ขึ้น

 สภาพคลอ่งของ ปตท. และบริษัทยอ่ยสาํหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธันวาคม 2564 มีกระแสเงินสดลดลงสทุธิจาํนวน 19,302 ลา้นบาท 

โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปีจํานวน 332,032 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี

เท่ากับ 312,730 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้

 หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 322,425 

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (385,308)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงิน 46,190 

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 2,737 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (5,015)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงระหว่างปี-สุทธิ             (18,971)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย (331)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 332,032 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 312,730 

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงานมีจํานวน 322,425 ล้านบาท โดยมาจากกําไรก่อนภาษีเงินได้จํานวน 

219,658 ล้านบาท ปรับปรุงด้วยรายการกระทบยอดกําไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน ซึ่งรายการหลัก

ที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายรวมจํานวน 146,790 ล้านบาท ต้นทุนทางการเงินจํานวน 

28,163 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจํานวน 18,978 ล้านบาท ทั้งนี้ รายการหลักที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลง ได้แก่ 

กําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม 10,694 ล้านบาท และส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 

9,010 ล้านบาท และปรับปรุงด้วยการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงานสุทธิที่มีผลให้กระแสเงินสดลดลงจํานวน 40,267 ล้านบาท 

ในขณะที่มีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จํานวน 50,648 ล้านบาท

สินทรัพย์รวม

   สินทรัพย์หมุนเวียน

  เงินลงทุนระยะยาว

   ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

   หนี้สินอื่น

  หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย

 (รวมส่วนที่ถึงกําหนด

 ชําระใน 1 ปี)

   ส่วนของผู้ถือหุ้น
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สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
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ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจํานวน 385,308 

ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก

 • เงินจ่ายลงทุนซื้อธุรกิจและเงินลงทุนระยะยาว จํานวน 

263,750 ล้านบาท โดยหลักจากการเข้าซื้อ Allnex ของ 

GC การจ่ายลงทนุในการเขา้ซือ้โครงการโอมาน แปลง 61 

ของ PTTEP และจากการลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้นของ 

TOP และ GPSC

 • เงนิจ่ายลงทนุในทีด่นิ อาคารและอปุกรณ์ อสงัหารมิทรพัย์

เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิด

จากการสํารวจและประเมินค่า รวมจํานวน 142,252 

ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนของ PTTEP ใน

สินทรัพย์เพื่อการสํารวจและผลิตปิโตรเลียม โครงการ

เอส 1 โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการจี 2/61 

การลงทุนของ TOP ในโครงการ CFP และโครงการขยาย

กําลังการผลิตไฟฟ้าและไอน้ําของบริษัท ท็อป เอสพีพี 

จาํกดั (TOP SPP) การลงทุนของ GC ในโครงการ Olefi ns 

Reconfi guration โครงการกอ่สรา้งทา่เทยีบเรอืหนองแฟบ

ของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) และ

การลงทุนของ ปตท. ในโครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 

 • เงนิรับสทุธจิากเงนิลงทนุในสนิทรพัย์ทางการเงนิระยะสัน้ 

รวมจํานวน 34,304 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. มเีงนิรับ 

35,741 ลา้นบาท จากการครบกาํหนดของเงนิฝากประจาํ 

ตั๋วเงินคลัง และพันธบัตรรัฐบาล

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมจัดหาเงินมีจํานวน 

46,190 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 

 • เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวสุทธิ 93,760 ล้านบาท 

โดยหลักจาก ปตท., GC และ TOP

 • เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 53,800 

ล้านบาท โดยหลักจาก OR 

 • เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ 5,648 ล้านบาท 

โดยหลักจาก PTTT และ GC

 • เงินปันผลจา่ย 78,469 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท., GC 

และ PTTEP

 • เงนิจ่ายตน้ทนุทางการเงนิ 29,752 ล้านบาท โดยหลักจาก 

GC, TOP, PTTEP, GPSC และ ปตท.
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 จากการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 ในปี 2564 

กลุ่ม ปตท. ได้บริหารจัดการสภาวะวิกฤตทั้งในระยะสั้น

และระยะยาว รวมทั้งรักษาความสามารถในการแข่งขันและ

ความแข็งแกร่งของกลุ่ม ปตท. ผ่าน PTT Group Vital Center 

อยา่งตอ่เนื่อง โดยมีการดําเนินการครอบคลุมในส่วนตา่ง ๆ  ดังนี ้

 1. Workforce Protection: บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

โดยการดําเนินงานของศูนย์พลังใจในการบริหารจัดการ

สถานการณภ์าพรวมของกลุม่ ปตท. โดยกาํหนดนโยบาย

ให้พนักงานทุกคนสามารถปฏิบัติงานจากที่พักอาศัย 

(Work from Home) ตามความเหมาะสม ปรับเปลี่ยน

กระบวนการทํางานเป็นรูปแบบออนไลน์ และสนับสนุน

ใหม้กีารใช้เครือ่งมอืดา้นดจิทิัลในการส่งเสรมิการทาํงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. Strategic Moves: สร้างความร่วมมือในการดําเนินงาน

เชิงยุทธศาสตร์กับบริษัทภายในกลุ่ม ปตท. และปรับปรุง

ผลิตภาพในการทํางาน รวมถึงติดตามผลและแนวทาง

การดําเนินงานในการปรับลดค่าใช้จ่ายของแต่ละบริษัท

ใหไ้ดม้ากขึน้ เพือ่รกัษาระดบัความแขง็แกรง่ทางการเงิน

ของกลุ่ม ปตท.

 3. Cash & Credit Securement: มุ่งเน้นการรักษาเงินสด

และสภาพคล่องให้แก่กลุม่ ปตท. โดยจัดทาํแผนการจัดหา

แหล่งเงินทุนทั้งระยะสั้นและระยะยาว ควบคู่ไปกับ

การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตและติดตาม

ปัจจัยเสี่ยงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า 

ปตท. จะยังคงรักษาการจัดลําดับในกลุ่มน่าลงทุน 

หรือ Investment Grade ไว้ได้

 4. Supply Chain Management: สร้างความร่วมมือภายใน

กลุ่ม ปตท. ในการดําเนินธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ร่วมกัน โดยมุ่งพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการบริหาร

จัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ

และประโยชน์สงูสุด 

 5. Customer Engagement: ปรับปรุงรูปแบบการติดต่อ

สื่อสารกบัลูกคา้ เชน่ การประชมุและตดิตอ่ผ่านโปรแกรม 

VDO Conference และการพัฒนาหลักสูตรอบรม

ในรูปแบบ VDO Online เป็นต้น 

 ในป ี2564 “ศูนยพ์ลงัใจ” หรอื “ศนูย์ตดิตามและเฝา้ระวงักรณี

โรคอุบัติใหม่ COVID-19” ได้ดําเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือก 

เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับพนักงานและครอบครัว รวมทั้งกําหนด

มาตรการป้องกันและควบคุมโรคโควิด 19 ภายใน ปตท. 

อย่างเคร่งครัด โดยมีการติดตามจํานวนผู้ติดเชื้อและบุคคล

กลุ่มเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการจัดหน่วยบริการฉีดวัคซีน

เชิงรุกในชุมชนพื้นที่เสี่ยง เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับเป้าหมาย

ของประเทศที่ต้องการเร่งการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนครอบคลุม

ทุกภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนกลับมาดําเนินชีวิตตามปกติได้

โดยเร็วที่สุด

4.2  

4.2.1   

 ปตท. บ่งชี้และประเมินประเด็นสําคัญด้านความยั่งยืนครอบคลุมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (Environmental, 

Social and Governance Dimension: ESG) ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนนิงานขององค์กร ตลอดจนผู้มสี่วนได้ส่วนเสยี โดยวเิคราะห์

จากปัจจัยทั้งภายในและภายนอกบริษัท ที่ได้จากการวิเคราะห์ผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

ตลอดห่วงโซ่คณุค่าของทุกสายงานและกลุ่มธุรกจิในองคก์ร ผลสํารวจผู้มสี่วนไดส้่วนเสยี (Stakeholder Survey) มาตรฐาน ข้อกาํหนด 

และแนวปฏิบัติ ตลอดจนแนวโน้ม ทิศทางและความเสี่ยงระดับโลก โดยผนวกประเด็นสําคัญดังกล่าวไปในกระบวนการวางแผน

กลยทุธ ์และการประเมินความเสี่ยงขององค์กร ในปี 2564 หนึ่งในประเด็นสาํคญัดา้นความยัง่ยืนยงัคงเป็นประเด็นการบริหารจดัการ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนด้านนโยบายว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง

สภาพภมูอิากาศของประเทศ ในการประชุมสมัชชาประเทศภาคอีนสุัญญาสหประชาชาต ิครั้งที ่26 ณ เมอืงกลาสโกว์ สหราชอาณาจกัร 

ซึ่งมีการประกาศเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593 และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ 

ให้ได้ภายในปี 2608 เป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่สังคม

คาร์บอนต่ํา 

 ปตท. ตระหนักดีว่าการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประเด็นสําคัญที่นํามาซึ่งโอกาสและความท้าทาย 

จึงนํามาเป็นปัจจัยนําเข้าที่สําคัญในการกําหนดทิศทางกลยุทธ์และบริหารจัดการความเสี่ยง ผ่านการจําลองสถานการณ์ที่สําคัญ 

เพื่อกําหนดมาตรการและสนับสนุนเทคโนโลยีในการลดและควบคุมความเสี่ยงพร้อมทั้งเพิ่มโอกาสในการดําเนินธุรกิจพลังงานใหม่

และธุรกิจอื่น ๆ  ที่นอกเหนือจากพลังงาน เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางของประเทศไทยและวิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร ดังจะเห็นได้จาก

ความมุ่งมัน่ของ ปตท. และบรษิัทในกลุ่ม ปตท. อย่างต่อเนือ่งในการผลักดันการดําเนนิงานตามทศิทางกลยทุธ์ดา้นความยั่งยนืในมติิ

สิง่แวดลอ้ม คือ โลกเราตอ้งรกัษ์ โดยมุง่เนน้การพฒันาธุรกิจสูส่ังคมคารบ์อนต่าํ ควบคู่กบัการดาํเนินธุรกิจทีเ่ปน็มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบในการกําหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของ ปตท. 

ภายในปี 2583 และกําหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของ ปตท. ภายในปี 2593 รวมทั้ง

กําหนดเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ของกลุ่ม ปตท. ภายในปี 2593 และกําหนดเป้าหมายการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ของกลุ่ม ปตท. ภายในปี 2603 

 ทั้งนี ้สามารถอา่นรายละเอียดเพิ่มเตมิไดจ้ากหวัข้อ การขบัเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในหวัขอ้ยอ่ยการประเมินประเด็นสาํคญั

ด้านความยั่งยืน และหัวข้อย่อยการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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4.2.2  

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท. มีภาระในการให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัทในกลุ่ม รายละเอียด ดังนี้

 หน่วย: ล้านบาทต่อล้านเหรียญสหรัฐ

 

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ ปตท. ถือหุ้นน้อยกว่าร้อยละ 100 

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) 

จํากัด (TTM(T)) 

 เหรียญสหรัฐ 171/     - -  17 

รวม  เหรียญสหรัฐ   17   - -   17 

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด (PTT TCC)  เหรียญสหรัฐ   672/ 41 -   - 

 บาท  215,2363/ 121,516 - 60,025

รวม  เหรียญสหรัฐ   67              41 -   - 

 บาท 215,236 121,516 - 60,025

รวม  เหรียญสหรัฐ   84 41 -   17

 บาท  215,236      121,516 - 60,025

หมายเหตุ:

1/  ตามหนังสือ Construction Cost Undertaking ระหวา่ง ปตท. เปโตรนาส และ TTM(T) ลงวนัที ่3 พฤศจิกายน 2553 ทีก่าํหนดให ้ปตท. และเปโตรนาส

 ในฐานะผู้ถือหุน้ต้องให้ความช่วยเหลือทางการเงินตามสัดสว่นการถือหุน้ 50 : 50 ในกรณีที ่TTM(T) ไม่สามารถชําระคา่ Claims ที่ผูร้บัเหมาก่อสร้าง

 โครงการเรียกเก็บได้ 

2/ ตามสัญญาเงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่าง ปตท. และ PTT TCC ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 วงเงิน 67 ล้านเหรียญสหรัฐ 

 เพื่อสนับสนุนการลงทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.

3/ ตามสัญญาเงินกู้จากผู้ถือหุ้น (Shareholder Loan) ระหว่าง ปตท. และ PTT TCC ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 18 ธันวาคม 2562 

 วันที่  4 มกราคม 2564 วันที่  26 เมษายน 2564 วันที่  21 พฤษภาคม 2564 วันที่  22 มิถุนายน 2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

 วันที่ 20 สิงหาคม 2564 และวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 วงเงินรวม 215,236 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการลงทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.

 ปตท. จะพิจารณาให้การสนับสนุนทางการเงินในรูปของเงินกู้ เงินทุน และ/หรือสินเชื่อทางการค้าในกรณีที่จําเป็นโดยมีเงื่อนไข

ทีเ่ทียบเคียงได้กบัตลาด และเปน็ประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยาว ซึ่ง ปตท. มีความเชือ่วา่นโยบายและการดําเนินการ

ดังกล่าวจะสามารถสร้างความแข็งแกร่งให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้

 

 (Inter-Company Borrowing and Lending: ICBL)
 หน่วย: ล้านบาท 

 .  . 

 .  . 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 5,000 5,000 - -

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 10,000 4,000 - -

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 2,200 2,200 - -

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 10,000 1,500 - -

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 2,000 1,500 - -

รวม 29,200 14,200 - -

 ปตท. มีการบริหารจัดการสภาพคล่องระยะสั้นกับบริษัทในกลุ่มที่ ปตท. ถือหุ้นต่ํากว่าร้อยละ 100 ในรูปแบบของการกู้ยืม

เงินระหว่างกัน (Inter-Company Borrowing and Lending: ICBL) ในสกุลเงินบาท และ/หรือเหรียญสหรัฐ โดยเป็นวงเงินสินเชื่อ

ระยะสั้นไม่ผูกพันและไม่มีหลักประกัน (Uncommitted & Unsecured Short Term Loan) 

 ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จํานวน 5 บริษัท ได้แก่ บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน), บริษัท พีทีที 

โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน), บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) และบริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ได้ต่อสัญญาเงินกู้ ICBL หลังจากสัญญาสิ้นสุดในวันที่ 19 ธันวาคม 2564 ไปอีกระยะเวลา 1 ปี 

นับตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 19 ธันวาคม 2565

4.2.3  (Credit Term)

 ปตท. มีนโยบายการบริหารสินเชื่อ ซึ่งมีการกําหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้สินเชื่อของแต่ละหน่วยธุรกิจที่สามารถแข่งขัน

และเทยีบเคยีงกับคูแ่ขง่ได้ โดยพจิารณาใหร้ะยะเวลารับเงนิและจ่ายเงนิโดยเฉลี่ยในภาพรวมมคีวามสอดคลอ้งกันและไม่มผีลกระทบ

ต่อสภาพคล่องทางการเงิน ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงต้นทุนและความเสี่ยงทางการเงินอันอาจเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนด้วย

 อัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ดังนี้

 หน่วย: วัน

2562 2563 2564  3 

AR days 28.26 31.77 24.95 28.33

AP days 29.37 33.45 30.79 31.20
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4.2.4   

 ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 มีแผนการลงทุนภายใน 5 ปีข้างหน้า (ปี 2565 - 2569) เป็นเงินรวมประมาณ 

102,165 ล้านบาท โดยมีสรุปรายละเอียดประมาณการใช้เงินรายปี ดังนี้ 

 หน่วย: ล้านบาท

 2565 2566 2567 2568 2569

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 13,232 17,798 9,989 3,671 821 45,511

ธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 9,305 6,974 2,410 1,631 227 20,547

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 และธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 1,180 383 38 3 - 1,604

ธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

 และสํานักงานใหญ่ 3,862 3,172 660 418 284 8,396

การลงทุนในบริษัทที่ ปตท. 

 ถือหุ้นร้อยละ 100 19,010 2,947 1,546 1,349 1,255 26,107

รวม 46,589 31,274 14,643 7,072 2,587 102,165

 ทั้งนี้ ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจหลัก (Core Businesses) เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

ของงบการลงทุน 5 ปี ประมาณรอ้ยละ 65 โดยมโีครงการหลัก อาท ิโรงแยกก๊าซธรรมชาตหิน่วยที ่7 เพื่อทดแทนโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

หน่วยที่ 1 และโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 8 ซึ่งนําก๊าซธรรมชาติเหลวมาแยกเป็นผลิตภัณฑ์อีเทน และก๊าซปิโตรเลียมเหลว

รวมถึงถังเก็บผลิตภัณฑ์อีเทนและสถานีรับจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถในการนําเข้าผลิตภัณฑ์อีเทน รวมทั้งโครงการท่อส่งก๊าซฯ 

บางปะกง-โรงไฟฟ้าพระนครใต้ และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกเส้นที่ 5 ทั้งนี้ ยังมีการลงทุนผ่านบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

ร้อยละ 100 อาทิ การขยายขีดความสามารถของสถานีรับจ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแห่งที่ 2 (หนองแฟบ) โครงการพัฒนาท่าเรือ

อุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 และโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3

 นอกจากนี้ ปตท. ยังได้จัดเตรียมงบลงทุนในอนาคต (Provisional Capital Expenditure) ในระยะ 5 ปีข้างหน้าอีกจํานวน 

238,032 ล้านบาท โดยหลักเพื่อการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ ปตท. “Powering Life with 

Future Energy and Beyond” ที่มุ่งเน้นธุรกิจพลังงานสะอาดเพื่อไปสู่สังคมคาร์บอนต่ํา อาทิ การลงทุนในด้านพลังงานหมุนเวียน

เพื่อให้กลุ่ม ปตท. บรรลุเป้าหมายกําลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนที่ 12,000 เมกะวัตต์ ภายในปี 2573 โครงการลงทุน

ในธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าอย่างครบวงจร การลงทุนในธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต (Life Science: ธุรกิจยา ธุรกิจอาหาร

เพื่อสุขภาพ ธุรกจิอุปกรณ์การแพทย์และการวนิจิฉัยทางการแพทย์)  เพื่อการขับเคลื่อนธุรกจิชวีวทิยาศาสตร์ให้เกดิขึ้นในประเทศไทย

และภูมิภาคอาเซียน ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นพลังงาน

เปลี่ยนผ่าน (Transition Fuel) โดยมุ่งเน้นในการขยายโครงข่ายท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของภาครัฐ) 

และการขยายการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลวอย่างครบวงจร (LNG Value Chain) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 แหล่งเงินหลักที่ ปตท. คาดว่าจะนํามาใช้ในการลงทุนตามแผนดังกล่าวข้างต้น จะมาจากเงินสดรับสุทธิจากดําเนินงาน 

รวมถึงเงินสดรบัจากการออกหุ้นกู้หรือเงินกู้ยืมระยะยาว ทั้งนี้ แผนการลงทุนขา้งตน้เปน็แผนการลงทุนของ ปตท. รวมถึงการรว่มทนุ

และการลงทุนในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 อนึ่ง แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัท Flagship ได้นําเสนอในส่วนที่ 1.2 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/ การจัดหา/ จัดจําหน่าย

4.2.5  .

 (Transmission Pipeline) 

 • ระบบท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 จากระยองไปไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ ใต้ 

  • ความคืบหน้าโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564: ร้อยละ 86.71 (รวมการก่อสร้างทั้ง 3 ส่วน)

  • กําหนดแล้วเสร็จปี 2565

/ 
(LNG Receiving Facilities) 

 ปัจจุบัน ปตท. มีสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวกับ Qatargas, Shell, BP และ Petronas จํานวนทั้งสิ้น 5.2 ล้านตันต่อปี 

และมีความพร้อมในการจัดหาก๊าซธรรมชาติเหลวเพื่อรองรับปริมาณการใช้ก๊าซฯ ของประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

 • โครงการ LNG Receiving Terminal 2:

  • ความคืบหน้าโครงการ ณ เดือนธันวาคม 2564: ร้อยละ 92.46

  • ที่ประชมุคณะรฐัมนตร ีเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2560 มมีตใิห้ ปตท. ดาํเนนิการขยายกาํลังการแปรสภาพก๊าซธรรมชาตเิหลว

ที่ 7.5 ล้านตันต่อปี

  • มีกําหนดส่งก๊าซธรรมชาติได้ 2.5 ล้านตันต่อปี ในช่วงกลางปี 2565 และอีก 5 ล้านตันต่อปี คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 

เดือนธันวาคม 2565

 • โครงการ LNG Receiving Terminal อื่น ๆ (LNG Receiving Terminal 3): 

  • ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชน ผลการเจรจา และร่างสัญญา

ร่วมทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership: PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(กนอ.) สาํหรบัโครงการพัฒนาทา่เรืออตุสาหกรรมมาบตาพดุระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) ตามที่สาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย

เศรษฐกจิพฒันาพเิศษภาคตะวนัออกเสนอมา โดยใหบ้รษิัท กลัฟ์ เอ็มทพี ีแอลเอน็จ ีเทอร์มนิอล จาํกดั (บรษิทัรว่มทนุระหวา่ง

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด (PTT TANK) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 และบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ 

จํากัด (GULF) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 70) เป็นผู้ดําเนินการถมทะเล มูลค่าการลงทุนร่วมกันในส่วนของการถมทะเล

ประมาณ 12,900 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2567 และสิทธิในการก่อสร้าง LNG Receiving Terminal 3 ช่วงที่ 1 

ขนาดไม่ต่ํากว่า 5 ล้านตัน เป็นเงินลงทุนประมาณ 28,000 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะพร้อมเปิดดําเนินการประมาณปี 2570

  2564

Plant 1Q2564 2Q2564 3Q2564 4Q2564

GSP #2 SD

(1 - 2 ม.ค.: 2 วัน)

GSP #3 TD 70%

(12 เม.ย.: 1 วัน)

SD

(23 - 30 ก.ย.: 8 วัน)

SD

(1 - 6 ต.ค.: 6 วัน)

GSP #5 TD 27 - 50%

(1 - 9 ม.ค.: 9 วัน)

TD 50%

(17 - 27 เม.ย.: 11 วัน)

GSP #6 TD 20%

(13 เม.ย.: 1 วัน)

Major SD

(1 - 26 ก.ค.: 26 วัน)

SD

(7 - 15 ต.ค.: 9 วัน)

ESP TD 40%

(1 - 2 ม.ค.: 2 วัน)

TD 60%

(23 - 30 ก.ย.: 8 วัน)

TD 60%

(1 - 6 ต.ค.: 6 วัน)

201200
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



สรุปแผนการหยุดซ่อมบำารุงโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2565

Plant 1Q2565 2Q2565 3Q2565 4Q2565

GSP #2 TD
(1 - 23 พ.ค.: 23 วัน)

GSP #3 TD
(1 - 23 พ.ค.: 23 วัน)

GSP #4 Major SD
(1 - 20 ก.ย.: 20 วัน)

GSP #6 Major SD
(ธ.ค.: 15 วัน)

ESP Major SD
(1 - 23 พ.ค.: 23 วัน)

หมายเหตุ:
*  TD: Turn down (ลดกำาลังการผลิต)
** SD: Shut down (หยุดการผลิต)

โครงการเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation: EECi) 

 จากมติคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor 
Development) เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ให้เป็นเขตเศรษฐกิจชั้นนำาของอาเซียน เพื่อส่งเสริม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เป็น
กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต (New Engine of Growth) โดยดำาเนินการใน 3 จังหวัดภาคตะวันออก ได้แก่ ชลบุรี ระยอง 
และฉะเชิงเทรานั้น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเสนอแนวทางการยกระดับและพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเป็นพื้นที่นวัตกรรมใหม่ในเขตระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก ที่มีระบบนิเวศนวัตกรรม 
ที่เหมาะสม ช่วยส่งเสริมให้เกิดการทำาวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมร่วมกันระหว่างภาครัฐ เอกชน มหาวิทยาลัย รวมถึงชุมชนในพื้นที่  
เพื่อช่วยยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมเดิม รวมถึงสร้างให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ ท้ังในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
และในพื้นที่อื่น ๆ ทั่วประเทศ อันจะนำาไปสู่การเป็นประเทศแห่งนวัตกรรม ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนนำาไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต
 เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ณ วังจันทร์วัลเลย์ มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 3,450 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ 
ของโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ (KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และโครงการปลูกป่าวังจันทร์รวมกันประมาณ 1,000 ไร่ และพื้นที ่
รอการพัฒนาร่วมกันระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและ ปตท. ประมาณ 2,450 ไร่ ซึ่งในพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์นี้  
จะถูกออกแบบให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ ที่พร้อมรองรับกิจกรรมวิจัย พัฒนา 
และนวัตกรรมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ EECi ได้แก่ พื้นที่รองรับการดำาเนินกิจกรรมวิจัยพัฒนาของภาคเอกชน ศูนย์พัฒนาวิสาหกิจ
เริ่มต้น (Startups and Innovation Center) แหล่งรวมศูนย์วิเคราะห์ทดสอบและโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพของประเทศ (National 
Quality Infrastructure) รวมถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อขยายผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ (Translational Research Infrastructure) 
เช่น โรงงานต้นแบบ (Pilot Plant) โรงงานสาธิต (Demonstration Plant) และพื้นที่ทดลองผลิตและพื้นที่ทดสอบตลาด (Living Lab)  
เป็นต้น นอกจากนี้ ในบริเวณพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ยังมีพื้นที่พักอาศัย สถานที่พบปะสังสรรค์ สถานที่ออกกำาลังกาย โรงแรม  
ส่ิงอำานวยความสะดวกต่าง ๆ  รวมถึงโรงเรียนนานาชาติ/ โรงเรียนสองภาษา ตลอดจนพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือรองรับนวัตกร ผู้เช่ียวชาญชาวไทย 
และต่างประเทศ เอกชน ตลอดจนกลุ่มเป้าหมายอื่น ๆ เพื่อให้เป็นพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมของประเทศไทย
 อนึ่ง คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติการลงทุนโครงการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561  
โดยปัจจุบันงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคดำาเนินการแล้วเสร็จ เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2564 ที่ผ่านมา ปัจจุบันมีสัญญาเช่าพื้นที่แล้วกับลูกค้าจำานวน 5 ราย และคณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติการลงทุนโครงการก่อสร้าง 
EECi Community Zone Phase 1 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 เพื่อรองรับการใช้ชีวิตของบุคลากรในพื้นที่ ทั้งนี้ โครงการ EECi  
ณ วังจันทร์วัลเลย์ ยังได้รับอนุมัติตราสัญลักษณ์ Smart City เพื่อรองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ จากคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน 
และบริหารโครงการเมืองอัจฉริยะอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564 อีกด้วย

4.3	 ข้อมูลสำ�คัญท�งก�รเงิน
 ฐานะการเงนิและผลการดำาเนนิงานทีน่ำาเสนอประกอบดว้ยผลการดำาเนนิงานจากงบการเงนิรวมสำาหรบัปสีิน้สดุวันที ่31 ธนัวาคม 
2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด โดยแสดงเปรียบเทียบกับฐานะทางการเงิน 
และผลการดำาเนินงานจากงบการเงินรวมสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 

4.3.1 งบแสดงฐานะการเงิน 
หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน
ปี 2562

(ตรวจสอบ)
ปี 2563

(ตรวจสอบ)
ปี 2564

(ตรวจสอบ)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 292,542.46 332,032.07 312,730.12

เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้น - 84,888.67 48,906.98

เงินลงทุนชั่วคราว 38,263.31 - -

ลูกหนี้การค้า 167,641.02 110,527.81 196,242.81

ลูกหนี้อื่น 49,611.75 51,698.64 64,733.54

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 2,669.22 1,718.43 1,579.82

สินค้าคงเหลือ 117,746.96 93,526.88 168,994.35

พัสดุคงเหลือ 34,379.14 36,252.19 41,415.83

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน 3,686.31 1,629.00 4,072.92

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น 6,680.69 1,216.11 2,034.03

สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น 3,877.85 4,677.56 9,984.02

สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 2,763.08 2,711.46

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 717,098.71 720,930.44 853,405.88

203202
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดำาเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ 
รายงานประจําปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3
งบการเงิน

เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

	 1.	 โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

	 2.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	

	 3.	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	

 4.	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ  

	 5.		 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

สารบัญ  
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

  
จุดเด่นทางการเงิน 

 
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

   
รางวัลแห่งความสำาเร็จ

   
สารจากคณะกรรมการ

สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี



หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ปี 2562

(ตรวจสอบ)
ปี 2563

(ตรวจสอบ)
ปี 2564

(ตรวจสอบ)

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น - 23,055.49 46,464.44

เงินลงทุนเผื่อขาย 6,687.35 - -

เงินลงทุนในการร่วมค้า 49,512.82 48,931.85 52,280.02

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 25,670.17 26,748.63 76,499.01

เงินลงทุนระยะยาวอื่น 17,931.83 - -

เงินให้กู้ยืมระยะยาว 12,474.41 9,631.51 8,623.74

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน 7,987.23 8,026.08 10,458.68

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 1,294,979.08 1,292,716.83 1,425,414.44

สินทรัพย์สิทธิการใช้ - 70,830.83 79,420.06

ค่าความนิยม 107,197.34 106,994.15 182,651.76

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น 79,967.67 68,473.14 144,866.46

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำารวจและประเมินค่า 87,530.42 86,945.40 104,594.60

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  47,611.10 54,694.33 63,529.29

สินทรัพย์ตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน  3,810.60 3,514.92 2,594.10

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 6,616.48 7,949.89 11,178.89

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น 21,889.75 14,739.39 16,037.46

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 1,769,866.25 1,823,252.44 2,224,612.95

รวมสินทรัพย์ 2,486,964.96 2,544,182.88 3,078,018.83

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ปี 2562

(ตรวจสอบ)
ปี 2563

(ตรวจสอบ)
ปี 2564

(ตรวจสอบ)

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 44,440.53 4,222.87 11,631.87

เจ้าหนี้การค้า 160,669.13 108,188.92 213,784.47

เจ้าหนี้อื่น 78,396.76 66,684.10 103,079.15

เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 50,439.93 73,777.91 87,648.75

หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำาหนดชำาระภายในหนึ่งปี 1,342.43 7,652.91 10,741.80

เงินกู้ยืมระยะสั้น - - 111.20

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 30,136.90 19,229.93 33,423.50

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะสั้น 1,289.37 1,890.06 8,897.75

หนี้สินตราสารอนุพันธ์หมุนเวียน 2,522.08 3,718.84 4,411.72

หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น 4,163.33 3,863.74 5,928.48

หนี้สินหมุนเวียนอื่น 6,384.85 7,221.35 11,909.66

หนี้สินที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย - 1,575.60 2,085.89

รวมหนี้สินหมุนเวียน 379,785.31 298,026.23 493,654.24

205204
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ 
รายงานประจําปี 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส่วนที่ 3
งบการเงิน

เอกสารแนบ

ส่วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

	 1.	 โครงสร้างและการดำาเนินงานของกลุ่มบริษัท

	 2.	 การบริหารจัดการความเสี่ยง	

	 3.	 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน	

 4.	 การวิเคราะห์และคำาอธิบายของฝ่ายจัดการ  

	 5.		 ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำาคัญอื่น

สารบัญ  
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม 

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

  
จุดเด่นทางการเงิน 

 
ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ

   
รางวัลแห่งความสำาเร็จ

   
สารจากคณะกรรมการ

สถานการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี



หน่วย: ล้านบาท

 ( )  2562
( )

 2563
( )

 2564
( )

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ยืมระยะยาว 555,018.26 664,732.46 786,223.59

หนี้สินตามสัญญาเช่า 7,727.51 45,117.01 53,468.02

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 59,199.83 57,904.38 95,944.77

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์พนักงาน 32,590.21 34,198.99 36,895.46

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนระยะยาว 90,599.92 96,770.50 84,696.39

เงินมัดจําถังก๊าซ 11,656.78 11,873.80 12,157.17

หนี้สินตราสารอนุพันธ์ไม่หมุนเวียน  2,702.43 5,428.85 3,714.84

หนี้สินทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น 18,948.81 20,073.35 12,222.93

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น 27,696.28 24,212.22 26,101.70

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน 806,140.03 960,311.56 1,111,424.87

รวมหนี้สิน 1,185,925.34 1,258,337.79 1,605,079.11

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนจดทะเบียน 28,563.00 28,563.00 28,563.00

ทุนออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว 28,563.00 28,563.00 28,563.00

ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 29,211.13 29,211.13 29,211.13

ส่วนเกินทุน(ต่ํากว่าทุน)จากการเปลี่ยนแปลง

ส่วนได้เสียในบริษัทย่อย (36,250.86) (31,517.93) 3,095.60

กําไรสะสม

จัดสรรแล้ว 

ทุนสํารองตามกฎหมาย 2,857.25 2,857.25 2,857.25

ทุนสํารองเพื่อกองทุนประกันวินาศภัย 1,243.65 1,265.21 1,272.72

ยังไม่ได้จัดสรร 869,016.09 869,260.27 922,091.72

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (16,036.15) (17,598.53) 19,604.80

ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 878,604.11 882,040.40 1,006,696.22

ส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 422,435.51 403,804.69 466,243.50

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 1,301,039.62 1,285,845.09 1,472,939.72

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 2,486,964.96 2,544,182.88 3,078,018.83

4.3.2  

หน่วย: ล้านบาท

 2562
( )

 2563
( )

 2564
( )

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,219,738.67 1,615,664.66 2,258,818.49

ต้นทุนขายและการให้บริการ 1,967,529.01 1,446,649.07 1,882,251.51

กําไรขั้นต้น 252,209.66 169,015.59 376,566.98

รายได้อื่น 20,397.36 18,312.51 28,940.03

กําไร(ขาดทุน)จากตราสารอนุพันธ์ (417.40) 2,266.48 (31,958.11)

กําไร(ขาดทุน)จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 15,312.83 9,269.53 (6,468.63)

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 287,502.45 198,864.11 367,080.27

ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจําหน่าย 27,573.73 27,199.41 27,245.59

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 65,002.29 68,791.39 83,044.89

ค่าภาคหลวง 17,882.47 13,398.30 17,978.44

กําไรจากการดําเนินงาน 177,043.96 89,475.01 238,811.35

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 6,007.99 4,177.72 9,010.12

กําไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 183,051.95 93,652.73 247,821.47

ต้นทุนทางการเงิน 27,971.47 28,536.47 28,163.28

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 155,080.48 65,116.26 219,658.19

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 32,988.88 25,166.50 67,590.57

กําไรสําหรับปี 122,091.60 39,949.76 152,067.62

การแบ่งปันกําไร

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 92,950.60 37,765.81 108,363.41

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย 29,141.00 2,183.95 43,704.21

122,091.60 39,949.76 152,067.62

กําไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาทต่อหุ้น) 3.20 1.32 3.79

207206
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 1  1 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

ส�วนที่ 1 
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

 1. โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท

 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 3. การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

 4. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ  

 5.  ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



4.3.3  
หน่วย: ล้านบาท

 2562
( )

 2563
( )

 2564
( )

กําไรสําหรับปี 122,091.60 39,949.76 152,067.62

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่น

รายการที่จะถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน

 ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (27,899.83) (828.45) 45,680.23

ผลกําไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย 43.16 - -

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย (21.43) - -

ขาดทุนจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า  

 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (22.00) (1.94)

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่า 

 ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 4.40 0.39

กําไร(ขาดทุน)จากการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (1,182.55) (1,487.88) 951.28

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด (92.55) 447.47 (221.99)

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า

 และบริษัทร่วม (503.11) 757.89 493.90

รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่ไว้ในกําไรหรือขาดทุน

 ในภายหลัง

กําไร(ขาดทุน)จากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

 พนักงานที่กําหนดไว้ (1,095.55) (629.88) 4,502.98

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์

 พนักงานที่กําหนดไว้ 408.80 115.58 (1,481.64)

กําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให้

 วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - (2,906.54) 9,253.35

ภาษีเงินได้เกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารทุนที่กําหนดให้

 วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - 66.77 (2,579.07)

ส่วนแบ่งกําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นในการร่วมค้า

 และบริษัทร่วม (97.64) (225.87) 76.02

กําไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับปี - สุทธิจากภาษี (30,440.70) (4,708.50) 56,673.51

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับปี 91,650.90 35,241.25 208,741.13

การแบ่งปันกําไรเบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ 73,509.92 34,485.35 147,818.26

ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม

 ของบริษัทย่อย 18,140.98 755.90 60,922.87

91,650.90 35,241.25 208,741.13

4.3.4   

 หน่วย: ล้านบาท  

 2562
( )

 2563
( )

 2564
( )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไรก่อนภาษีเงินได้ 155,080.48 65,116.26 219,658.19

รายการปรับปรุงกระทบยอดกําไรสุทธิเป็นเงินสดรับ(จ่าย)

 จากกิจกรรมดําเนินงาน:

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 133,204.18 139,879.64 146,789.78

ขาดทุนจากการจําหน่ายสินทรัพย์ 31.18 318.04 121.50 

(กําไร)ขาดทุนจากการจําหน่ายเงินลงทุน 221.28 (1.96) 1,153.21 

กําไรจากการเปลี่ยนสถานะเงินลงทุน - - (503.79)

กําไรจากการซื้อในราคาต่ํากว่ามูลค่ายุติธรรม (31.48) (125.06) (10,693.78)

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ 291.12 11,907.83 13,287.04

(โอนกลับ)ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน (434.02) 9.45 -

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (6,007.99) (4,177.72) (9,010.12)

ประมาณการหนี้สินสําหรับผลประโยชน์ของพนักงาน 7,063.16 2,554.02 3,397.66 

(กําไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน (8,259.06) (3,682.98) 18,977.89 

(กําไร)ขาดทุนจากตราสารอนุพันธ์ 3,123.61 3,605.66 (1,703.37)

(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสัญญาซื้อขาย

 สินค้าที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง - 837.92 268.86 

(กําไร)ขาดทุนจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน

 ผ่านกําไรขาดทุน - 156.28 (52.67)

(โอนกลับ)ผลขาดทุนด้านเครดิตของลูกหนี้ (77.02) 600.05 (1,603.92)

ค่าใช้จ่ายในการสํารวจตัดจําหน่าย 2,368.68 1,943.21 6,763.91 

โอนกลับค่าเผื่อการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ (3,079.36) (468.65) (163.40)

สํารองพัสดุสิ้นเปลืองเสื่อมสภาพ 453.01 610.67 1,437.61 

เงินปันผลรับ (383.03) (620.39) (457.21)

ดอกเบี้ยรับ (7,836.97) (3,933.50) (2,522.34)

ต้นทุนทางการเงิน 27,971.47 28,536.47 28,163.29 

อื่น ๆ 4.46 223.81 31.23 

กําไรจากการดําเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์

 และหนี้สินดําเนินงาน 303,703.70 243,289.05 413,339.57

สินทรัพย์ดําเนินงานสุทธิ(เพิ่มขึ้น)ลดลง 26,662.91 19,155.94 (40,266.64)

เงินสดรับจากการดําเนินงาน 330,366.61 262,444.99 373,072.93

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (65,259.23) (43,853.24) (50,648.24)

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดําเนินงาน 265,107.38 218,591.75 322,424.69
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หน่วย: ล้านบาท

 ( )  2562
( )

 2563
( )

 2564
( )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินจ่ายสําหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และอสังหาริมทรัพย์

 เพื่อการลงทุน (144,336.35) (143,343.98) (135,677.73)

เงินจ่ายสําหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (2,861.37) (3,608.60) (2,466.02)

เงินจ่ายสําหรับการสํารวจและประเมินค่า (3,700.25) (2,929.00) (4,200.41)

เงินสดจ่ายสําหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้ - (457.41) (280.66)

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น - (7,292.63) (12,242.81)

เงินสดจ่ายสุทธิจากการซื้อธุรกิจ (164,377.95) (1,615.03) (207,569.37)

เงินสดจ่ายสิ่งตอบแทนที่ต้องจ่ายในการซื้อสัดส่วนการถือหุ้น

 ในการร่วมค้า - - (1,745.30)

เงินสดจ่ายสําหรับเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม (4,856.29) (2,569.73) (50,379.46)

เงินจ่ายสําหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว (837.25) (3.48) (9,649.61)

เงินสดจ่ายสําหรับตราสารอนุพันธ์ - (773.69) (31.37)

เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น (2,855.86) - -

เงินจ่ายสําหรับเงินลงทุนเผื่อขาย (241.11) - -

เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์

 ไม่มีตัวตน อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน และสินทรัพย์สิทธิการใช้ 929.64 253.15 372.58

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะยาวอื่น - 15,185.63 4,467.44

เงินสดรับจากการปรับโครงสร้างธุรกิจ - - 1,560.49 

เงินสดรับสุทธิจากการซื้อสินทรัพย์ - - 382.07 

เงินสดรับจากการขายและการลดทุนของเงินลงทุนในการร่วมค้า

 และบริษัทร่วม 488.93 1,182.30 1,774.03

เงินรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย 10,693.13 - -

เงินรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น 28.29 - -

รับคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาว 3,490.28 2,274.76 1,221.52

เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์ - 729.98 33.65

เงินรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ํามัน 16.68 1.72 -

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง(เพิ่มขึ้น) 108,719.16 - -

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น) 269.91 - (12,383.52)

เงินลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินระยะสั้นลดลง(เพิ่มขึ้น) - (53,764.92) 34,304.08

เงินสดรับจากดอกเบี้ย 6,424.63 2,864.81 2,008.25

เงินปันผลรับ 4,787.57 5,282.51 5,193.92

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน (188,218.21) (188,583.61) (385,308.23)

หน่วย: ล้านบาท

 ( )  2562
( )

 2563
( )

 2564
( )

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญของบริษัทย่อย 18,346.18 267.65 53,800.03

เงินสดรับจากการขายหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย - - 1,353.93

เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว 174,649.44 210,692.85 207,295.90

เงินสดรับจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย 3.96 - -

เงินสดรับจากตราสารอนุพันธ์ - - 58.28

เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว (101,517.72) (73,027.21) (104,120.16)

เงินจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน (1,358.24) (8,371.81) (9,416.01)

เงินสดจ่ายตราสารอนุพันธ์ - (481.27) (179.80)

เงินสดจ่ายชําระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (30,750.89) (964.92) -

เงินสดจ่ายจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อย (40,806.27) - (28.51)

เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืนของบริษัทย่อย (1,187.60) - -

เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง) (701.55) (1,124.55) 108.73

เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน

 เพิ่มขึ้น(ลดลง) 19,910.18 (40,368.11) 5,539.10

เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน (25,462.32) (26,938.73) (29,752.34)

เงินปันผลจ่าย (81,350.83) (51,624.22) (78,469.13)

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (70,225.66) 8,059.68 46,190.02

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการ

 เทียบเท่าเงินสด (3,075.30) 1,432.81 2,737.22

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,230.07) 105.04 (5,014.81)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์

 ที่ถือไว้เพื่อขาย - (116.06) (330.84)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ 358.14 39,489.61 (19,301.95)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี 292,184.32 292,542.46 332,032.07

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี 292,542.46 332,032.07 312,730.12
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4.3.5 : EBITDA ( )
   

หน่วย: ล้านบาท

( )    
( )

 2562
( )

 2563
( )

 2564
( )

กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

การจัดหา ขนส่ง และจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

 รวมถึงธุรกิจแยกก๊าซธรรมชาติ

รายได้จากการขาย 502,110.73 403,626.39 464,037.56

ต้นทุนขาย 419,035.09 340,201.60 367,916.83

กําไรขั้นต้น 83,075.64 63,424.79 96,120.73

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 12,822.34 9,338.53 10,585.78

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 1,153.35 855.33 961.68

รวมกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 71,406.65 54,941.59 86,496.63

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 18,923.61 19,246.05 18,729.02

รวมกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 52,483.04 35,695.54 67,767.61

กลุ่มธุรกิจสํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

รายได้จากการขาย 191,052.73  160,400.68 219,068.07

ต้นทุนขาย 24,756.76  26,151.93 28,069.32

กําไรขั้นต้น 166,295.97  134,248.75 190,998.75

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 14,210.27  12,577.00 13,963.18

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม 16,944.73  12,798.16 16,994.69

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 1,712.66  1,170.85 4,324.56

รวมกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 136,853.63  110,044.44 164,365.44

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 62,810.84  65,009.14 70,062.33

รวมกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 74,042.79  45,035.30 94,303.11

หน่วย: ล้านบาท

( )    
( )  ( )

 2562
( )

 2563
( )

 2564
( )

กลุ่มธุรกิจถ่านหิน

รายได้จากการขาย 15,379.95  10,779.10 16,983.50

ต้นทุนขาย 10,335.08  6,680.75 7,905.89

กําไรขั้นต้น 5,044.87  4,098.35 9,077.61

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 472.66  378.83 792.83

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสําหรับปิโตรเลียม 937.73  600.14 983.75

รายได้(ค่าใช้จ่าย)จากการดําเนินงานอื่น 96.98  57.60 (143.02)

รวมกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 3,731.46  3,176.98 7,158.01

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 2,437.48  1,873.50 1,754.04

รวมกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 1,293.98  1,303.48 5,403.97

รวมกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน

 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 127,819.81 82,034.32 167,474.69

กลุ่มธุรกิจน้ํามัน

รายได้จากการขาย 579,667.46  430,604.52 513,895.44

ต้นทุนขาย 542,164.17  395,239.07 475,532.51

กําไรขั้นต้น 37,503.29  35,365.45 38,362.93

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 23,244.82  19,729.63 19,863.47

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 3,635.34  2,461.94 2,307.80

รวมกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 17,893.81  18,097.76 20,807.26

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 4,109.28  5,384.88 5,907.80

รวมกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 13,784.53  12,712.88 14,899.46

กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

รายได้จากการขาย 1,085,029.50  656,217.84 1,146,564.16

ต้นทุนขาย 1,082,185.13  655,525.75 1,133,967.17

กําไรขั้นต้น 2,844.37  692.09 12,596.99

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 9,557.08  11,611.90 6,415.49

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 6,576.62  10,154.01 4,558.00

รวมกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) (136.09)  (765.80) 10,739.50

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 118.00  288.39 203.62

รวมกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตามส่วนงาน (254.09)  (1,054.19) 10,535.88
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หน่วย: ล้านบาท

( )    
( )  ( )

 2562
( )

 2563
( )

 2564
( )

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

รายได้จากการขาย 976,149.70  728,567.95 1,037,275.81

ต้นทุนขาย 908,814.95  688,340.67 888,952.48

กําไรขั้นต้น 67,334.75  40,227.28 148,323.33

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 24,589.89  22,621.98 30,001.98

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 2,537.72  3,032.96 2,411.92

รวมกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 45,282.58  20,638.26 120,733.27

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 35,222.68 37,191.67 38,945.25

รวมกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตามส่วนงาน 10,059.90  (16,553.41) 81,788.02

รวมกําไร(ขาดทุน)จากการดําเนินงานตามส่วนงาน

 ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 23,590.34 (4,894.72) 107,223.36

กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

รายได้จากการขาย 72,685.21  76,226.03 81,262.43

ต้นทุนขาย 52,586.33  52,442.56 59,699.92

กําไรขั้นต้น 20,098.88  23,783.47 21,562.51

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 2,344.04  2,665.69 3,716.28

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 734.44  1,041.67 3,071.93

รวมกําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) 18,489.28  22,159.45 20,918.16

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 9,229.25  10,456.43 10,735.55

รวมกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 9,260.03  11,703.02 10,182.61

กลุ่มธุรกิจอื่น ๆ

รายได้จากการขาย 3,403.53  3,439.21 3,557.68

ต้นทุนขาย 3,569.68  3,422.74 3,758.66

กําไรขั้นต้น (166.15)  16.47 (200.98)

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 4,824.38  4,170.07 4,716.77

รายได้จากการดําเนินงานอื่น 1,986.68  1,484.18 1,568.59

รวมขาดทุนจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา 

 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA) (3,003.85)  (2,669.42) (3,349.16)

ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจําหน่าย 353.04  429.58 452.17

รวมขาดทุนจากการดําเนินงานตามส่วนงาน (3,356.89)  (3,099.00) (3,801.33)

รวมกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงานก่อนหักรายการ

 ที่ยังไม่ได้จัดสรรและรายการระหว่างกัน 157,313.29 85,743.62 281,079.33

บวก (หัก) รายการระหว่างกัน (1,545.27) 48.59 87.11

รวมกําไรจากการดําเนินงานตามส่วนงาน 155,768.02 85,792.21 281,166.44

4.3.6  

 2562  2563  2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง

อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.89 2.42 1.73

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว เท่า 1.31 1.77 1.13

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า เท่า 12.74 11.33 14.43

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย วัน 28.26 31.77 24.95

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนี้ เท่า 12.26 10.76 11.69

ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ย วัน 29.37 33.45 30.79

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากําไร

อัตรากําไรขั้นต้น % 11.36 10.46 16.67

อัตรากําไรสุทธิ % 5.50 2.47 6.73

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 10.61 4.29 11.47

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 5.04 1.59 5.41

อัตราส่วนผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร % 10.11 3.09 11.19

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ เท่า 0.92 0.64 0.80

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น1/ เท่า 0.51 0.62 0.64

อัตราส่วนความสามารถชําระดอกเบี้ย เท่า 12.97 9.74 12.54

กําไรต่อหุ้น  

กําไรต่อหุ้น2/ บาท/หุ้น 3.20 1.32 3.79

หมายเหตุ:

1/ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น = หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย หาร ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

2/ คํานวณจากจํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ําหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 จํานวน 28,563.00 ล้านหุ้น
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5.1   
 นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้น: รายละเอียดตามหัวข้อ 1.3 โครงสร้างการถือหุ้น

ของกลุ่มบริษัท

5.2   
 ข้อพิพาททางกฎหมายที่ ปตท. เป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาท

ที่ยังไม่สิ้นสุดและเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. อย่างมี

นยัสําคญั และเป็นคดทีี่มไิดเ้กดิจากการประกอบธุรกจิโดยปกต ิณ วันที ่31 ธนัวาคม 

2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

5. 
    

5.2.1  .  ( )  
  .   ( ) 
     
  ( ) 
   
   
  

 กรณี บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จํากัด (มหาชน) 

มีสัญญาขายกากคอนเดนเสท (CR) ให้ ปตท. เพื่อขายต่อให้แก่ 

บรษิทั ระยองเพยีวรฟิายเออร ์จํากดั (มหาชน) (ปัจจุบนั เปลี่ยนชือ่

เป็นบริษัท อาร์พีซีจี จํากัด (มหาชน)) มีกําหนดระยะเวลา 

15 ปี ครบกําหนดในวันที่ 31 มกราคม 2555 โดยที่สัญญา

มีลักษณะแบบ Back-to-Back เมื่อบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์

และการกลั่น จํากัด (มหาชน) ได้แจ้งไม่ต่ออายุสัญญากับ ปตท. 

ปตท. จึงแจ้งไม่ต่ออายุสัญญากับบริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ 

จาํกัด (มหาชน) แตบ่รษิทั ระยองเพยีวรฟิายเออร์ จาํกัด (มหาชน) 

เห็นว่าสัญญาดังกล่าวไม่มีกําหนดระยะเวลาสิ้นสุด จึงได้ยื่น

ข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ และฟ้องคดีต่อศาลแพ่ง 

เรียกร้องให้ ปตท. และบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น 

จํากัด (มหาชน) ปฏิบัติตามสัญญาโดยดําเนินการขายกาก

คอนเดนเสทใหแ้ก่บรษิทั ระยองเพยีวรฟิายเออร ์จาํกัด (มหาชน) 

ต่อไปอีก หรือหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาก็ให้ ร่วมกันชดใช้

ค่าสินไหมทดแทน ซึ่ง ปตท. ได้ยื่นคําคัดค้านต่อสู้คดีต่อ

สถาบันอนุญาโตตุลาการและยื่นคําให้การต่อศาลแพ่งแล้ว 

โดยศาลแพ่งได้มีคําสั่งจําหน่ายคดีชั่วคราวเพื่อรอฟังคําชี้ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อมาคณะอนุญาโตตุลาการได้มี

คําชี้ขาดให้ ปตท. ชําระค่าเสียหายบางส่วน แต่เนื่องจาก 

ปตท. เห็นว่าคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการดังกล่าว

อาจมีความคลาดเคลื่อนในข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย ปตท. 

โดยพนักงานอัยการจึงได้ยื่นคําร้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอน

คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อมาในวันที่ 16 ธันวาคม 

2559 บรษิทั ระยองเพยีวรฟิายเออร ์จาํกดั (มหาชน) ได้ยืน่คํารอ้ง

ตอ่ศาลแพ่งขอให้บงัคบัตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ 

และ ปตท. โดยพนักงานอัยการได้ยื่นคํารอ้งคัดค้านต่อศาลแพ่ง

แลว้ เมือ่วนัที่ 19 กันยายน 2562 ศาลแพง่มคีาํพพิากษาให้บังคบั

ตามคําชี้ขาด และวันที่ 13 มีนาคม 2563 ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์

คําพิพากษาของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา

 เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2564 ศาลฎีกามีคําพิพากษา

ยืนตามคําพิพากษาของศาลแพ่งให้บังคับตามคําชี้ขาดของ

คณะอนญุาโตตุลาการ คดีถึงที่สุด เป็นผลให ้ปตท. ต้องจ่ายเงิน

แกบ่รษิทั ระยองเพยีวรฟิายเออร ์จาํกัด (มหาชน) เปน็จาํนวนเงนิ

ประมาณ 2,200 ล้านบาท ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ศาล

มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 ปตท. ได้ใช้สิทธิ

หักกลบลบหนี้ที่บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) 

ต้องจ่ายแก่ ปตท. ในอีกคดีหนึ่งที่ศาลฎีกามีคําพิพากษา

ถึงที่สุดให้บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) 

จ่ายค่าผลิตภัณฑ์ค้างชําระแก่ ปตท. เป็นจํานวนเงินประมาณ 

2,800 ล้านบาท และผลของการหักกลบลบหนี้ ทําให้บริษัท 

ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) จะต้องชําระเงินให้แก่ 

ปตท. เป็นจํานวนเงินประมาณ 600 ล้านบาทต่อไป 

 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) ได้มีหนังสือ

ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2564 ส่งข้อเสนอขอชําระหนี้ส่วนที่เหลือ

แก่ ปตท. โดยอ้างว่า ข้อเสนอดังกล่าวเป็นไปตามคําพิพากษา

ของศาลฎีกาและตามข้อตกลงการหักกลบลบหนี้เมื่อวันที่ 

23 กรกฎาคม 2564 ทัง้นี ้ปตท. ได้พิจารณาแลว้ เหน็ว่า ขอ้เสนอ

ดังกล่าวไม่เป็นไปตามคําพิพากษาของศาลฎีกาและข้อตกลง

การหักกลบลบหนี้ ปตท. จึงได้ปฏิเสธข้อเสนอของบริษัท ระยอง

เพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2564 บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร์ จํากัด (มหาชน) 

ไดช้าํระหนี้สว่นที่เหลือให้กบั ปตท. เป็นจาํนวนเงินประมาณ 618 

ลา้นบาท ซึ่งเปน็จํานวนที่ครบถ้วนตามคําพิพากษาของศาลฎีกา 

5.2.2     ( ) 
  
   
   - /  
  

 บริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จํากัด ได้ใช้

สิทธิเรียกร้องต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการเรียกค่าเสียหายจาก

การเปลี่ยนงาน เพิ่มงาน และอื่น ๆ ตามสัญญาวางท่อส่งก๊าซ

ธรรมชาติไทรน้อย - โรงไฟฟ้าพระนครเหนือ/ใต้ จาก ปตท. 

ซึง่ ปตท. เหน็ว่า การใช้สิทธิเรียกรอ้งดังกล่าวนอกจากไมถ่กูต้อง

ตามสัญญาแล้วยังมีการโอนสิทธิเรียกร้องซึ่งยังหาข้อยุติไม่ได้ 

ต่อมาหลังจากยื่นคําเสนอข้อพิพาทนี้ บริษัท นาแคป เอเชีย 

แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จํากัด ได้ถูกศาลล้มละลายกลางมีคําสั่ง

พิ ทัก ษ์ทรัพย์ เ ด็ดขาดและมี คํ าพิพากษาใ ห้ล้มละลาย

และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้เข้าดําเนินการข้อพิพาท

อนญุาโตตลุาการแทนบรษิทั นาแคป เอเชยี แปซฟิกิ (ไทยแลนด์) 

จํากัด แล้ว ซึ่งในคดีล้มละลายดังกล่าว ปตท. ได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้

เป็นเจ้าหนี้รายหนึ่งด้วย ส่วนในข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการนั้น 

ปตท.  ได้ยื่ นคํ า คัดค้านปฏิ เสธ ข้อ เรี ยกร้องของบริษัท 

นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จํากัด ทั้งสิ้น พร้อมทั้ง
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สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี



ยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท นาแคป 

เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จํากัด ด้วย ต่อมาปรากฏว่า 

คณะอนุญาโตตุลาการได้มีคําชี้ขาดให้ ปตท. ชําระหนี้บางส่วน

แก่บริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จํากัด แต่

เนื่องจาก ปตท. เห็นว่า คําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

มีการวินิจฉัยคลาดเคลื่อนในสาระสําคัญทั้งในข้อเท็จจริง

และข้อกฎหมาย ปตท. จึงได้ยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาด

ของคณะอนุญาโตตุลาการ ส่วนบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก 

(ไทยแลนด์) จํากัด ได้ยื่นคําร้องขอบังคับตามคําชี้ขาดดังกล่าว

ต่อศาลแพ่ง และเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 ศาลแพ่งได้มีคําสั่ง

ให้บังคับตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ โดยปรับลด

จํานวนเงินลงบางส่วน แต่อย่างไรก็ดี ปตท. ได้ยื่นอุทธรณ์

คําสั่งของศาลแพ่งต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 

ศาลฎีกามีคําสั่งไม่รับอุทธรณ์ของ ปตท. ไว้พิจารณา คดีถึงที่สุด 

เป็นผลให้ ปตท. ต้องจ่ายเงินตามคําพิพากษาของศาลแพ่ง 

และเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 ปตท. ได้วางเงินชําระหนี้

ตามคําพิพากษา เป็นเงินประมาณ 4,543.5 ล้านบาท 

ต่อศาลแพ่งแล้ว

5.2.3 
      ( ) 
  
   3 ( ) 
  

 จากการที่บริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จํากัด 

ตามข้อ 5.2.2 ถูกศาลล้มละลายมีคําสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด

และมีคําพิพากษาให้ล้มละลาย เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จึงยื่น

คาํเสนอขอ้พพิาทตอ่สถาบนัอนญุาโตตลุาการ เรยีกรอ้งให ้ปตท. 

ชาํระค่าจา้งและค่าเสยีหายจากการผดิสัญญาต่าง ๆ  ตามสัญญา

โครงการวางท่อสง่กา๊ซธรรมชาตเิส้นที ่3 (บนบก) ซึง่ ปตท. เห็นวา่

การใชส้ิทธิเรียกรอ้งดังกล่าวนอกจากไม่ถกูตอ้งตามสัญญาแล้ว 

ยงัมีการโอนสิทธิเรียกรอ้งซึ่งยงัหาขอ้ยตุิไมไ่ด ้ประกอบกบั ปตท. 

ก็มีข้อโต้แย้งและข้อเรียกร้องกับบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก 

(ไทยแลนด์) จํากัด ปตท. จึงได้ยื่นคําคัดค้านปฏิเสธข้อเรียกร้อง

ของบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จํากัดทั้งสิ้น 

พร้อมทั้งยื่นข้อเรียกร้องแย้ง เรียกร้องค่าเสียหายจากบริษัท 

นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จํากัด ด้วย ต่อมาเมื่อวันที่ 

30  พฤศจกิายน  2561 คณะอนุญาโตตลุาการมคีําชี้ขาดยกคําเสนอ

ข้อพิพาทของบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) จํากัด

และยกข้อเรยีกร้องแย้งของ ปตท. ทัง้นี้ คู่พพิาทมสีทิธขิอเพกิถอน

คาํชี้ขาดของคณะอนญุาโตตลุาการตอ่ศาลทีม่เีขตอาํนาจภายใน 

90 วนันบัแตว่นัทีไ่ด้รบัสําเนาคําชีข้าด และในคดลี้มละลาย ปตท. 

ได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ไว้แล้ว ซึ่งอยู่ระหว่างดําเนินกระบวน

พิจารณาในคดีลม้ละลาย เมื่อวนัที ่8 มีนาคม 2562 เจา้พนักงาน

พทิกัษท์รัพยข์องบรษิทั นาแคป เอเชยี แปซฟิกิ (ไทยแลนด)์ จํากดั 

ได้ยื่นคําร้องขอเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ต่อศาลแพ่ง และ ปตท. ได้ยื่นคําร้องคัดค้านแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 

6 ตุลาคม 2563 ศาลแพ่งมีคําพิพากษายกคําร้องขอเพิกถอน

ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก 

(ไทยแลนด์) จํากัด และเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 เจ้าพนักงาน

พิทักษ์ทรัพย์ของบริษัท นาแคป เอเชีย แปซิฟิก (ไทยแลนด์) 

จาํกัด ได้ยืน่อทุธรณ์คาํพพิากษาของศาลแพ่งตอ่ศาลฎกีา ต่อมา

เมือ่วนัที ่30 มนีาคม 2564 ปตท. โดยพนกังานอยัการไดย้ืน่คําแก้

อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาแล้ว ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณา

ของศาลฎีกา

หมายเหตุ:

1. ทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเป็นจํานวนเงิน 6,576,076,914 บาท 

 และ 42,574,820 เหรียญสหรัฐฯ

2. หนี้ที่ ปตท. ขอรับชําระในคดีล้มละลาย เฉพาะสัญญานี้ 

 เป็นงิน 643,544,641 บาท
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 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด 

ผู้รบัเหมาก่อสร้างโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตเิส้นที ่4 เป็นโจทก์

ยืน่ฟอ้ง ปตท. เปน็จาํเลยตอ่ศาลแพง่ กลา่วหาวา่ ปตท. บอกเลิก

สัญญาโดยไม่มีสิทธิและปฏิบัติผิดสัญญา และเรียกร้องให้ 

ปตท. จ่ายค่าจ้างค้างชําระและค่าเสียหาย ซึ่ง ปตท. เห็นว่า 

การดําเนินการของ ปตท. เป็นไปโดยชอบด้วยสัญญาทั้งสิ้น 

จึงได้ส่งเรื่องให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาแก้ต่างคดี

ให้แก่ ปตท. ซึ่ง ปตท. โดยพนักงานอัยการได้ยื่นคําให้การต่อ

ศาลแล้ว ต่อมา ศาลแพ่งได้มีคําสั่งให้โอนคดีไปพิจารณา

พิพากษาที่ศาลปกครองกลาง เนื่องจากศาลแพ่งและ

ศาลปกครองกลางเห็นพ้องต้องกันว่า คดีนี้เป็นคดีปกครอง 

โดยศาลแพ่งได้ดําเนินการโอนคดีไปยังศาลปกครองกลางแล้ว 

ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง 

ทั้งนี้ หากศาลปกครองกลางวินิจฉัยว่า ปตท. ไม่ต้องรับผิดตาม

คําฟ้องของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ศาลปกครองกลางก็จักได้มี

คําพิพากษาให้ยกฟ้อง ในทางกลับกัน หากวินิจฉัยว่า ปตท. ต้อง

รับผิด ก็จักได้มีคําพิพากษาให้ ปตท. จ่ายเงินค่าจ้างค้างชําระ 

และ/หรือ ค่าจ้างจากการทํางานเพิ่มเติม และ/หรือ ค่าเสียหาย 

โดยจํานวนเงินนั้นขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลปกครองกลาง
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 หลังจาก ปตท. ได้บอกเลิกสัญญากับบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด 

ปตท. ไดด้าํเนนิโครงการท่อสง่กา๊ซธรรมชาตเิสน้ที ่4 จนแล้วเสร็จ 

และเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 ปตท. โดยพนักงานอัยการ 

ได้ยื่นคําฟ้องต่อศาลปกครองกลาง เรียกร้องให้บริษัท ปุน ลอย 

ลิมิเต็ด ชดใช้ค่าเสียหายจากการปฏิบัติผิดสัญญาและทิ้งงาน

ตามสัญญาโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติเส้นที ่4 ต่อมาเมื่อวนัที ่

15 ตลุาคม 2563 ศาลปกครองกลางมีคาํสั่งใหร้วมการพิจารณา

คดีนี้เข้ากับคดีที่บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ฟ้อง ปตท. (ข้อ 5.2.4)

ปัจจุบัน คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองกลาง

 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562 บริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ได้แถลง

ข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองกลางว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 

ศาลคดีกฎหมายบริษัทแห่งชาติ (The National Company 

Law Tribunal) แห่งประเทศอินเดีย ได้มีคําสั่งให้บริษัท ปุน ลอย 

ลิมิเต็ดเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการ และมีคําสั่งแต่งตั้ง

เจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด (Resolution 

Professional) ตามกฎหมายประเทศอินเดียแล้ว ปตท. 

ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าว พบว่า เป็นความจริง ต่อมา

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ปตท. จึงได้ยื่นคําขอรับชําระหนี้

ต่อเจ้าหน้าที่ดูแลกิจการของบริษัท ปุน ลอย ลิมิเต็ด ณ ประเทศ

อินเดีย ปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดังกล่าวพิจารณาคําขอ

รับชําระหนี้ของ ปตท. สําหรับคดีของศาลปกครองกลาง 

อยู่ระหว่างศาลพิจารณากําหนดแนวทางดําเนินคดีต่อไป

5.2.6 
    . 
   
  
   
  
  

 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ฟ้องร้อง

กระทรวงการคลัง  กระทรวงพลังงาน ปตท.  กับพวก

ต่อศาลปกครองกลาง เป็นคดีหมายเลขดําที่ 510/2559 โดยมี

คําขอท้ายฟ้อง ดังนี้

 1) ให้เพิกถอนมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 18 ธันวาคม 2550 

และมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 10 สิงหาคม 2553 

 2) ให้กระทรวงการคลัง กระทรวงพลังงาน และ ปตท. 

ดําเนินการแบ่งแยกและโอนทรัพย์สินสุทธิตามที่ผู้ฟ้อง

คดีกลา่วอา้ง ณ วันที ่30 กันยายน 2544 จาํนวน 68,570 

ล้านบาท รวมทั้งค่าตอบแทน ผลประโยชน์อื่นใด

 3) เพิกถอนการแบ่งแยกทรัพย์สินในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดิน สิทธิการใช้ที่ดินเพื่อวางระบบการขนส่ง

ปิโตรเลียมทางท่อ ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง 

 

 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ศาลปกครองกลางมีคําสั่ง

เรียก ปตท. ให้ทําคําให้การแก้คําฟ้อง โดยให้ชี้แจงเฉพาะ

ในประเด็นเกีย่วกับกรณกีารแบง่แยกทรพัย์สนิของการปโิตรเลยีม

แห่งประเทศไทย ในส่วนที่เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินให้กับ

ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 (กระทรวงการคลัง) ว่าได้ดําเนินการครบถ้วน

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2550 แล้ว หรือไม่ 

เพียงใด ซึ่ง ปตท. โดยพนักงานอัยการได้ยื่นคําให้การและ

คําให้การเพิ่มเติมต่อศาลปกครองกลาง และศาลปกครองได้มี

คําสั่งสิ้นสุดแสวงหาข้อเท็จจริงแล้ว และเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 

2564 ศาลปกครองกลางมีคําพิพากษายกฟ้อง ผู้ตรวจการ

แผ่นดินไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลาง 

คดีจึงถึงที่สุดตามคําพิพากษาของศาลปกครองกลาง 

5.3 
 

 -ไม่มี-

5.4 
    
 ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)

 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

 ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ

 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

 ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน 

 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)

 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง 

 เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
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6.1 
  
  
 

 ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 

และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปตท. 

ได้ตระหนักถึงพันธกิจสําคัญในด้านการบริหารจัดการที่ดี โปร่งใส 

และสร้างความเท่าเทียมต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปตท. มุ่งมั่น

ที่จะพัฒนาองค์กรให้เป็นต้นแบบด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

ด้วยเชื่อมั่นว่า หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นระบบบริหารจัดการ

ที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุนและสร้าง

มลูคา่ระยะยาวให้กบัผูถ้ือหุน้ สร้างความเชื่อมั่นตอ่ผูม้ีสว่นไดส้่วนเสีย

ทุกฝ่าย รวมถึงทําให้องค์กรมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลสูงสุด ส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของ

องค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
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(Corporate Governance Policy) 
 

 ปตท. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ  CG 

อย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติที่ดี 

การดําเนินธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคม

ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป และกาํหนดให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน

ทุกระดับ ต้องลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่ง

ในการทํางาน เพื่อเป็นคํามั่นสัญญาและนําไปถือปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม โดยคณะกรรมการได้กําหนดนโยบาย

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ไว้ดังนี้

 ตั้งแต่แปลงสภาพเป็นบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และ

กระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่ปลายป ี2544 

คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกําหนดให้จัดทํานโยบายด้าน

จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ

ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน 

ตามระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ

ขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ไว้ใน

ข้อบงัคับของบรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) รวมทั้งกาํหนดนโยบาย

การกาํกบัดูแลกจิการทีด่ ีและจดัทาํคูม่อืการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี

มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

ของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 

ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ โดยมีการทบทวนปรับปรุงอย่าง

สม่ําเสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐานการดําเนินงานให้เป็นไป

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการ

กาํกบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate 

Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักสากลของ 

The Organizat ion for Economic Cooperat ion and 

Development, ASEAN CG Scorecard เกณฑ์การประเมิน

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร Dow Jones 

Sustainability Index (DJSI) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัท

ชั้นนําในระดับสากล โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 

และใช้ชื่อว่า “คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง

จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน)” หรือคู่มือ CG 

 ทั้งนี้ ปตท. กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง

ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย

ที่จะเป็นบริษัทที่สร้างพลังขับเคลื่อนทุกชีวิต ด้วยการดําเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน เติบโตต่อเนื่อง ส่งเสริมเศรษฐกิจประเทศ 

ตามวิสัยทัศน์ “Powering Life with Future Energy and 

Beyond” พร้อมตอบโจทย์วิถีชีวิตในอนาคต ส่งเสริมการพัฒนา

นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology for All) ควบคู่ไปกับ

การสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ (Partnership and Platform) 

บนพืน้ฐานการดาํเนนิธรุกจิอยา่งมธีรรมาภบิาล มกีารกํากบัดแูล

กิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

(Transparency and Sustainability)

 . 
 

 

  
  

 

 
 .  ( )
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  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

มุ่งมั่นที่จะนําเอาหลักการสําคัญในการกํากับดูแล

กิจการที่ดีของ ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, 

Responsibility, Equitable Treatment, Transparency, 

Vision to Create Long-term Value และ Ethics มาใช้ใน

การดําเนินงาน มีโครงสร้างการบริหารที่มีความสัมพันธ์กัน

ระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น

อย่างเป็นธรรม 

 2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท

และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่ง

บทบาทหน้าที่ระหว่าง ประธานกรรมการ กับ ประธาน

เจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ ออกจากกัน

อย่างชัดเจน รวมถึงกําหนดโครงสร้าง องค์ประกอบ

และคุณสมบัติของคณะกรรมการ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 3. คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารมีบทบาทสําคัญ

ในการกําหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงาน

ทีส่าํคญัของ ปตท. พจิารณาถงึปจัจยัเสีย่งและผลกระทบ 

กํากับ ติดตาม และกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ

ตลอดจนการจัดสรรทรัพยากรที่สําคัญอย่างเหมาะสม 

รวมทัง้ตอ้งดําเนนิการเพือ่ใหม้ั่นใจวา่ระบบบญัช ีรายงาน

ทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ 

มีการประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม มีความรับผิดชอบ

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม 

เพื่อให้สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง 

และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว

อย่างยั่งยืน

 4. คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารจะต้องเป็นผู้นํา

ในเรื่องจริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตาม

แนวทางการกาํกบัดแูลกจิการที่ดขีอง ปตท. และสอดส่อง

ดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณา

กลั่นกรองงานที่มีความสําคัญอย่างรอบคอบ

 6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง

รายปี เพื่อใช้เปน็กรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหนา้ที่

ของคณะกรรมการ ปตท.

 7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากําหนดคู่มือ

การกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ 

ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนใช้เป็นแนวทาง

ในการประพฤติปฏิบตัิ ควบคู่ไปกับข้อบงัคบัและระเบียบ

ของ ปตท. 

 8. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนกังาน ตอ้งจดัใหม้ี

การเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรือ่งทางการเงิน

และที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ 

และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ 

ปตท. ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งจัดให้

มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์และหน่วยงานนักลงทุน

สัมพันธ์ เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและ

ประชาชนทั่วไป

 9. คณะกรรมการ  ปตท.  ผู้บริหาร  และพนักงาน  ต้องดําเนินการ

ให้ผู้ถือหุ้น ปตท. ได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน 

มีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีช่องทาง

ที่เหมาะสมในการสื่อสารกับ ปตท. รวมถึงสนับสนุน

การมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้นกับ ปตท.

 10. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรร

บคุลากรทีจ่ะเขา้มารบัผดิชอบในตาํแหนง่บรหิารทีส่าํคัญ

ทุกระดับอย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหา

ที่โปร่งใส เป็นธรรม

 11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน

การต่อตา้นการทุจรติและคอร์รปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพื่อ

ให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสําคัญ

กับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนระบบ

เครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. เพื่อให้

นักลงทุนและผู้สนใจทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียนําไปใช้ประโยชน์หรือนําไปใช้อ้างอิง

 คณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วยผูม้คีวามรู ้ความเชี่ยวชาญ 

และประสบการณ ์ทีส่ามารถเอือ้ประโยชนแ์ก ่ปตท. ไดเ้ปน็อยา่งด ี

มีความทุ่มเท และให้เวลาอย่างเต็มที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ตาม

ความรับผิดชอบ คณะกรรมการได้รับการแต่งตั้งจากผู้ถือหุ้น 

เพื่อกํากับดูแลแนวทางการดําเนินงานของ ปตท. แต่งตั้ง

ฝ่ายบริหาร เพื่อรับผิดชอบการดําเนินธุรกิจ รวมทั้งแต่งตั้ง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง เพื่อรับผิดชอบเฉพาะเรื่องที่ได้รับ

มอบหมาย และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งแต่งตั้ง

เลขานุการบรษิัท รบัผดิชอบการดาํเนนิการประชุม และการปฏบิัติ

ตามกฎหมาย โดยมีการกําหนดหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย

และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการ ดังนี้

1. องค์ประกอบ คุณสมบัติของคณะกรรมการ 

 และการแต่งตั้งกรรมการ ปตท. 

 เนือ่งจากคณะกรรมการภายใตก้ารนาํของประธานกรรมการ

ต้องมีภาวะผู้นําและสามารถควบคุมการดําเนินการของ

ฝ่ายบริหารได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลและบรรลุเป้าหมายที่เป็นหัวใจในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. โดยสามารถสร้างและเพิ่มมูลค่าการลงทุนให้แก่

ผู้ถือหุ้น ภาครัฐ ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ

2.  ความเป็นอิสระของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการจะต้องวินิจฉัย แสดงความคิดเห็น และ

ออกเสียงในกิจการที่คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ตัดสินใจ 

หากการตัดสินใจของคณะกรรมการตกอยู่ภายใต้ภาวะกดดัน

จากหน้าทีก่ารงานหรอืครอบครวั หรอืมสี่วนได้ส่วนเสยีในเรือ่งนัน้ 

ย่อมบิดเบือนการตัดสินใจให้ตัดสินเข้าข้างตนเอง คนใกล้ชิด 

หรือเพื่อประโยชน์ของตนเอง ความเป็นอิสระของกรรมการ

จึงเป็นเรื่องที่ต้องคํานึงถึงอย่างยิ่ง เพื่อปกป้องผลประโยชน์

ของผู้ถือหุน้และ ปตท. กรรมการที่ขาดความเป็นอิสระ จึงไมค่วร

ทําหน้าที่ตัดสินใจ

3. บทบาทหน้าที่และอํานาจของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการเปรียบเสมือนตัวแทนของผู้ถือหุ้น มีความ

รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้น เป็นผู้กําหนด

ทิศทางการเจริญเติบโต ตัดสินใจเรื่องสําคัญของบริษัทด้วย

ความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต อีกทั้งยังมีบทบาทสําคัญ

ในการกํากับดูแลกิจการเพื่อประโยชน์ สูงสุดของบริ ษัท 

คณะกรรมการจึงต้องทําหน้าที่อย่างเป็นมืออาชีพในการดูแล

ผลประโยชน์ของทุกฝ่ายและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ เพื่อดูแล

การทํางานและผลประกอบการของฝ่ายจัดการ การบริหาร

ความเสี่ยง รวมทั้งการกําหนดค่าตอบแทน

4. บทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ

 • ประธานกรรมการมีความเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ 

ไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติประจําวันของ

ฝ่ายจัดการ โดยแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน

 • กํากับดูแลให้การทําหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุน ให้คําแนะนํา ช่วยเหลือ

การดําเนินงานของฝ่ายจัดการให้เป็นไปภายใต้กรอบ

อํานาจที่ได้รับจากคณะกรรมการ เพื่อให้บรรลุตาม

วัตถุประสงค์ เป้าหมายของ ปตท.

 • ส่งเสริมดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามขอบเขต

อํานาจหน้าที่ความรับผิดที่มีต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้

สว่นเสยี และตามหลกัการกํากับดูแลกจิการที่ด ีมาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. รวมถึงส่งเสริมดูแลให้กรรมการทุกคน

มีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร

ที่มีจริยธรรมและการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 • ให้ความเห็นชอบในการจัดวาระการประชุมคณะกรรมการ 

โดยหารือร่วมกับประธานเจา้หน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

 • ทําหน้าทีป่ระธานในที่ประชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุ

ผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

 • จัดสรรเวลาไว้อย่างเพียงพอที่ฝ่ายจัดการจะเสนอข้อมูล 

และกรรมการสามารถให้ความเห็นในประเด็นสําคัญ 

ได้อย่างรอบคอบโดยทั่วกัน รวมถึงเสริมสร้างความสัมพันธ์

อันดีระหว่างคณะกรรมการ และระหว่างคณะกรรมการ 

กับฝ่ายจัดการ

 

5.  การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

 เพื่อให้มีการพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานที่สําคัญ

อย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพคณะกรรมการ ปตท. จึงให้มี

การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น 5 คณะ ได้แก่  

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ

กําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 

6.  การประชุมคณะกรรมการและการได้รับเอกสารข้อมูล

 กรรมการทุกคนควรเข้าประชุมคณะกรรมการ ปตท. โดยมี

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียม

เอกสาร สถานที่ และประสานงานในการประชุม  กรรมการแต่ละคน

ต้องได้รับทราบวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูล 

การประชุมเพื่อนําไปศึกษาล่วงหน้าพอสมควร

 

7.  เลขานุการบริษัท

 คณะกรรมการเป็นผู้แต่งตั้งเลขานุการบริษัท เพื่อทําหน้าที่

ดูแลให้มีการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น

เป็นไปอยา่งราบรื่นและโปรง่ใส เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย 

8.  การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ ปตท. ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

เป็นประจําทุกปี เพื่อเป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติ

หน้าที่ของคณะกรรมการ และพิจารณา ทบทวน วิเคราะห์ 

ผลการดําเนินงาน และนํามาพัฒนาปรับปรุงการทํางานต่อไป

9. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่

 บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 คณะกรรมการ ปตท. และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่อาจกําหนดค่าตอบแทน

ใหต้นเองได้ เนื่องจากเปน็การขดักนัของผลประโยชน์ การกําหนด

ค่าตอบแทนต้องดําเนินการโดยคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน ทําหน้าที่ เ ป็นผู้พิจารณากําหนดและเสนอ

ให้คณะกรรมการเห็นชอบ โดยสําหรับค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการจะเสนอให้ ผู้ถือหุ้น เห็นชอบตามผลงาน

ที่คณะกรรมการได้ทําไว้ต่อไป (รายละเอียดค่าตอบแทน

กรรมการและผู้บริหาร รายงานภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 7.4.2 

นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร” และ “หัวข้อ 8.1.2 (2) 

การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ปตท.”)

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
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10.  แผนการสืบทอดตําแหน่ง

 คณะกรรมการ ปตท. ตอ้งดําเนนิการเพือ่ให้มัน่ใจไดว้า่ ปตท. 

มีระบบการคัดสรรบุคลากร ที่จะเข้ามารับผิดชอบในตําแหน่ง

งานบริหารที่สําคัญในทุกระดับอย่างเหมาะสม การสรรหา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จะเป็นไป

ตามกระบวนการสรรหาที่มีการพิจารณาบุคคลทั้งจากภายใน

และภายนอก ปตท. และเป็นไปตามกฎหมายมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ ปตท. ต้องมีการเตรียม

ความพร้อมด้านบุคลากรเพื่อวางแผนการสืบทอดโดยเฉพาะ 

ในตําแหน่งผู้บริหาร โดยกําหนดนโยบาย/ แนวทางการบริหาร

และพัฒนาผู้บริหาร รวมทั้งการจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

เพื่อใหม้ีความพรอ้มขึ้นดํารงตําแหนง่ทีส่งูขึน้ เมือ่มีตาํแหนง่วา่ง 

ได้แก่  ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ ตําแหน่งรองกรรมการผู้จดัการใหญ่หรือเทียบเทา่ 

ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า ตําแหน่ง

ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า

11. การพัฒนากรรมการ

 ปตท. ประสงค์ให้กรรมการพัฒนาความรู้ความสามารถ

และทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ทั้งในลักษณะธุรกิจ

ของ ปตท. หลักการกํากับดแูลกจิการทีด่แีละหลกัสูตรอืน่ ๆ  ทีเ่ปน็

ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย ปตท. ส่งเสริมให้กรรมการ

พิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ

บริษทัไทยและสถาบนัอื่น ๆ  ในหลกัสตูรที่เกี่ยวขอ้งอยา่งตอ่เนื่อง

ตลอดปี นอกจากนี้ ปตท. ยังสนับสนุนจัดการอบรมภายใน 

(In-housing Briefing) โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษา

นําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับธุรกิจอย่างสมํ่าเสมอ 

ปตท. กาํหนดให้มกีารปฐมนเิทศกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่

ทุกครั้ง โดยกรรมการใหม่จะได้รับคู่มือกรรมการ เอกสาร ข้อมูล

ที่เป็นประโยชน์สําหรับการเป็นกรรมการ ปตท. และการรับฟัง

การบรรยายเกี่ยวกบัการดาํเนนิธุรกจิของ ปตท. เช่น การเยี่ยมชม 

การปฏิบัติงานของ ปตท. เป็นต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ในธุรกิจ และการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ที่มีความจําเป็น

และเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ปตท. ตลอดจน

นโยบายและแนวทางปฏบิตัใินการกาํกับดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. 

ภายในเวลาสามเดือนนับจากที่ได้รับการแต่งตั้ง

12. หลักการการไปดํารงตําแหน่งอื่นของผู้บริหารบริษัท

 ในกลุ่ม ปตท.

 หลักการการไปดํารงตําแหน่งกรรมการ ที่ปรึกษา ผู้ทรง

คุณวุฒิ หรือดํารงตําแหน่งใด ๆ ในบริษัท หน่วยงาน หรือ

นติบิุคคลอื่น ๆ  ของผู้บรหิารบรษิทักลุ่ม ปตท. รายละเอยีดเป็นไป

ตามนโยบายและแนวปฏิบัติของคณะกรรมการ ปตท. ซึ่งได้

ระบุรายละเอียดไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนระบบ

เครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. 

 

 

 ปตท. กําหนดนโยบายการกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดย

จดัทาํเปน็คูม่อื PTT Way และกําหนดแนวทางบรหิารจัดการแบบ

กลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็นการรวบรวม

แนวทาง หลักปฏิบัติ และกระบวนการในการทํางานในมิติต่าง ๆ 

ของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้องและ

ประสานเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อเป็นเครื่องมือกํากับดูแลบริษัท

ที ่ปตท. ถอืหุ้น นําไปปฏบิัตแิละผลักดนัให้เปน็มาตรฐานเดยีวกัน 

ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. ผ่านผู้แทน ปตท. ที่ไดร้บัมอบหมายให้ปฏบิัติ

หน้าที่กรรมการ ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้กลุ่ม ปตท. 

มีเอกภาพในการดําเนินงาน ก่อให้เกิดพลังร่วม เสริมสร้าง

ศักยภาพและความเข้มแข็งในการแข่งขันในระดับสากลให้กับ

กลุ่ม ปตท. เพื่อให้กลุ่ม ปตท. เติบโตไปด้วยกันอย่างโปร่งใส

และยั่งยืนต่อไป

 กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. จะประกอบด้วย

หลักการกํากับดูแล 5 ประการ ได้แก่

 1. การกําหนดตําแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหาร

และพนักงาน ปตท. ไปปฏิบัติงาน (Key Strategic 

Positions) โดยเป็นไปตามข้อกําหนดที่ตกลงร่วมกัน

ของกลุ่ม ปตท. หรือข้อตกลงตามเงื่อนไขทางธุรกิจ

 2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด และนโยบาย (Rules 

and Regulations) รวมถงึคาํสั่งตา่ง ๆ  เปน็หนึ่งในหลกัการ

กํากับดูแล เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยง

ระหว่างการกํากับดูแลตามนโยบายของกลุ่ม ปตท. และ

การนํานโยบายการกํากับดแูลไปปฏบิัตใิห้บรรลุผลสําเร็จ 

โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกําหนด นโยบาย รวมถึงคําสั่ง

ต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้แทน ปตท. ซึ่งได้รับมอบหมาย

ให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร 

และผู้ปฏบิัตงิาน ในบรษิัทที ่ปตท. ถอืหุ้น นําไปปฏบิัตแิละ

ผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.

 3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหาร

ผลการปฏิบัติงาน (Reporting Line and Performance 

Management) โดยบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องรายงาน

ความคืบหน้าการดําเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ต่อ

ฝ่ายจัดการของบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริษัท

 4. การกาํกบัดูแลตามลาํดบัชัน้ (Multi-level Governance)

ดําเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการ

แบบกลุม่ ปตท. (PTT Group Way of Conduct) จาก ปตท. 

สู่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้นทางตรง (บริษัทลูก) และมีอํานาจ

ในการกํากับดูแล ผ่านผู้บริหาร ปตท. ที่ปฏิบัติงาน

เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ทั้งนี้ บริษัท

ดงักลา่วตอ้งดาํเนนิการจดัทาํแนวทางการบรหิารจดัการ

แบบกลุ่มของตน เพื่อถา่ยทอดแนวทางการบรหิารจัดการ

แบบกลุ่ม ปตท. ไปยังบริษัทที่ตนถือหุ้น (บริษัทหลาน) 

ตอ่ไปตามลาํดบั เพื่อให้เกดิการดําเนนิงานเป็นมาตรฐาน

เดียวกันตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.

 5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 

เชน่ คณะกรรมการจดัการกลุ่ม ปตท. (PTTGMC) รวมถึง

คณะกรรมการตามนโยบายดา้นต่าง ๆ  ถอืเปน็ส่วนสาํคัญ

ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้

บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นเวทีสําหรับ

การปรึกษาหารือ และกําหนดทิศทางการดําเนินงาน

ร่วมกัน โดยกําหนดให้มีการรายงานผลการดําเนินงาน

ตามแนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ของ

บริษทัในกลุ่ม ปตท. ต่อคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. 

อย่างสม่าํเสมอ เพือ่ตดิตามประสทิธภิาพและประสทิธผิล

การดาํเนนิงาน รวมทั้งไดม้กีารกําหนดบทบาทหน้าทีห่ลกั

ตามแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ดังนี้

  บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่

  • แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทําหน้าที่แทนตน

  • กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือ

ตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อ

บริษัท ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

  • เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุม

ผู้ถือหุ้นเพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชี และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น 

การจัดสรรเงินปันผล การกําหนดหรือการแก้ไข

ข้อบังคับและหนังสือบริคณห์สนธิ การลดทุนหรือ

เพิ่มทุน และการอนุมัติรายการพิเศษ

  • ตรวจสอบการปฏิบัตหินา้ทีข่องคณะกรรมการบริษัท

  บทบาทของกรรมการบริษัท มีหน้าที่

  • กํากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี กําหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กําหนดกลยุทธ์ นโยบาย

การดําเนินงาน การจัดสรรทรัพยากรสําคัญเพื่อให้

บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย รวมถึงการติดตาม 

ประเมินผล และดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน

  • สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อนําไปสู่

ผลลัพธ์ที่สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการ

ทีด่โีดยคาํนงึถงึผลกระทบในระยะยาว ประกอบธรุกจิ

อย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบ

ต่อผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นต้น

  • ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care), 

ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty), ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ 

และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) 

และเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส 

ทันเวลา (Duty of Disclosure)

  • กําหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าที่และความ

รบัผิดชอบใหก้รรมการผูจ้ัดการใหญ่และฝา่ยจดัการ

อย่างชัดเจน ตลอดจนติดตามการปฏิบัติหน้าที่

ตามที่ได้รับมอบหมาย

  บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่

  • บริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

โดยต้องบริหารบริษัทตามแผนงานหรืองบประมาณ

ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด 

ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์

ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด

  • สร้างความเชื่อมโยงดา้นกลยุทธแ์ละนโยบายของกลุม่ 

ปตท. กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

  • ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty 

of Care), ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty), 

ปฏิ บัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ 

มติกรรมการ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of 

Obedience) และเปิดเผยขอ้มลูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure)

  • ดําเนนิการดา้นการกํากับดแูล การบรหิารความเสี่ยง 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

องค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) 

และสนับสนุนให้ความร่วมมือด้านการตรวจสอบ

ภายใน

 

 ปี 2564 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม 

34 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship 

6 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสําคัญและกําหนดรูปแบบ

การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างพลังร่วมและ

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) 

โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้บริหาร

ของ ปตท. ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

เพื่อกํากบัดแูลใหบ้รษิทัดงักล่าวกําหนดนโยบายและดาํเนนิธรุกจิ

ที่สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. เพือ่ให้เกดิประโยชนแ์ละสรา้ง

มูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์

ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการในบริษัทอื่น มีดังนี้

 1) เพื่อกํากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย

ของบรษิทัในกลุ่ม ปตท. และตดิตาม ประเมนิผลภาพรวม

การดาํเนนิธรุกจิของบรษิทัในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคลอ้งกบั

นโยบายของ ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. 

และมีมาตรฐานใกล้เคียงกัน

 2) เป็นการสร้าง Synergy ให้กบัธรุกจิของบรษิทัในกลุม่ ปตท. 

เพือ่ใหเ้กดิการประสานประโยชนแ์ละการสร้างมลูค่าเพิม่

ให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 3) เพื่อนําประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป

ช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนําความรู้ด้านการเงินไปช่วย

ปรับปรุงพัฒนาด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทนั้น ๆ  ดําเนิน

ธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไป

ช่วยเหลือบริษัทที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถ

นําความรู้และประสบการณ์ที่ ไ ด้ไปทําหน้าที่ เป็น

กรรมการกํากับดูแลบริษัทชั้นนําเหล่านั้นให้กลับมา

ช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้าง

ความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร

ทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย

 4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ

และผู้บริหาร

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารหรือ

บุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง

การคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็น

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจํานวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้  ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2564 ปตท. มีผู้บริหารอยู่ ในบัญชีรายชื่อ 

Director’s Pool รวม 21 ราย และกํากับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. 

และบุคคลภายนอกที่ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที่ ปตท. 

ถือหุ้น ดํารงตําแหน่งในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้น

ไม่เกิน 3 แหง่ เพื่อลดความเสีย่งดา้นการขัดกนัทางผลประโยชน์

และกาํกบัดแูลใหม้กีารปฏบิตัติามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง และเปน็ไป

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับ

มาตรการป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้ง

ข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการ

ในรัฐวิสาหกิจหลายแหง่ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 นอกจากนี ้คณะกรรมการยงัมมีตกิาํหนดแนวปฏบิตัหิลกัการ

ดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. โดยปี 2558 

คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ

คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

1) 
 

 ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกําหนดทิศทาง

การดําเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ

อย่างมีนัยสําคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสําคัญ

สําหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และ

พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการ

เพื่อทําหน้าที่กํากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้น

จึงมีสิทธิโดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอ

สําหรับการพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

 ปตท. ได้กําหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง 

ภายในเวลาไมเ่กิน 4 เดือนนบัแตว่นัสิน้สดุรอบปบีญัชีของ ปตท. 

และในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณี

พิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ

ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้

บงัคบัทีต่้องไดร้บัการอนมุตัจิากผูถ้อืหุน้แลว้  บรษิัทจะเรยีกประชมุ

วิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 

 ทัง้นี ้ในป ี2564 ปตท. ไดก้ําหนดจดัการประชมุสามญัผู้ถอืหุน้

ในวันศกุรท์ี ่9 เมษายน 2564 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซน็เตอร ์

ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เลขที่ 1695 

ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด และได้ปฏิบัติตามแนวทางของ

โครงการประเมินคุณภาพการประชุมผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) 

ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียน 

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.) โดยในปี 2564 ปตท. ได้รับคะแนนเต็ม 100 คะแนน 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 และไม่มีการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

 

 

 ในป ี2564 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชมุครัง้ที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้มีการจัดการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีในวันที่ 9 เมษายน 2564 โดยได้เปิดเผย

มติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและ

แจง้ขา่วประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน

การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 

(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. 

จะเป็นผู้ดําเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด

วาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สําคัญและจําเป็นสําหรับ

การตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุม

ที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน แบบแสดงรายการข้อมูล

ประจําปี/ รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) พร้อมทั้ง

เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 

และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่ ปตท. กําหนด โดยจัดส่งให้

ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ

เชญิประชุมสง่ออกวนัที ่18 มนีาคม 2564 และได้ทาํการประกาศ

ลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

อย่างละ 1 ฉบับ ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 

3 วัน (วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2564) เพื่อบอกกล่าว

เรี ยกประ ชุม ผู้ถือ หุ้น เ ป็นการ ล่วงหน้า เพียงพอสําห รับ

การเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วมประชุม 

 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นําข้อมูลหนังสือ

เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ 

ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 

9 มีนาคม 2564)

 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม

จะแนะนําคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 

และที่ปรึกษากฎหมาย ซึ่งทําหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยาน

ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธี

นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตาม

ข้อบังคับของ ปตท. รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ในแต่ละวาระอย่างชัดเจน  และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระ

แล้ว ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกราย

แสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และถามคําถามในแต่ละวาระ 

ซึ่งในปีนี้ เพื่อสุขอนามัยที่ดี ปตท. ได้จัดเตรียมกระดาษและ

แบบส่งคําถามผ่านระบบออนไลน์ให้ผู้เข้าประชุมสอบถามแทน

การใชไ้มโครโฟน จากนัน้ประธานฯ และผูบ้รหิารจะตอบขอ้ซักถาม

อย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสําคัญกับทุกคําถาม 

แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ สําหรับวาระ

การเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดําเนินการให้ผู้ถือหุ้นลงมติ

เป็นรายบุคคล

 ประธานฯ จะดําเนินการประชุมตามลําดับวาระการประชุม 

และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า 

เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึ่ง

เข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม

ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา

เรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุม

ได้พิจารณาระเบียบวาระที่กําหนดไว้เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

ตามที่กาํหนดไวใ้นข้อบังคับของ ปตท. ทัง้นี้ ในการประชุมผู้ถอืหุน้

สามัญประจําปี 2564 ไม่มีการเปลี่ยนลําดับระเบียบวาระ 

และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กําหนดไว้

ในที่ประชุมอย่างใด

 อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงาน

การประชมุอยา่งถูกตอ้งครบถ้วน และสรปุดว้ยการลงมตพิร้อมกบั

นับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น

แตล่ะครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทัง้นี ้ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามัญ

ประจําปี 2564 ได้กําหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่ม

รับลงทะเบียนเวลา 11.00 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น

เข้าร่วมการประชุมรวมจาํนวนทั้งสิ้น 1,761 ราย โดยมาประชุม

ดว้ยตนเอง 126 ราย และรบัมอบฉนัทะ 1,635 ราย รวมจาํนวนหุน้

ทั้งสิ้น 21,511,481,556 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.3124 ซึ่งเกิน

กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท. 

จํานวนทั้งสิ้น 28,562,996,250 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม

และชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย 

 • กรรมการ ทั้ งคณะเ ข้าร่ วมครบจํ านวน 15  คน 

โดยประธานกรรมการทําหน้าที่ประธานในที่ประชุม 

ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ กรรมการ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

และวศิวกรรม ประธานเจา้หน้าที่บรหิารการเงนิ รว่มชีแ้จง

ข้อมูลด้านบนเวทีและผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้ง

ผู้บรหิารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ ่ผู้ชว่ยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูลในกรณีที่มี

ข้อสอบถามทีเ่กี่ยวขอ้ง ทั้งนี้ กรรมการอสิระเปน็ผูร้บัมอบ

ฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

 • ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้แก่ 

นางสาววราพร ประภาศิริกุล 

 • ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์

และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (ทําหน้าที่ เป็นสักขีพยาน 

ตรวจสอบและสอบการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้ง

ตลอดการประชุม) ได้แก ่1. นางวีระนชุ ธรรมาวรานคุปุต์ 

2. นายวีรากร สําราญเวทย์  

 

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 15.30 น.)

 มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 2,375 ราย โดยมาประชุม

ด้วยตนเอง 152 ราย และรับมอบฉันทะ 2,223 ราย รวมเป็น

จํานวนหุ้นทั้งสิ้น 23,539,084,560 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

82.4111 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมด

 คู่มอืการกาํกบัดูแลกจิการทีด่ขีอง ปตท. กําหนดใหก้รรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทํารายงานความขัดแย้งของ

ผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจําปี และแบบรายงาน

ใหม่ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ 

ผู้ทีม่สี่วนได้ส่วนเสยี หรอืมผีลประโยชน์ทีข่ดัแย้งกบั ปตท. จะตอ้ง

แจ้งให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียง

ในเรื่องนั้น ๆ

 ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการคนใดมีส่วนได้

ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการคนนั้นจะแจ้ง

ต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 

 ในปี 2564 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติ

ในที่ประชุมผู้ถอืหุ้นให้ตลาดหลักทรพัยฯ์ และคณะกรรมการกํากบั

หลักทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้น

การประชุม (วนัที ่9 เมษายน 2564) และจดัสง่รายงานการประชมุ 

ผู้ถือหุ้น (ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน 

ระบุจํานวนกรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของ

ผู้ถือหุ้นและข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง 

และผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) 

ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ภายในกําหนด 14 วัน รวมทั้ง

ได้เผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย
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  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
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ส�วนที่ 1
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 ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่า

จะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจํานวนหุ้น

ที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน 

โดยไม่คํานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 

ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง 

ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทําเป็นภาษา

อังกฤษเผยแพร่พร้อมภาษาไทย รวมทั้งกําหนดให้กรรมการ

ที่มีส่วนได้ส่วนเสียต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุม

พิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่น ๆ สําหรับ

ผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจํากัด

 สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ปตท. 

กาํหนดหลักเกณฑ์ รวมทั้งกาํหนดขั้นตอนแนวทางการพิจารณา

การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคล

เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา

กาํหนดเปน็ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผู้ถอืหุ้น เพือ่ให้โอกาส

ผู้ถือหุน้มีสว่นรว่มในการกาํกบัดแูลบริษทั และการคดัสรรบุคคล

ที่มีคณุสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนา้ทีไ่ด้อยา่งมีประสิทธิภาพ

เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 

โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นคนเดียวหรือหลายคนที่มีสัดส่วนการถือหุ้น

ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจาํนวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 

หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น

และจะต้องถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนดังกล่าวต่อเนื่องมาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลที่มี

ความเหมาะสมเขา้ดาํรงตาํแหนง่กรรมการ ปตท. กอ่นการประชมุ

สามัญผู้ถือหุ้นประจําปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 

2563  เพื่อ เตรี ยมการในกรณี ต้อง เสนอชื่อกรรมการ

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(คนร.) ตามแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติ

คณะรัฐมนตรีวันที่ 6 สิงหาคม 2562

 ทั้งนี้ ปตท. ได้นําหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2563 

จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 แลว้ อยา่งไรกต็าม ไมม่ผีูถ้อืหุน้

เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง

เป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้

รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

 แม้จะดําเนินการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 และปฏิบัติตามมาตรการของรัฐที่คํานึงถึง

ความปลอดภัย อาชีวอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสําคัญ 

ปตท. ยังคงอํานวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นทุกรายภายใต้

มาตรการ Social Distancing โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล 

ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ การเตรียมการรักษา

ความปลอดภัยและแผนรับมอืกรณเีกดิเหตุฉกุเฉนิให้กบัผูเ้ขา้รว่ม

การประชุม การจัดให้มีการถ่ายทอดการประชุม (Web-live 

Broadcast) บนเว็บไซต์ ปตท. การเปิดบริการตรวจรับ

เอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน การจัดเจ้าหน้าที่ให้บริการ

ถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับ

ลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2.30 ชั่วโมง การขยายระยะเวลา

รบัลงทะเบยีนจนถงึระยะเวลากอ่นการพจิารณาวาระการประชมุ

สดุทา้ย การนําเทคโนโลยมีาใช้กบัการประชุมผูถ้อืหุ้น ด้วยการใช้

ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง 

เพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจําปี

ของ ปตท. เป็นคนไทย และดําเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

ภาษาไทย แต ่ปตท. ไดจ้ดัทาํเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้ 

และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ สําหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทํา

เว็บไซต์ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงาน

ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุม

ผู้ถอืหุน้ ทั้งนี้ ในกรณทีีม่ผีูถ้อืหุน้ที่ไมส่ามารถสือ่สารเป็นภาษาไทย

ซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. 

จะจัดให้มีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทย

ทั้ง คําถามและคํ าตอบสํ าหรับผู้ เ ข้ า ร่ วมประชุมคนอื่ น

ในที่ประชุมเพื่อรักษาประโยชน์ และอํานวยความสะดวก

ในการสื่อสารสําหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจําปี 

2564 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ

กรรมการอิสระของ ปตท. คนใดคนหนึ่งจากกรรมการอิสระ

ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ

มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กําหนดเพื่อให้เป็น

ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข 

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิ

และปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง 

นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบ 

พร้อมทั้งรายละเอียด และขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ปตท. 

ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถาม

ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ 

อีเมล เป็นต้น

3)  
 

 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสําคัญ

ในการดูแลและคํานึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายใน

และภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิ่งแวดล้อม โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. ออกเป็น 

6 กลุ่ม และกําหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแต่ละกลุ่มอย่าง

เหมาะสมดังต่อไปนี้

ต่อหน่วยงาน  สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว

ภาครัฐ    โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 

มคีุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาทีเ่ป็นธรรม

เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดําเนินธุรกิจที่มี

การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วมใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ลงทุน   ดําเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง

ผลตอบแทนที่ดี  และมีการขยายธุรกิจ

ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

ต่อลูกค้า   สร้างความพงึพอใจและความผูกพนัแกล่กูคา้

โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ

ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วย

ราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่ค้าและ  ดํ า เ นิ น ธุ ร กิ จ ร่ ว ม กั น บ น พื้ น ฐ า น ข อ ง

คู่ความร่วมมือ  ความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ 

ค ว า ม สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ค ว า ม ร่ ว ม มื อ ที่ ดี

เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ

ในการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อพนักงาน  ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ

การทํางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง 

ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทํางาน

ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา เพื่อสร้าง

ความผูกพันต่อองค์กร
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1.  หน่วยงานภาครัฐ 

 ปตท. เป็นกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนประเทศ ตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ และมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคงด้าน

พลังงานในระยะยาว โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณ

ที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาเป็นธรรม รวมทั้ง

สนับสนุนนโยบายของภาครัฐเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศ มีการดําเนินงานที่สําคัญประกอบด้วย 

 1) การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน โดยการลงทุน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ

รองรับปริมาณการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้น เช่น ขยายระบบ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว 

(LNG Receiving Terminal) ลงทนุในโรงไฟฟา้ พรอ้มกันนี้ 

ปตท. มุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว

ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ เช่น 

แบตเตอรี่  และพลังงานทดแทน เป็นต้น ทางด้าน

การจัดหาพลังงาน ปตท. ทําการกระจายความเสี่ยง

โดยการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ เช่น การจัดหา

ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งในประเทศ การนําเข้าจาก

ต่างประเทศ หรือการขยายธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศ

และนอกประเทศ 

   พร้อมกันนี้ กลุ่ม ปตท. จัดตั้งคณะทํางานการปล่อย

กา๊ซเรอืนกระจกสุทธเิปน็ศูนย ์(PTT Group Net Zero Task 

Force: GNTF) เพือ่วางกรอบเป้าหมายที่ชดัเจนในการยก

ระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความเป็นกลาง

ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 

(ค.ศ. 2050) และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

สุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission) ได้ในปี 2608 

(ค.ศ. 2065) ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน

 2)  การต่อยอดและรักษาธุรกิจเดิมที่สามารถแข่งขันได้ 

และการมุ่งเน้นธุรกิจใหม่ที่สอดคล้องกับแนวโน้ม

ของโลกอนาคต ทั้งด้านพลังงานและด้านอื่น ๆ 

พร้อมสนับสนุนนโยบายเปิดประเทศของภาครัฐ 

โดยกลุ่ม ปตท. ได้เตรียมแผนลงทุน 5 ปี (2564 - 2568) 

รวมประมาณ 8.6 แสนล้านบาท เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ

ตามวิสัยทัศน์ใหม่ ร่วมผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ของประเทศ (New S-Curve) ประกอบด้วยการลงทุน

ในพลังงานอนาคต (Future Energy) อาท ิพลงังานทดแทน 

ระบบการกักเก็บพลังงาน ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า ศึกษา

การใช้พลังงานจากไฮโดรเจน และลงทุนนอกธุรกิจพลังงาน 

(Beyond) อาทิ กลุ่มธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

(Life Science: ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ

อปุกรณ์การแพทย์และการวนิจิฉัยทางการแพทย)์ ต่อยอด

ธุรกจิปโิตรเคมสีูผ่ลติภณัฑม์ูลค่าสงูด้วยเทคโนโลยชีัน้สูง 

ธุรกิจโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงระบบ

ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ และเทคโนโลยีดิจิทัล

 3)  การสนับสนุนนโยบายภาครัฐเพื่อสร้างการเติบโตทาง

เศรษฐกิจ ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคโควิด 19 พร้อมกับการสนับสนุนเศรษฐกิจ

ระดับฐานรากของประเทศร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด 

โดยมีการดําเนินงานที่สําคัญปี 2564 ดังนี้ 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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  • โครงการ Restart Thailand: ร่วมกับกลุ่ม ปตท. 

สนับสนุนนโยบายภาครัฐในการฟื้นฟูเศรษฐกิจและ

ช่วยเหลือสงัคมชุมชน ผ่านการจ้างแรงงาน พนักงาน 

และนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวช.- ปริญญาตรี 

กวา่ 25,000 อตัรา โดยเนน้การสรา้งงาน สรา้งรายได ้

และสร้างทักษะอาชีพให้กับคนรุ่นใหม่ในทุกภูมิภาค 

รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนท้องถิ่น

และระบบเศรษฐกจิไทย ซึง่กลุ่มนกัศกึษาจบใหมไ่ดร้บั

การจ้างงานภายใต้สัญญา 12 เดือน ผ่านโครงการ

พัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นรวม 3 ด้าน ได้แก่  

ด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษาสําหรับเยาวชน 

ด้านพัฒนาศักยภาพชุมชนท้องถิ่น และด้าน

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

  • โครงการบัตรสวสัดกิารแหง่รฐั-LPG ผู้มรีายไดน้อ้ย: 

ขยายระยะเวลาสนับสนุนโครงการที่ได้ดําเนินการ

ร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง

อย่างต่อเนื่อง ในการช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 

(LPG) กับกลุ่มเป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อย ได้แก่ 

กลุ่มร้านค้า หาบเร่  แผงลอยอาหาร ที่มีบัตร

สวัสดิการแห่งรัฐ จํานวนเงิน 100 บาทต่อคน

ต่อเดือน ไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เพื่อเป็น

การช่วยเหลือภาคประชาชนในการลดต้นทุน

ค่าครองชีพ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้มี

รายได้นอ้ย และตอ่ลมหายใจเศรษฐกจิให้แกป่ระเทศ

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

โดย ปตท. ไดใ้ห้การสนบัสนนุสว่นลดดงักลา่ว ตัง้แต่

เดือนตุลาคม 2562 รวม 27 เดือน คิดเป็นมูลค่า

การช่วยเหลือกว่า 11 ล้านบาท

  • โครงการส่วนลดราคา NGV แก่รถโดยสาร

สาธารณะ: ขยายเวลาการสนับสนุนค่าเชื้อเพลิง

ให้กับผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะ ได้แก่ 

กลุ่มผู้ขับขี่รถแท็กซี่ รถตู้ร่วม ขสมก. รถสองแถว 

และรถตุ๊กตุ๊ก กลุ่มรถโดยสารร่วม ขสมก. รถตู้ร่วม 

บขส. และรถโดยสารรว่ม บขส. เพือ่ลดผลกระทบตอ่

ผู้ประกอบการฯ และเปน็การบรรเทาความเดือดรอ้น

จากสภาพเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจากการแพร่ระบาด

ของโรคโควิด  19  ให้กับประชาชนอีกทางหนึ่ง  โดย ปตท. 

ได้ให้การสนับสนุนส่วนลดราคา NGV มาอย่าง

ต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2555 เป็นต้นมา รวมระยะเวลากว่า 

9 ปี คิดเป็นมูลค่า 18,044 ล้านบาท

  • โครงการลมหายใจเดียวกัน: แบ่งเบาภาระภาครัฐ

ในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 

ตั้งแต่ปี 2563 โดยมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่

โรงพยาบาลในพืน้ทีร่ะบาดหนัก สนบัสนุนงบประมาณ

จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม 7 แห่ง จัดหน่วยวัคซีน

เคลื่อนที่เชิงรุก ร่วมจัดตั้งหน่วยคัดกรองและ

โรงพยาบาลสนามครบวงจร (End-to-End) กลุม่ ปตท. 

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ในแบบ “ตรวจเร็ว แยกเร็ว รักษาเร็ว” 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,800 ล้านบาท พร้อมเปิด

สายด่วน 1745 “End-To-End Mobile@1745”

2. สังคม ชุมชน 

 ปตท. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศผ่าน

การสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ พร้อมดูแล

สังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ผ่านการใช้ความรู้ เทคโนโลยี 

นวัตกรรม และความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยนําเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 

ขององคก์ารสหประชาชาต ิ(United Nations: UN) ยุทธศาสตร์ชาต ิ

พ.ศ. 2561 - 2580 ผลสํารวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย กลุ่มสังคมชุมชน ข้อมูลทิศทางที่สําคัญด้านเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงแนวโน้มผลกระทบที่คาดว่า

จะเกิดขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และ

ความเชี่ยวชาญของกลุ่ม  ปตท.  มากําหนดเป็นแนวทางการดําเนินงาน

เพื่อพัฒนาสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการดําเนินงาน

ใน 2 มิติ ได้แก่ มิติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน 

สังคม โดยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพการศึกษาทางด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึงทักษะที่จําเป็นต่อการใช้

ชีวิตในศตวรรษที่ 21 เพือ่สร้างรากฐานในการขับเคลือ่นประเทศ

ในอนาคต พัฒนาทกัษะเพื่อยกระดบัคุณภาพชวีติ และเศรษฐกจิ

ชุมชน ไปสู่การพึ่งพาตนเองโดยส่งเสริมทักษะผ่านโครงการ

เพือ่สังคมและวสิาหกจิเพือ่สังคม และการสง่เสรมิการใชพ้ลงังาน

สะอาด มิติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอ้ม โดยการเพิ่มและรกัษาพื้นทีส่เีขยีวและป่า ทั้งในเมอืง

และชนบท มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์และการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการออกแบบ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ จนถึงดูแล

รักษา เพื่อลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

รักษาระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 

 อนึ่ง รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกจิและผลการดําเนนิงาน “หวัขอ้ 3 การขบัเคลือ่น

ธุรกิจเพื่อความยั่งยืน” 

3. ผู้ลงทุน 

 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นเป็นองค์กรที่สรา้งการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ พัฒนาสังคม

และยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างนวัตกรรมและนําเทคโนโลยี

มาใช้ในทุกภาคส่วน รวมทั้งเป็นพลังขับเคลื่อนวิถีชีวิตผู้คน 

สังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อม ให้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลง ภายใต้

วิสัยทัศน์ใหม่ พร้อมทั้งได้ดําเนินกลยุทธ์ 4R (Resilience, 

Restart, Reimagination, Reform) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่า 

ปตท. จะเปน็บรษิทัที่ใหผ้ลตอบแทนทีด่ ีมคีวามยัง่ยนื เปน็องคก์ร

ที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป

 กิจกรรมสําหรับผู้ลงทุน (ผู้ถือหุ้นสามัญ)

 ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด

ระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 

 สําหรับปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ยังคงแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

และกระจายในวงกว้างมากขึน้ ปตท. จงึไดง้ดเวน้การจัดกจิกรรม

เขา้เยี่ยมชมกจิการ ปตท. เพื่อความปลอดภัยและปอ้งกนัการแพร่

ระบาดของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

 สําหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการ

ในครั้งต่อไป (ประจําปี 2565) สามารถติดตามความคืบหน้า

และรายละเอียดโครงการได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหากเป็น

สถานที่เยี่ยมชมเดิม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สําหรับผู้ถือหุ้นที่ยัง

ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น

 กิจกรรมสําหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป 

 ในปี 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ปตท. จึงจัดกิจกรรม

สําหรับนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนทั่วไป โดยสื่อสารผ่าน

เครือข่ายออนไลน์ต่าง ๆ ที่นําระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาจัด

กิจกรรม ซึ่งช่วยเพิ่มทั้งความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพ

ของการเข้าถึงข้อมูลของนักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน

ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 กิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท.

 ปตท. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้มาตั้งแต่ปี 2546 และ

ในปี 2564 มีการไถ่ถอนหุ้นกู้รวมทั้งสิ้น 15,230 ล้านบาท ทําให้ 

ณ สิน้ป ี2564 ปตท. มจีํานวนผูถ้อืหุ้นกูส้กุลเงนิบาท 18,774 ราย 

ซึ่ง ปตท. ไดจ้ดักจิกรรมสาํหรบัผู้ถอืหุน้กูฯ้ อย่างตอ่เนื่องมาตัง้แต่

ปี 2553 เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างและรักษาความสัมพันธ์

อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น

ต่อการลงทุนระยะยาวในหุ้นกูข้อง ปตท. ทัง้นี้ กจิกรรมทีจ่ัดให้แก่

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ ในปี 2564 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรม

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

เพื่อความปลอดภัยในการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดย

ยังคงความหลากหลายของกิจกรรมเพื่อตอบสนองความสนใจ

จากผู้ถือหุน้กู้ ฯ อย่างตอ่เนื่อง นอกจากนี ้ปตท. ได้นาํเทคโนโลยี

ที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมสําหรับผู้ถือหุ้นกู้ อาทิ

 • กิจกรรมสานสัมพันธ์ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย

การถ่ายทอดสด (Live Streaming) ครอบคลมุความสนใจ

ของผู้ถือหุ้นกู้ฯ ในด้านต่าง ๆ เช่น สุขภาพ ธรรมะ 

ท่องเที่ยว เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรม 

Workshop  โดยจัดส่ งอุปกรณ์ใ ห้แก่ ผู้ถื อหุ้ น กู้ฯ 

เพื่อสามารถร่วมกิจกรรมได้ที่บ้าน ลดความเสี่ยง

ในการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด 19

 • นิตยสารรายไตรมาส Happiness ที่ใช้เป็นช่องทาง

ในการสื่อความข้อมูลองคก์ร ให้ความรูท้างด้านพลังงาน 

และบทความต่าง ๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง

ที่เหมาะสม อีกทั้งยังสามารถติดตามได้ผ่านช่องทาง

ออนไลน์

 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพ และยกระดับ

ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยพัฒนาการให้บริการผ่าน

ช่องทาง PTT Debenture Line Chatbot และ Mobile Application 

ให้สามารถส่งการแจ้งเตือนเมื่อการมีจ่ายดอกเบี้ย หรือครบ

กําหนดไถ่ถอนแบบรายบุคคล (Personal Notifi cation) ให้แก่

ผู้ถือหุ้นกู้ฯ นอกจากนี้ ยังได้เพิ่มสิทธิพิเศษ (Privilege Program) 

รูปแบบใหม่สําหรับผู้ถือหุ้นกู้ฯ แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2564 

โดยได้รับความสนใจจากผู้ถือหุ้นกู้ฯ เป็นจํานวนมาก

4. ลูกค้า 

 ปตท. ดําเนนิธรุกจิทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ 

ที่เป็นกลุ่มลูกค้าประเภท Business to Business (B2B) 

ประกอบด้วยลูกค้าธุรกิจก๊าซฯ ลูกค้าธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ และลูกค้าธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน และกลุ่มลูกค้า

ประเภท Business to Consumer (B2C) ประกอบด้วยลูกค้า

ธุรกิจก๊าซสําหรับยานยนต์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จําหน่าย

คือ ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ น้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม 

และผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ 

 ปตท. รับฟังเสยีงลูกค้า เพื่อใช้วเิคราะห์กาํหนดความต้องการ

และความคาดหวังของลูกค้า ผ่านหลากหลายช่องทาง เช่น 

การเข้าพบลูกค้า การอบรมสัมมนาทั้ง Onsite และ Online 

การสํารวจความคิดเห็น และการรับข้อมูลลูกค้าผ่านช่องทาง

ออนไลน์ ฯลฯ ซึ่งเป็นช่องทางที่ให้สารสนเทศในด้านข้อมูล

คู่แข่ง สภาพการแข่งขัน เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า 

การใช้ชีวิตของผู้บริโภค สภาพแวดล้อมทางการตลาด และ

ความต้องการในอนาคตของลูกค้า โดยนําไปพิจารณาร่วมกับ

สารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจ

พลังงาน นโยบายรัฐ กฎระเบียบ นวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูล

การเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภณัฑแ์ละบริการไดต้รง

ตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าทั้งในปัจจุบัน

และอนาคต

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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 ปตท. มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ พร้อมทั้งระบบ

สนับสนุนเพื่อเพิ่มความรวดเร็ว แม่นยํา และถูกต้องให้กับลูกค้า

ในการทําธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การประยุกต์ใช้

ระบบ Robotic Process Automation (RPA) ในกระบวนการเรียก

เก็บเงิน การพัฒนาระบบ SMART Deal Recap เพื่อสนับสนุน

กระบวนการทําการค้า พัฒนาเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทาง 

LINE Official เพื่อเพิ่มความสะดวกในการติดต่อมากยิ่งขึ้น 

และพัฒนา Online Training Platform เพื่อแบ่งปันความรู้

ทีเ่ป็นประโยชน์ แลกเปลีย่นประสบการณ์ระหว่างลูกค้าและ ปตท. 

โดยลกูค้าสามารถเข้าอบรมหลกัสตูรต่าง ๆ  ผ่านช่องทางออนไลน์

ได้ตลอดเวลา นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการนําเทคโนโลยี IOT 

เข้ามาช่วยในเรื่องการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการใช้พลังงานให้กับลูกค้า จากตัวอย่างที่กล่าวมาเป็น

การดําเนินการของ ปตท. ที่ก ่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี

กับลูกค้า อันจะนํามาซึ่งการซื้อซํ้า และบอกต่อจนเกิดเป็น

ความผูกพันกับ ปตท.

 ปตท. จัดทํามาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงาน

ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือ

ลูกค้าก๊าซธรรมชาติ คู่มือแผนรองรับเหตุฉุกเฉินกรณีระบบ

ท่อสง่กา๊ซฯ ขดัขอ้ง คูม่อืระบบทอ่ส่งกา๊ซฯ ในโรงงานอตุสาหกรรม 

คู่มือปฏิบัติในการวัดปริมาณก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น ปตท. 

ดาํเนนิการใหบ้รกิารลกูคา้โดยปฏบิตัติามมาตรฐานการให้บรกิาร

ซึ่งควบคุมดูแลโดยคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน (กกพ.) 

ซึ่งตอ้งมกีารรายงานการดําเนนิงานให้ กกพ. ทราบอย่างสม่ําเสมอ 

หรือกรณีที่มีการทําผิดมาตรฐานให้รายงานต่อ กกพ. ภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด 

5. คู่ค้าและคู่ความร่วมมือ

 ผูค้า้เปน็ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีสาํคัญในการดาํเนนิธรุกจิร่วมกนั 

ปตท. จึงให้ความสําคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค

บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญา

อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่ง

เป็นกระบวนการสาํคญัในการควบคมุคณุภาพสินคา้และบริการ 

ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดําเนินกิจการ ปตท. จึงกําหนด

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการจัดหาพัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 นอกจากนั้น ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะดําเนินธุรกิจให้เติบโต

อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 

และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ ปตท. จึงให้

ความสําคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนา

ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทํากระบวนการบริหาร

ความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดําเนินธุรกิจของผู้ค้า 

เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการบริหารห่วงโซ่อุปทาน

อย่างยั่งยืนให้ประสบความสําเร็จ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน 

3 ปัจจัย คือ 

  

 1.  นโยบายและทิศทางการดําเนินงานที่ชัดเจน

 นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสําคัญที่สร้าง

ความตระหนักให้แก่พนักงานภายในองค์กรและสังคมภายนอก

รับทราบถึงความมุ่งมั่น และทิศทางการดําเนินงานขององค์กร 

ดังนั้น ในปี 2558 ปตท. จึงได้กําหนดนโยบายการจัดหา

และบริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท. 

 เพือ่ใหผู้ค้า้ของ ปตท. มแีนวทางปฏบิตัใินการดําเนนิธรุกจิให้

เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างยั่งยืนและเหมาะสม

มากขึ้น ปตท. ได้ทําการทบทวนแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน

ของผู้คา้ ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct: 

SSCoC) และประกาศใช้เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 

โดยกําหนดเนื้อหาและขอบเขตใหอ้ยู่ภายใต้ขอ้กาํหนด ข้อบังคบั 

และกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ตลอดจนประเดน็ที ่ปตท. ใหค้วามสาํคญั 

ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้

 1.  จริยธรรมทางธุรกิจ 

 2.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 

 3.  ความปลอดภัย 

 4.  การจัดการดา้นสิ่งแวดล้อม 

 2.  การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า

  ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน

 เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทางของ

องค์กร ปตท. ได้กําหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้ค้าโดย

คํานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล 

(Environmental, Social and Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมนิ

 ปตท. มีระบบการประเมินความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ 

และความผูกพันของลูกค้าที่มีต่อ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับ

คู่แข่งผ่านการวิ จัยสํารวจความพึงพอใจประจําปี  โดยมี

การรวบรวมและวิเคราะห์ความพึงพอใจและไม่พึงพอใจ

ของลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ เพื่อนําไปสู่การนําเสนอผลิตภัณฑ์

และบริการ หรือการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที 

 จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ส่งผล

โดยตรงต่อการดําเนินการตามแผนสร้างความสัมพันธ์ลูกค้า

ตามปกติ เช่น การเข้าพบปะเยี่ยมเยียนในแต่ละประเทศ 

การประชุมหารือการค้า การเข้าร่วมสัมมนาด้านการค้าระหว่าง

ประเทศในโอกาสต่าง ๆ และการจัดสัมมนาลูกค้าประจําปี 

เป็นต้น ปตท. จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างความสัมพันธ์

โดยมุ่งเน้นการใช้ช่องทางการประชุมและการสื่อสารออนไลน์

ควบคู่กับการกําหนดนโยบายให้พนักงานพบปะและสร้าง

ความสัมพันธ์ลูกค้าอย่างสม่ําเสมอ ตลอดจนการติดตาม

การแก้ไขปัญหาด้านต่าง ๆ ให้กับลูกค้า ทดแทนการเข้าพบ

ลูกค้าโดยตรงจากมาตรการจํากัดการเดินทางข้ามประเทศ 

รวมไปถึงการจัดทําคลิปวิดีโอแสดงความห่วงใย ความคิดถึง 

และความปรารถนาดีที่มีต่อลูกค้าตลอดมา เพื่อรักษาระดับ

ความพึงพอใจของลูกค้าไว้ได้ในระดับสงู

 ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของ

ผลกระทบ โดยกําหนด Service Level Agreement สําหรับ

ข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง

แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด ข้อร้องเรียน

ทุกประเภทจะต้องได้รับการตอบสนองเบื้องต้นภายใน 

24 ชั่วโมง และมีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลัง

ที่มีการแก้ไขแล้วเสร็จ มีการสอบถามถึงความพึงพอใจ

ต่อการแก้ไขปัญหาของ ปตท. พร้อมแจ้งแผนการแก้ไขปัญหา

ระยะยาว สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า มีความพึงพอใจ

ต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังคงใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ 

ปตท. ต่อไปในอนาคต

ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับ

ดูแล ตามกลุ่มงานสินค้าและบริการ เพื่อแบ่งระดับการบริหาร

คู่ค้า เป็น 3 ระดับ คือ 1. กลุ่ม Critical/ Strategic 2. กลุ่ม Key 

3. กลุ่ม Manage/ Routine เรียงตามลําดับความรุนแรง 

และผลกระทบที่อาจจะเกดิขึน้ สาํหรบัผูค้า้กลุม่ Critical/ Strategic 

จะได้รบัการบรหิารจดัการอย่างเขม้ข้น นอกเหนอืจากการลงนาม

รับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. แล้ว 

ต้องมกีารตอบแบบประเมนิการปฏบิตัอิย่างยัง่ยนื (Sustainability 

Performance Assessment) ซึ่งหากผู้ค้าประเมินตนเองแล้ว 

คะแนนไมถ่งึตามเกณฑ์ทีก่าํหนดจะตอ้งจัดทําแผนงานและกรอบ

เวลาในการปรับปรุง (ESG Corrective Action Plan) ทั้งนี้ ปตท. 

ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบ (Auditing) ผลการประเมิน

ตนเองของผู้ค้า โดยในปี 2564 คณะทํางาน ปตท. ร่วมกับ

หน่วยงานภายนอก ได้เข้าตรวจประเมินการดําเนินงานด้าน

ความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม Critical จํานวน 14 บริษัท โดยผล

คะแนนในภาพรวมของผู้คา้ผ่านเกณฑ์ที่กาํหนด ปตท. ได้ดาํเนนิ

โครงการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานอย่างยั่งยืนของผู้ค้า

อย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผู้ค้าหลักที่มีลักษณะการดําเนินงาน

ที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ

ด้านความยั่งยืนของผู้ค้า และทําการประเมินบริษัทตนเอง

ในศกัยภาพการดาํเนินงานดา้นความยั่งยืน เพื่อวางแผนพฒันา

ให้สอดคล้องกับนโยบาย ปตท. ต่อไป นอกจากนี้ ปตท. ได้มี

นโยบายการจัดซื้อจัดจ้างที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (PTT 

Green Procurement) ตามนโยบายของภาครัฐ โดยผู้ค้า

ที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอราคาสามารถรายงานข้อมูล

การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green 

Product) ในการดําเนินงานให้กับ ปตท. ผ่านระบบ PTT Vendor 

Management ที่ได้พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการดําเนินงาน

จัดซือ้จัดจา้งสินคา้และบริการทีเ่ปน็มิตรกบัสิง่แวดล้อมซึ่งระบบ

ดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อมของ ปตท. (Green Spending) จากผู้ค้า 

โดยในป ี2564 มจีํานวนงานทีเ่กีย่วข้องกบัการจัดซือ้จัดจ้างสนิคา้

และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 21 งาน คิดเป็น

มูลค่าการจัดหารวมทั้งสิ้น 128 ล้านบาท 

 ปตท. และกลุ่ม ปตท. ให้ความสําคัญกับการลดความเสี่ยง

ในการจัดหาสนิคา้/ บรกิาร และสรา้งความมัน่ใจในการให้บรกิาร

ของ Supplier ตลอดจนการผลักดันให้กลุ่ม ปตท. มีการจัดซื้อ

อย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากล โดยในปี 2564 ปตท. ได้จัดทํา

คู่มือการจัดหาสินค้า/ บริการร่วมกันระหว่างกลุ่ม ปตท. 

อยา่งยัง่ยืน ซึ่งสอดคล้องกบัมาตรฐานแนวทางการจัดซือ้จัดจ้าง

อย่างยั่งยืน ISO 20400:2017 Sustainable Procurement 

และนําเกณฑ์ตามมาตรฐาน ISO 20400:2017 มาประยุกต์ใช้

กับการจัดหาสินค้าและบริการร่วมกันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

จํานวน 3 กลุ่มงานจัดหาร่วม และมีแผนจะขยายกลุ่มงาน

ให้ครบถ้วนทุกกลุ่มงานภายในระยะเวลา 5 ปี

 ( )

 NGV

ระดับความพึงพอใจปี 2564 92.2 90.8 92.6 91.3 90.2 99.3

ระดับความพึงพอใจปี 2563 91.8 89.9 92.4 91.7 88.4 95.6

ระดับความพึงพอใจปี 2562 92.2 90.6 92.7 93.1 88.4 96.2

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 นอกจากนี้  เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น

ในการดําเนินธุรกิจ ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ลงนามในบันทึก

ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. สํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 

เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทจุรติ มาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ

นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต นําไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจ

ไดอ้ยา่งประสบผลสาํเรจ็ตามหลักธรรมาภบิาลและบรรษัทภบิาล 

โดยในสว่นของการให้และการเปดิเผยขอ้มลูในการจัดซือ้จดัจา้ง 

ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยปฏิบัติตาม

ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กําหนด

ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ

หน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้

ตามมาตรา 9 (8) แห่งพระราชบัญญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ 

พ.ศ. 2540 โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็น

รายเดือนผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com เพื่อให้ประชาชน

ตรวจดูได้ ทั้งนี้ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. 

จะได้รับการประเมินเป็นประจําทุกปีผ่านโครงการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐโดยสํานักงาน ป.ป.ช. สําหรับปี 2564 ผลการประเมิน

จากการตรวจสอบหลกัฐานเชงิประจกัษใ์นเรือ่งการเปดิเผยขอ้มลู

การจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ได้คะแนนร้อยละ 100

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เป็นต้นมา ปตท. 

ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยกําหนด

ให้มีการเปิดเผยแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเพื่อให้ผู้สนใจ

เขา้รว่มเสนอราคากับ ปตท. สามารถบรหิารจัดการในการเตรยีม

ความพร้อมเข้าเสนองานได้ล่วงหน้า โดย ปตท. ได้เปิดเผย

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 2564 ตามที่กฎหมายดังกล่าว

กําหนดแล้วทั้ง  3  ช่องทางด้วยกัน  ได้แก่  เว็บไซต์  www.pttplc.com 

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง และ

สถานที่ปิดประกาศ ณ สํานักงานของ ปตท.

 เพื่อเพิ่มความโปร่งใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในส่วน

ของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อ

จัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบ

ของ ปตท. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จึงได้มี

การแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อ

จัดจ้าง (คตจ.) ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงาน

จัดหา หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ของ ปตท. เพือ่กาํกบัดูแลและตรวจสอบการดาํเนนิงานทีเ่กีย่วกบั

การจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 

ข้อกําหนด หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง 

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานของพนักงาน

ให้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมุ่งเน้นการสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ

ในกฎหมายและหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของพนักงานให้สามารถ

ดําเนินกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว 

และมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย

 ในปี 2564 ปตท. จัดอบรมหลักสูตรเพิ่มเติม เช่น แนวทาง

การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400:2017 Sustainable 

Procurement เพื่อใหพ้นักงานมีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการ

ของการจดัซือ้จัดจา้งอยา่งยัง่ยนืตามมาตรฐานสากล การพฒันา

ผู้ตรวจประเมินศักยภาพการดําเนินงานด้านความยั่งยืนของ

ผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Group ESG) เพื่อให้พนักงานมีความรู้

ความเขา้ใจในเกณฑก์ารประเมิน หลกัการพื้นฐานของการตรวจ

ประเมิน แนวทางและกระบวนการในการเป็นผู้ตรวจประเมิน

ที่ดี สามารถนําไปปรับใช้หรือบูรณาการเข้ากับกระบวนการ

ตรวจประเมนิผูค้า้ดา้นความยั่งยนื เพื่อเปน็แนวทางในการพฒันา

ผู้ค้าแต่ละรายสามารถดําเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เป็นต้น

 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท. 

กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. 

ทั้งในด้านผลการดําเนินการ ความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ 

ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ปตท. ได้มีการจัดงาน

สัมมนาผู้ค้าเป็นประจําทุกปี โดยในปี 2564 ได้สื่อสารถึง

ทิศทางการดําเนินธุรกิจของ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ค้าซึ่งเป็น

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสําคัญของ ปตท. ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลด้าน

การจดัซือ้จดัจา้งที ่ปตท. ไดน้าํเอาเทคโนโลยเีขา้มาประยกุต์ใช้ใน

กระบวนการจดัซือ้จัดจา้งอย่างโปร่งใส พรอ้มพฒันาระบบต่าง ๆ  

ภายใต้โครงการ Digital Procurement ให้รองรับการดําเนินงาน

ทั้งภายในและภายนอก โดยแนะนําระบบ PTT Vendor 

Management เพื่อให้ผู้ค้าสามารถเข้าถึงงานจัดซื้อจัดจ้างกับ 

ปตท. ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว รวมถึงการดําเนินธุรกิจ

ตามหลักการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, 

Risk and Compliance: GRC) ปราศจากการทุจริต มีช่องทาง

การร้องเรียนที่ เหมาะสม ตลอดจนการบริหารจัดการ

ด้านความยั่งยืนและสิทธิมนุษยชนในสายโซ่อุปทาน ซึ่ง ปตท. 

ได้ให้ความสําคัญอย่างจริงจัง พร้อมให้การสนับสนุนคู่ค้า

และคู่ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรร่วมกัน ทั้งนี้  เพื่อให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. 

ที่ต้องการเป็นองค์กรที่คนไทยเชื่อใจ พึ่งพากัน ร่วมขับเคลื่อน

อนาคตสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมสะอาด พร้อมสร้างการเติบโต

ทางธุรกิจเคียงข้างกันอย่างยั่ งยืน ด้วยกลยุทธ์ “เข้าใจ 

เข้าถึง พึ่งพากัน” ทั้งในภาพรวมส่วนกลางที่สํานักงานใหญ่ 

ในพื้นที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง สายงานท่อจัดจําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ และสายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์ 

รวมจํานวน 3 ครั้ง โดยเป็นการจัดรูปแบบออนไลน์ ด้วยการนํา

เทคโนโลยี Teleconference มาใช้ เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19

 ปตท. ได้กําหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้อง

ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทํางาน

และการใช้เครื่องมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่าง

เครง่ครดั โดยเฉพาะการทํางานทีม่ีผลกระทบตอ่ความปลอดภยั 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทํางาน

เปน็พิเศษ ทั้งนี้ ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า 

เพื่อประเมนิศักยภาพการดําเนนิงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง 

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงาน

ของบริษัทผู้ค้าต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตน การดําเนินการ

ในพื้นที่การทํางานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกําหนด

ในการเข้าทํางานในเขตปฏิบัติงาน ซึ่งกําหนดการปฏิบัติตน

ตามแต่ละลักษณะงานไว้ 

 ปตท. ได้จัดทําทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List: 

PTT AVL)  เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการ

ด้วยวิธีประมูล เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกําหนด

กลุ่มงาน และ ขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้ า

เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถสง่มอบสนิคา้/ บรกิารไดต้รงกบัความต้องการขององค์กร 

และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. 

อย่างยั่งยืน โดยในปี 2564 มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียน

ผู้ค้า ปตท. รวมจํานวน 294 รายชื่อ จาก 23 กลุ่มงาน

 เพื่อให้การจัดทําทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ ปตท. ได้กําหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ

คณุสมบัติของผูค้า้ที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผูค้า้ในแต่ละ

กลุ่มงาน โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะ

ดังต่อไปนี้

 1. ผู้คา้จะต้องไม่เปน็ผูล้ะทิง้งานของ ปตท. หรอืส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 

 2. กรณทีี่เคยถกูเพกิถอนออกจากกลุม่งานใดในทะเบยีนผู้คา้

ของ ปตท. จะไม่มสีทิธยิื่นขอขึ้นทะเบยีนผู้คา้ฯ กับ ปตท. ในกลุ่มงาน

นั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้น

กรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วน

ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รับ

เข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดง

หลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน 

 3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติอย่าง

ยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of 

Conduct: SSCoC)

 จากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว ปตท. ได้กําหนด

ให้มีการประเมินคุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดําเนินงาน และ

แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย 

 หลังจากผู้คา้ส่งมอบสนิค้า/ บรกิารในแต่ละงวดงานแล้ว ปตท. 

จะประเมินผู้ค้า พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบข้อดี/

ข้อควรปรับปรุงในการดําเนินงาน เพื่อพิจารณานําไปปรับปรุง

การดําเนินงานของผู้ค้าเอง (Supplier Development) ให้ดี

ยิ่งขึ้นไป 

ซึ่งในแต่ละปี คตจ. จะดําเนินการตรวจสอบกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้าง โดยสุ่มตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจหา

ข้อบกพร่องจากการดําเนินงาน หาสาเหตุของข้อบกพร่อง และ

แนวทางการแก้ไขปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ํา ทั้งนี้ 

ในป ี2564 ผูบ้รหิารไดมุ้่งมัน่ในวสิัยทศันใ์นการเปน็องคก์รโปรง่ใส 

จึงกําหนดให้มีตัวชี้วัด (KPI) ของทุกสายงานในการดําเนินงาน

ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของ ปตท. ด้วย 

เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. มีความคุ้มค่า 

โปร่งใส เปน็ธรรม มปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิล และตรวจสอบได้ 

 นอกจากนี ้ปตท. ไดป้รับปรงุระบบการตรวจรบังาน (Material 

Receive (MR) on Web) ที่ให้หน่วยงานผู้ใช้ประเมินผล

การดําเนินงานของผู้ค้าแต่ละงวดงานที่ได้ส่งมอบในด้านต่าง ๆ 

เช่น คุณภาพ (Quality) การส่งมอบ (Delivery) การให้บริการ 

(Service) การดําเนินงาน (Performance) ความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม (SSHE) โดยจะแจ้งผล

การประเมนิใหแ้กผู่้คา้รบัทราบ และนําไปปรับปรงุการดาํเนนิงาน

ให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืนต่อไป 

 การรวมระบบงานทะเบียนผู้ค้า ปตท. (PTT Approved 

Vendor List: PTT AVL) เป็นส่วนหนึ่งของระบบ PTT Vendor 

Management (PTTVM) เพื่ออาํนวยความสะดวกในกระบวนการ

จัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้ค้าสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกเพียง

ระบบเดียว และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) 

กับ ปตท. อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ผู้ค้าสามารถวางและขอคืน

หลักประกันสัญญาผ่านระบบ PTT Electronic Bank Guarantee 

(PTT e-BG) ผ่านบล็อกเชน และหลักประกันประเภทอื่น ๆ 

ซึ่งส่งผลให้ผู้ค้าประหยัดเวลาในการทําธุรกรรม เพิ่มโอกาส

ทางธุรกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสัญญาทั้งในส่วน

ของผู้ค้าและ ปตท.

 

 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

 ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วน

เกีย่วข้องเป็นอกีปัจจัยทีส่าํคญัในการขับเคลือ่นให้การดําเนนิการ

ทั้งหมดนี้สัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสําคัญในการพัฒนา

ศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหาร 

และพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม 

ผ่านการอบรม สื่อความ รวมถึงกระบวนการบริหารจัดการ

องค์ความรู้ (Knowledge Management: KM) เพื่อให้สามารถ

บรรลุวัตถุประสงค์ด้านความยั่งยืนสู่การบริหารจัดการผู้ค้า 

ปตท. และบรษิัทในกลุ่ม ปตท. ได้ดาํเนนิการทบทวนและวางแผน

การพัฒนาพนักงานในสายอาชีพจัดหาเป็นประจําทุกปี เพื่อ

เสรมิสรา้งศกัยภาพในการทาํงานของพนกังาน ใหส้ามารถรองรบั

การเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้น

การเสริมสร้างศักยภาพพนักงานให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบ

เทคโนโลยสีารสนเทศรว่มกับการทาํงานจดัหาได้อย่างเชีย่วชาญ

ภายใต้โครงการ Digital Procurement ซึ่ง ปตท. พัฒนาขึ้นเพือ่ให้

กระบวนการจัดหาสินค้าและบริการดําเนินงานได้อย่างเป็น

ระบบ มีความคล่องตัว และลดระยะเวลาการทํางาน เพื่อสร้าง

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564
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 นอกจากนี้ ในการจัดหาสินคา้และบริการ ปตท. จะสนับสนุน

ผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูล

การจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่น

ประมาณร้อยละ 97 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจาก

ในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ตั้งอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิด

การสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกทั้ง

ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

6. พนักงาน

 ปรากฏอยู่ในหมวด 7 โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการฯ 

“หัวข้อ 7.5 ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน” 

 

 

 ปตท. พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบการบริหารจัดการ

ด้านสิทธิมนุษยชนมาตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ทําการประเมิน

ความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนครอบคลุมการดําเนินธุรกิจของ

กลุ่ม ปตท. ภายใต้แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Way of Conduct) ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มจํานวน 

17 บริษัท ใน 21 ประเทศ คิดเป็นพื้นที่ ทั้งหมด 50 พื้นที่ 

พบว่าประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญ คือ ความมั่นคงปลอดภัย 

และอาชีวอนามัยของพนักงานและผู้รับเหมา สิทธิแรงงาน 

สภาพการทาํงานของผู้ค้า มาตรฐานการเป็นอยู่ของชุมชน และ

สิทธิของชนพื้นเมือง ซึ่งได้กําหนดมาตรการและจัดทําแผน

ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อควบคุม

ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ พร้อมทั้งยกระดับ

การบริหารจัดการให้ดีขึ้น โดยมีการติดตามการดําเนินงานตาม

แผนเป็นประจําทุกไตรมาสรายงานให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง

รับทราบและให้ข้อคิดเห็น เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบรรลุประสิทธิผลที่กําหนด จากการปฏิบัติตามระบบ

การบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนอย่างเป็นรูปธรรมและ

ต่อเนื่อง ทําให้ในปี 2564 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่อง

สิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ทําการเปิดเผยข้อมูลการดําเนินงาน

ตามหลักสากล 10 ประการของ The United Nations Global 

Compact อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังจัดทําและดําเนินงาน

ตามแผนงานดา้นสทิธมินษุยชนใหส้อดรบัตามเกณฑก์ารประเมนิ

ประสิทธิผลการดําเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนระดับสากล 

เช่น Corporate Human Rights Benchmark เป็นต้น ส่งผลให้

ผลการประเมินดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้รับรางวัลองค์กร

ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 

กระทรวงยุติธรรม ประเภทรัฐวิสาหกิจ ประจําปี 2564 ในระดับ

ดีเด่น 

 ปรากฏอยู่ในส่วนที ่1 การประกอบธุรกจิและผลการดําเนนิงาน 

“หัวข้อ 5.2 ข้อพิพาททางกฎหมาย” 

 
 ปตท. แปลงสภาพและแปรรูปในเดือนตุลาคม 2544 รวมถึง

กระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทยในเดอืนธนัวาคม 

2544 และไดจ้ดัตั้งหนว่ยงานผู้ลงทุนสัมพนัธ์ (Investor Relations 

Department) ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูล

สําคัญต่อผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

รวมถึงข้อมูลทางการเงิน เช่น ผลการดําเนินงานและงบการเงิน

รายไตรมาส รายงานและการวิ เคราะห์ของฝ่ายบริหาร 

(Management  Discuss ion and Analys is :  MD&A) 

รายไตรมาส กลยุทธแ์ละแนวโนม้ในอนาคตของ ปตท. ให้ได้ทราบ

อย่างสม่ําเสมอ เท่าเทียม และครบถ้วนตามความเป็นจริง 

ทั้งนี้ สามารถติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ได้โดยตรงที่ 

โทร.: 0-2537-3518-9 อเีมล: ptt-ir@pttplc.com และตดิตามขอ้มูล

ของ ปตท. ผ่านเวบ็ไซต ์www.pttplc.com ซึ่งมขีอ้มลูทัง้ภาษาไทย

และภาษาอังกฤษ ที่ได้มีการปรับปรุงให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

ดังมีข้อมูลที่สําคัญดังนี้ 

 • ข้อมูลบริษัท

 • แบบ 56-1 One Report 

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นสามัญ

 • ข้อมูลสําหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้

 • เอกสารนําเสนอและเว็บแคสต์

 • Roadshow/ Conference

 • Analyst Research

 • ปฏิทินกิจกรรม

 • จรรยาบรรณสําหรับนักลงทุนสัมพันธ์ 

 • ข้อมูลโครงการลงทุนที่สําคัญ

 • การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร

 • การดําเนินการตามนโยบายรัฐ

 • แผนงานที่สําคัญ

 • นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 • ผลการดําเนินงานด้านการเงิน

 • ผลการดําเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน

 • กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สําคัญ

 • การจัดซื้อจัดจ้าง

 • ชื่อและเบอร์ติดต่อทีมนักลงทุนสัมพันธ์

 โดย ปตท. ได้ให้ความสําคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี

ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนําเสนอ

ผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น

และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปได้

ดังนี้

 

 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีชี้วัดความโปร่งใสในการดําเนินการ

ที่สําคัญ เป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ

นกัลงทนุและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุฝา่ย ปตท. จงึใหค้วามสําคญั

กับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยํา และสร้างช่องทาง

การเปิดเผยข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย และรณรงค์ให้กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสําคัญของการเปิดเผย

ข้อมูลและความโปร่งใสในการดําเนินงานและสร้างกลไก

ในการรับเรื่องร้องเรียนที่ เหมาะสมและเป็นธรรมสําหรับ

ผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 
 ปตท. เปิดเผยข้อมูลผลการบริหารจัดการความยั่งยืน

ทีค่าํนึงถึงผูม้ีส่วนได้สว่นเสียอยา่งรอบด้าน โดยครอบคลุมทัง้ใน

ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล (Environmental, 

Social and Governance: ESG) ผ่านแบบแสดงรายการ

ข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี (แบบ 56-1 One Report) 

ในหัวขอ้การขับเคลื่อนธุรกจิเพื่อความยั่งยนื ตลอดจนบูรณาการ

ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนดังกล่าวเข้าในหัวข้อ

การบริหารจัดการความเสี่ยง การวิเคราะห์และคําอธิบายของ

ฝ่ายจัดการ และการกํากับดูแลกิจการเพิ่มเติมอีกด้วย รวมถึง

เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน โดยอ้างอิง

มาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ Global Reporting 

Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard, Oil and 

Gas Sector Disclosure (OGSD), Integrated Reporting (IR) 

ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC), 

The United Nations Global Compact (UNGC) การรายงาน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตัวชี้วัดหลัก

ของ Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common 

Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value 

Creation ของ World Economic Forum (WEF) รวมถึงนําเสนอ

ความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ั่งยนืตามกรอบของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 

Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้  Recommendations of 

The Task Force on Climate-related Financial Disclosures 

(TCFD) เพื่อรายงานผลการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการทวนสอบ

รายงานฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระ

ภายนอกอย่างต่อเนื่อง

 • ทางตรง: ปตท. นําเสนอผลการดําเนินงาน งบลงทุน 

สถานการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ 

นกัลงทนุสถาบัน และพนักงาน อย่างสม่าํเสมอในรปูแบบ

การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนสถาบัน 

(Analyst Meeting) รายไตรมาส โดยในปี 2564 ปตท. 

มีการนําเสนอข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ Vi r tua l 

Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team และ 

Facebook Live (ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษา

อังกฤษ), การประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call), 

การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ (Local 

& International Roadshow/ Conference) ซึ่งจัดโดย

บริษัทหลักทรัพย์และ/หรือที่ติดต่อหน่วยงานผู้ลงทุน

สัมพันธโ์ดยตรง การประชุมผา่นทาง Virtual Conference 

กับนักวิเคราะห์ นักลงทุนสถาบัน และหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 

เช่น บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Credit Rating 

Agencies) การนําระบบเทคโนโลยี (Digital) มาใช้อย่าง

ต่อเนื่อง เช่น ผ่านทาง PTTIR Line Chatbot ที่มีการให้

ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ฯ  และนักลงทุนสถาบัน  เพื่อเข้าดูข้อมูล

ผลการดาํเนินงาน ราคาน้าํมันและผลิตภณัฑ์ปโิตรเลียม

และปิโตรเคมี กําหนดการจัดงานประชุมผู้ถือหุ้น 

และ Analyst Meeting ของกลุ่ม ปตท. กําหนดการจ่าย

เงินปันผลของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งตอบกลับการสนทนา

ด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ เป็นต้น การให้ข้อมูล อาทิ 

รายงานผลประกอบการ/ โครงการลงทุนแก่สื่อมวลชน 

(Press Meeting) กิจกรรมการให้ความรู้ธุรกิจของ ปตท. 

(Knowledge Sharing) เช่น ธุรกิจก๊าซธรรมชาติและ

ธุรกิจใหม่ เช่น กลุ่มธุรกิจด้านวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต 

(Life Science: ธุรกิจยา ธุรกิจอาหารเพื่อสุขภาพ ธุรกิจ

อุปกรณ์การแพทย์และการวินิจฉัยทางการแพทย์) และ

ธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (EV Value Chain) 

รวมถึงกิจกรรมการให้ขอ้มลูเชิงลึกในการวิเคราะหธ์ุรกิจ

กลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ธุรกิจต้นน้ําถึงธุรกิจปลายน้ํา โดยเป็น

ความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ปตท. ผ่านการจัดกิจกรรม 

PTT Group 201 Knowledge Sharing ให้แก่ผู้จัดการ

กองทุนไทย, การรว่มกจิกรรมทีจ่ัดโดยตลาดหลกัทรัพยฯ์ 

พบนักลงทุนรายย่อย (Opportunity Day) ผ่านระบบ 

Virtual Conference โดยใช้โปรแกรม Microsoft Team 

และกจิกรรมพบนักลงทนุสถาบนัต่างประเทศผ่าน Digital 

Platform (SET Digital Roadshow) ในทุกไตรมาส 

โดยมีเป้าหมายให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทราบถึง

ทิศทางและโอกาสในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 

ตามวิสัยทัศน์ใหม่ โดยในปี 2562 - 2564 ปตท. 

มีการจัดกิจกรรมที่สําคัญของหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์

ดังนี้

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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  2562
( : )

  2563
( : )

  2564
( : )

Analyst Meeting พร้อม Facebook Live/ Webex/ MS Team 4 4 4

Conference Call (แถลงผลการดําเนินงานรายไตรมาส 

งบลงทุน และเหตุการณ์สําคัญอื่น ๆ (หากมี))

5 4 4

Roadshow/ Conference ในประเทศ (รวมถึงการให้ความรู้

ธุรกิจ ปตท. ขั้นพื้นฐาน และผ่าน Virtual Conference) 

14 15 14

Roadshow/ Conference ต่างประเทศ 

(รวม Virtual Conference) 

9 9 11

Company Visit/ Conference Call (Upon Request) 57 56 69

Credit Rating Review 4 4 3

Press Meeting 2 2 3

การเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน 4 - -

ทางอีเมล/ โทรศัพท์ 8 - 10 ครั้งต่อวัน 10 - 12 ครั้งต่อวัน 10 - 12 ครั้งต่อวัน

ร่วมกิจกรรมนักลงทุนรายย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 

(Opportunity Day) รายไตรมาส และงาน SET in the City

5   4 4

ร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow 

จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ

4 4 4

นําคณะนักลงทุนรายย่อยและผู้ถือหุ้นกู้พบผู้บริหาร

และเยี่ยมชมกิจการ

ผู้ถือหุ้นกู้

กําหนดจัด 2 ครั้ง 

(2 รุ่น)

(18 - 20 เมษายน, 

16 - 18 ตุลาคม)

ผู้ถือหุ้นสามัญ

กําหนดจัด 1 ครั้ง 

(3 รุ่น)

( 29, 30 และ 31 

ตุลาคม)

ผู้ถือหุ้นกู้

กําหนดจัด 2 ครั้ง 

(2 รุ่น)

(6 - 8 ตุลาคม, 

24 - 26 พฤศจิกายน)

ผู้ถือหุ้นสามัญ

งดจัดกิจกรรม

ในปี 2563 เนื่องจาก

สถานการณ์

การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19

งดจัดกิจกรรม

ในปี 2564 เนื่องจาก

สถานการณ์

การแพร่ระบาดของ 

โรคโควิด 19

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้ 17 15 (จัดกิจกรรม

ผ่านช่องทางออนไลน์

จํานวน 5 กิจกรรม)

12 (จัดกิจกรรม

ผ่านช่องทาง

ออนไลน์ทั้งหมด)

 • ทางอ้อม: ปตท. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดําเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลนําเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงรายงาน

สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สนใจสามารถรับข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่ 

www.set.or.th, เวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com และนิตยสารสําหรบัผู้ถือหุน้กู ้ปตท. “Happiness” ผา่น (PTT Debenture 

Application)

 • หากนักลงทุนและผู้ เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท. 

โทร.: 0-2537-3518-9 อเีมล: ptt-ir@pttplc.com หรอืผา่นเวบ็ไซตข์อง ปตท. www.pttplc.com การเผยแพรข่า่วประชาสมัพันธ์ 

ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดําเนินงาน และโครงการต่าง ๆ รวมทั้งให้บริการตอบคําถามและอํานวย

ความสะดวกในการติดต่อแก่สื่อมวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนื่อง ในปี 2562 - 2564 มีการดําเนินกิจกรรม สรุปได้ดังนี้ 

  2562
( : )

  2563
( : )

  2564
( : )

ทางอีเมล 186 117 292

ข่าวแจก/ ภาพข่าว 186 117 292

การแถลงข่าว 22 6 4

นําสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดําเนินงาน 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3 2 1

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/ 

ดูงานในด้านต่าง ๆ

64 คณะ (2,521 คน) 7 คณะ (483 คน) -

4)  
 

 ปตท. กําหนดแนวปฏิบัติที่ดีเรื่องการรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีตามหลัก

การกํากับดูแลกิจการที่ดีเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน เพื่อให้บุคลากร ปตท. ถือปฏิบัติไว้ในคู่มือ CG โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องรักษา

ข้อมลูภายในหรือข้อมลูความลับของ ปตท. ทีย่ังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ ไวเ้ป็นความลับ และต้องไม่นาํขอ้มลูภายในทีต่นล่วงรู้มาจาก

การปฏิบัติหน้าที่ของตนไปบอกผู้อื่น หรือนําข้อมูลภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเอง หรือทําให้ประโยชน์ของ ปตท. 

ลดลง

 นอกจากนี้ ปตท. ประกาศนโยบายห้ามคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูล ใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 

(Insider Trading) โดยให้หลีกเลีย่งการซื้อขายหลกัทรัพยข์องบริษทัในกลุม่ ปตท. หากมีความจาํเปน็ต้องซื้อขายหลักทรพัย์ของบริษทั

ในกลุ่ม ปตท. จะต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ทั้งนี้ บุคลากรของ ปตท. จะได้รับการแจ้งเตือน และรณรงค์

ในการละเว้นการใช้ข้อมูลภายในผ่านช่องทางการติดต่อของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์สําคัญ เช่น การออกหุ้น

เพิ่มทุน การออกหุ้นกู้ เป็นต้น 

5)  (Conflicts of Interest)

 ปตท. กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Confl icts of Interest) เพื่อป้องกัน

กิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชนท์บัซอ้น กิจกรรมทีผ่ิดกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กาํหนดนโยบายเกี่ยวกบั

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลกัการที่วา่การตดัสินใจใด ๆ  ของบคุลากรทกุระดับในการดําเนินกิจกรรมทางธรุกิจจะต้องทาํเพือ่

ผลประโยชน์สงูสดุของ ปตท. เท่านัน้ และถือเปน็หน้าทีข่องบุคลากรทกุระดับทีจ่ะหลีกเลี่ยงการมีสว่นเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ

ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งในด้านความภักดี

หรอืผลประโยชนห์รอืขดัขวางการปฏบิตังิานอย่างมปีระสทิธภิาพ โดยกาํหนดให้ผู้ที่มสีว่นเกี่ยวข้องหรอืเกีย่วโยงกบัรายการทีพ่จิารณา 

ต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน 

รวมถึง ปตท. จะต้องดําเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีอํานาจอนุมัติหรือเกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 ปตท. กาํหนดใหก้รรมการ ผู้บรหิาร พนักงานทกุคน ตอ้งจดัทาํ

รายงานเปดิเผยรายการที่อาจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบั 

ปตท. โดยเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน

กับผลประโยชน์ของ ปตท. และในการอนุมัติใด ๆ ผ่านระบบ

การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สําหรับกรณีดังกล่าว

ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกําหนดเงื่อนไขหรือข้อกําหนด

พเิศษผดิไปจากปกต ิถอืเป็นกระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. 

รวมทั้งกําหนดให้สํานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ดังกล่าว

 

 
 

 ในชว่งไตรมาสแรกของป ี2564 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัทํา

แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ

กรรมการ เช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูง ซึ่งคณะกรรมการ

และผู้บริหารระดับสูงจัดทําแบบรายงานดังกล่าวประจําปี

ครบทุกราย และจัดส่งให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม 

พร้ อมทั้ งทํ าสํ า เนา ส่ งประธานคณะกรรมการ  ปตท . 

และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใช้ในการตรวจสอบ

และกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์  อนึ่ ง 

ในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ 

ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

 เพื่อกํากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กําหนด

ให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส

หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุ

นิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปตท. จะต้อง

แจ้งให้ ปตท. ทราบ และรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือ

หลักทรัพย์ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรพัย ์ตามมาตรา 59 แหง่พระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์

และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 

3 วันทําการนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. 

ได้กําหนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/ รายงานการซื้อ/ ขาย/ โอน 

เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในการประชุม

ประจําเดือน โดยกําหนดเป็นวาระปกติในปฏิทินการประชุม

คณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า

 อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจําไตรมาส

และประจําปี  สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่จะจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธ์ (PR) ภายใน เรื่องการใช้ข้อมูลภายใน Insider 

Trading ให้กับบุคลากรใน ปตท. ได้รับทราบ และจัดทําหนังสือ

แจง้กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือหนว่ยงานทีไ่ดร้บัทราบขอ้มลูภายใน 

(Insider) ไมใ่หเ้ปิดเผยขอ้มลูภายในแก่บคุคลภายนอกหรอืบคุคล

ที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท

ในช่วง 45 วัน สําหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สําหรับงบประจําปี 

(ตั้งแต่วันปิดงบจนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ 

ก่อนที่งบการเงินจะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกัน

ไม่ให้นําข้อมูลภายในไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading) 

 . . .
 ตามพระราชบัญญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนั

และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กําหนดให้กรรมการและ

ผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรสหรือผู้ที่อยู่กิน

ด้วยกันฉันสามีภริยาโดยมีได้จดทะเบียนสมรส และบุตรที่ยัง

ไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับ

ตําแหน่ง ทุก ๆ 3 ปีที่ดํารงตําแหน่ง และเมื่อพ้นจากตําแหน่ง 

โดย ปตท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด

ตามเวลาที่กําหนด

 คณะกรรมการฯ ไดก้าํหนดนโยบายเรื่องการมสีว่นไดส้ว่นเสยี

ไดใ้นการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครัง้ ประธานกรรมการ

จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตาม

นโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่า

ในระเบียบวาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้

กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ  

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและ

สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้

ทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. 

โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทยก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพจิารณา

อนุมัติ 

6) 
 

 ปตท. ได้กําหนดให้มีวิธีการในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น

ทุกรายอย่างเท่าเทียมกันและเป็นธรรม โดยได้มีการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี  และแนวปฏิบัติ เรื่อง

การสนับสนุนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น เป็น

ลายลักษณ์อักษร เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน

ยึดถือและปฏิบัติ ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.

7) 

 ปตท. ยึดมั่นในการดําเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

และไม่ยอมรับการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง

และทางอ้อม โดย ปตท. ริเริ่มการดําเนินงานและพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง ดังนี้

 • ปตท. จัดทําแผนงานประจําปี เพื่อให้สอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อขับเคลื่อน

กลยุทธ์ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

ทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อมุ่งสู่องค์กรต้นแบบ

ด้านการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

 • ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์

เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต (Private Sector Collective Action against 

Corrupt ion: CAC) ซึ่ ง เ ป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับ

การสนับสนุนจากรัฐบาลและสํานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

โดยเป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อมาได้ดําเนินการตามกระบวนการให้การรับรอง 

(Certifi cation Process) ของโครงการ CAC โดย ปตท. 

ได้รับการรับรองและต่ออายุการรับรองต่อเนื่องเป็น

สมัยที่ 3 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

 • ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: 

UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนําหลักสิทธิ

มนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และ

การต่อต้านการทุจริตในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทาง

ในการดําเนินธุรกิจ 

   โดย ปตท. ได้นําเสนอความก้าวหน้าในการปฏบิัตติาม

หลักสากล 10 ประการของ UNGC ใน www.pttplc.com 

หัวข้อความยั่งยืน หัวข้อย่อยการกํากับดูแลความยั่งยืน 

ภายใต้ประเด็นเครือข่ายด้านความยั่งยืน

 • ปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ทั่วทั้งองค์กร และในปี 2564 

ได้ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีสาระสําคัญและ

แนวปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ และ

มาตรฐานของบริษัทชั้นนํา รวมถึงการปรับนิยาม 

การทุจรติ ให้ชดัเจนและครบถว้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดย ปตท. 

กําหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ 

ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนิน

ธุรกิจของ ปตท. และกําหนดให้นโยบายต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็นส่วนหนึ่ง

ในนโยบายที่ ปตท. กํากับดูแลบริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่าน

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุม่ ปตท. (PTT Group Way 

of Conduct) เพื่อใหบ้ริษทัในกลุ่ม ปตท. มีการดําเนินงาน

และแนวทางการบรหิารจดัการเปน็ไปในทิศทางเดียวกนั 

และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของ

การลงทุน 

   ทั้ ง นี้  ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด น โ ย บ า ย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. ได้จาก 

https://www.pttplc.com/uploads/CG/PTTGroup

AntiFraudandCorruptionPolicy2022_TH.pdf

 • นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

กําหนดให้บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดําเนินการหรือ

เข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตและคอร์รัปชันทุกรูปแบบ 

ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยบุคลากรของ ปตท. 

ต้องดําเนินการตามแนวปฏิบัติในนโยบาย ซึ่งครอบคลมุ

กระบวนการดําเนนิงานต่าง ๆ  อยา่งจรงิจัง เชน่ การบรจิาค

เพื่อการกุศล การบรหิารทรพัยากรบุคคล การจดัซือ้จัดจา้ง 

การควบคุมภายใน เป็นต้น 

   ทั้ ง นี้  ส า ม า ร ถ ศึ ก ษ า ร า ย ล ะ เ อี ย ด น โ ย บ า ย

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. ได้จาก 

h t t p s : / / w w w . p t t p l c . c o m / u p l o a d s / C G /

PTTAntiFraudandCorruptionPolicy2021_TH.pdf
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 • ปี 2558 ปตท. ประกาศนโยบาย “งดรบัของขวญั (No Gift 

Policy)” ในทุกเทศกาลต่อเนื่องถึงปัจจุบัน และประกาศ

ใช้แนวปฏิบัติเรื่องการรับ-ให้ของขวัญ การเลี้ยงรับรอง 

หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายงดรับ

ของขวัญดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ดี

ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งหวัง

ให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ 

โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน และจัดทําหนังสือแจ้ง

คู่ค้าและหน่วยงานภายนอก รวมทั้งประชาสัมพันธ์

ในพื้นที่สํานักงานของกลุ่ม ปตท. และช่องทางต่าง ๆ 

ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบของประเทศไทยที่มี

การประกาศใช้นโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

 • ปตท. จัดทําคู่มือการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

และคอรร์ปัชัน (Fraud and Corruption Risk Assessment 

Manual) เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทาง

การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในกระบวนการปฏิบัติงานและกําหนดกระบวนการ

ควบคุมภายในที่เหมาะสม และกําหนดให้มีการทบทวน

อย่างสม่ําเสมอ โดยในปี 2564 คณะกรรมการจัดการ

ของ ปตท. (PTTMC) ได้อนุมัติทบทวนคู่มือดังกล่าว 

เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันของ ปตท. ปี 2564 และเทียบเคียงกับกรอบ

การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

(COSO Fraud Risk Management Guide 2016) รวมถึง

แนวปฏิบัติและมาตรฐานของบริษัทชั้นนํา

 • การสื่อสาร ฝึกอบรม และการดําเนินงานที่สําคัญ

  • ปตท. กําหนดให้มีการสื่อสารนโยบายต่อต้าน

การทจุริตและคอรร์ปัชัน และแนวปฏิบตัิไปยงับคุคล

ที่มีความเกี่ยวข้องกับ ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

บริษัทอื่นที่ ปตท. มีอํานาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ 

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสาธารณชน  ผ่านช่องทาง

การสื่อสารที่หลากหลาย เช่น จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ 

ระบบ PTT Intranet การสัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น 

เพื่อใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทกุกลุม่รบัทราบและปฏบิตัิ

ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กําหนด 

  • ปตท. สื่อสารและฝึกอบรมบุคลากรของ ปตท. อย่าง

ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง

เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

ความคาดหวงัของ ปตท. และบทลงโทษหากไมป่ฏบิัติ

ตามมาตรการนี้  เช่น  หลักสตูรการปฐมนเิทศ  หลักสูตร

ทางจริ ยธรรม  ระบบ e -Lea rn ing  เ ป็น ต้น 

รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วม

อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชันซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

  • การใช้ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ อ เป็น

เครื่องมือสําคัญให้บุคลากรของ ปตท. ทุกคน

แสดงความโปร่งใส ได้แก่ ระบบการรายงาน

การซื้อ-ขายหลักทรัพย์บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า 

เพื่อป้องกันปัญหาการใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ 

(Insider Trading) และระบบการรายงานการรับ

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดของ

บคุลากรตามนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) 

เพื่อให้พนักงานรายงานในกรณีที่มีความจําเป็น

ต้องรับและไม่สามารถส่งกลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่ง

มอบของดังกล่าวให้ฝ่ายกํากับดูแลและส่งเสริม

ธรรมาภิบาล เพื่อรวบรวมและนําไปบริจาคเพื่อ

สาธารณประโยชน์

  • ปตท. ตระหนกัวา่การทจุรติและคอรร์ปัชนัเปน็ปัญหา

สําคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้

ความสําคัญในการบูรณาการทํางานและพัฒนา

เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปราบปราม

การทุจรติและคอรร์ปัชนัอย่างเปน็รปูธรรมผา่นการให้

ความร่วมมือต่าง ๆ เช่น การร่วมเป็นคณะกรรมการ

ต่อต้านคอร์รัป ชันและส่ ง เสริมจรรยาบรรณ 

หอการค้าไทย งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

และวนัตอ่ตา้นคอรร์ปัชนัสากล การจดัทําแผนแมบ่ท

และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ ปตท. 

ให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม การเข้าร่วม

เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเวที ต่าง ๆ 

ที่จัดโดยหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป็นต้น

 • การกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ

  • คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กํากับดูแลให้ ปตท. 

มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตและ

คอรร์ปัชนัที่มปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ัน่ใจวา่ฝา่ยบรหิาร

ได้ตระหนักและให้ความสําคัญกับการต่อต้าน

การทจุรติและคอรร์ปัชนั รวมทัง้ปฏบิตัติามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน 

  • ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ มี ห น้ า ที่ ส อ บ ท า น

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

กํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และ

กระบวนการควบคุมภายใน สอบทานการจัดทํา

รายงานทางการเงนิ และกระบวนการอื่น ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง

กบัมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน เพือ่ให้

มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล รวมทั้งรายงาน

ผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการต่อต้าน

การทจุรติและคอรร์ปัชนัของ ปตท. ตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. อย่างสม่ําเสมอ และให้คาํแนะนําขอ้ควรปฏบิัติ

แก่คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร

  • คณะกรรมการกํ า กับดูแลกิจการที่ดีมีหน้ าที่

ให้ความเห็นชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและ

แนวทางการดําเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รปัชนั ให้คาํแนะนาํ ขอ้เสนอแนะ กํากบัดูแล 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง

เป็นประจําทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันในระดับปฏิบัติการ (Process Level) โดย

การประเมินความเสีย่งด้านการทจุริตและคอร์รปัชนั 

และทบทวนมาตรการควบคุมภายในต่าง ๆ  ใหเ้พยีงพอ

เหมาะสม

  • ผู้บริหารมีหน้าที่กําหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง

ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันในกระบวนการ

ปฏิบัติงาน ทบทวนประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ของมาตรการควบคุมภายในต่าง ๆ และปฏิบัติตน

เป็นแบบอย่าง รวมทั้งสื่อสารไปยังพนักงานและ

ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  • ปตท. จัดให้มีขั้นตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ

บันทึกต่าง ๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพื่อยืนยัน

ความถูกต้องและเหมาะสมของรายการทางการเงิน 

การควบคุมภายในของกระบวนการทําบัญชีและ

การเก็บรักษาข้อมูล ได้รับการตรวจสอบภายใน

เพือ่ยนืยนัประสทิธผิลของกระบวนการตามมาตรการ

ต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน และเพื่อให้เกิด

ความมั่นใจว่าการบันทึกรายการทางการเงิน

มีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

  • สํานักตรวจสอบภายในดําเนินการสอบทานรายการ

ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ โอกาสการเกดิ

ทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหาร

ความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับ

กิจกรรมการดําเนินงาน รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับ

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ

ผู้บริหารและพนักงาน อีกทั้งมีการพิจารณาและ

รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหาร

สูงสุดทันที เมื่อพบรายการหรือการกระทําที่อาจ

ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดําเนินการของ 

ปตท. อย่างร้ายแรง รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต

8)  
  
 

 • มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

  • ปตท. กําหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 

ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลด

ตําแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากร

ที่ปฏิเสธการทุจริตและคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทํา

นั้นจะทําให้ ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ

  • บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ

การกระทําที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริต

และคอร์รัปชัน โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้ง

เบาะแสและการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย

เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้ง

เมื่อบุคลากรต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

  • ปตท. จัดใหม้ขี้อกาํหนดบรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

การทุจริตต่อหน้าที่  การประพฤติมิชอบ และ

การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร เพื่อ

กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ 

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ 

(Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและเป็นไป

ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการ

คุ้มครองและให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือ

ผู้ให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง 

 • บทลงโทษ

  • ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร

ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตและ

คอร์รัปชันอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม การกระทํา

ใด ๆ ที่ฝ่าฝืนหรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณาทางวินยั

ตามระเบยีบที่ ปตท. กําหนด ซึง่มขีัน้ตอนการสบืสวน

ข้อเท็จจริง การสอบสวนทางวินัย การลงโทษ 

และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน หรือมีโทษตามกฎหมาย 

บุคลากรของ ปตท. ต้องทําความเข้าใจและปฏิบัติ

ตามนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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6.2 

 (Code of Conduct 
and Code of Business Ethics)
 ปตท. กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร

เกีย่วกับมาตรฐานจรยิธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิ 

(Code of Conduct and Code of Business Ethics) ตามมาตรฐาน

สากลไว้ในคู่มือ CG โดยเป็นการประมวลแบบแผน กําหนด

ขอบเขตมาตรฐานความประพฤตแิละพฤตกิรรมทีบ่คุลากร ปตท. 

ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนพึงกระทํา

ในการดําเนินธุรกิจและการปฏิบัติงาน ภายใต้กรอบคุณธรรม 

ความซื่อสัตย์ เสมอภาค และเท่าเทียม เพื่อสร้างรากฐานและ

รกัษาภาพพจนข์อง ปตท. ใหเ้ปน็องค์กรที่มกีารเตบิโตอยา่งยั่งยนื 

ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาตามลาํดับชั้น มีหน้าที่รับผิดชอบกํากับดูแล

และสนบัสนนุสง่เสรมิใหพ้นกังานในบงัคบับัญชา ปฏบิตัติามคูม่อื 

CG โดยหากละเว้นหรือฝ่าฝืนย่อมมีความผิดทางวินัย 

 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

มีสาระสําคัญดังนี้

 1. เคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล

 2. ป้องกันการฟอกเงิน

 3. เป็นกลางทางการเมือง 

 4. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ขัดกัน

 5. รักษาความลับและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์

ส่วนตัว 

 6. ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและรับผิดชอบต่อ

ผู้บริโภค 

 7. ดําเนินธุรกิจบนการแข่งขันอยา่งเสรีและเป็นธรรม 

 8. มีกระบวนการการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใสและปฏิบัติ

ต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรม 

 9. มีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

 10. สนับสนุนสิทธิของพนักงานและสร้างความผูกพัน

ต่อองค์กร

 11. ปฏิบัติต่อเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด 

โปร่งใส และเท่าเทียมกัน

 12. มีระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

ที่มีประสิทธิภาพ

 13. มีแนวทางปฏิบัติในการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน 

หรือประโยชน์อื่นใด

 14. ใหค้วามสาํคญัความมัน่คง ความปลอดภยั อาชวีอนามยั 

และสิ่งแวดล้อม

 15. เคารพทรัพยส์นิทางปญัญา และใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ

ในทางที่ถูกต้อง

 16. ศึกษา ทําความเข้าใจ ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

และสื่อสารอย่างมีความรับผิดชอบ

  • ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ต า ม จ ริ ย ธ ร ร ม

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทัดเทียม

มาตรฐานสากลและแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนํา

ในระดับสากล รวมถึงจัดหมวดหมู่แนวปฏิบัติที่ดี

สําหรับคณะกรรมการ และแนวปฏิบัติที่ดีสําหรับ

ผู้บริหารและพนักงาน ให้ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะ

จากระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

ใหม่ (SE-AM) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 นอกจากนี้ ในปี 2564 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

(PTTMC) ได้อนุมัติการทบทวนข้อกําหนดบริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ว่าด้วยการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต 

การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติ

ตามกฎหมาย กฎระเบียบองคก์ร เพื่อให้การดาํเนินการพิจารณา

เรื่องร้องเรียนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่และ

ประพฤตมิชิอบ เป็นไปอยา่งโปร่งใส ยตุธิรรม และมปีระสทิธภิาพ 

สอดคล้องตามหลักการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล

  
 
 ผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของ ปตท. ของสมาคม

ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสํารวจ

การกํากบัดแูลกจิการบรษิัทจดทะเบยีนประจําป ี2564 ในภาพรวม 

ปตท. อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวมและ

รายหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทําการสํารวจทั้งหมด

จากจํานวน 716 บริษัท และสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัท

ในกลุ่ม SET50 ทั้งนี้ ผลสํารวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูล

ที่ ปตท. เปิดเผยต่อสาธารณะ ปี 2564 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี 

นอกเหนอืจากเกณฑก์ารสาํรวจ ซึ่งสามารถใชเ้ปน็แนวปฏบิตัทิีด่ี

ต่อบริษัทจดทะเบียนอืน่ ๆ ที่สําคัญ ได้แก่

 • ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมี

ความเปน็อิสระในการมอบหมายนโยบายและกํากบัดแูล

การบริหารงานของ ปตท. 

 • ปตท. กําหนดให้มีจํานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า

กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู่

 • การประชมุคณะกรรมการกาํกับดแูลกจิการที่ดขีอง ปตท. 

ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 7 ธันวาคม 2564 และการประชุม 

คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 

2564 ได้พจิารณา “หลกัการกาํกบัดูแลกจิการทีด่สีําหรับ

บริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance 

Code: CG Code) ซึ่งจัดทําโดยสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

รวมถึง “หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562” ซึ่งจัดทําโดยสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวง

การคลัง และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นํา 

(Governing Body) ขององค์กร ในการนําหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน 

รวมทั้งได้ประเมินการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG 

Code และหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 แต่ละข้อเทียบเคียงกับ

นโยบายและการดาํเนนิงานดา้นการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ี

ของ ปตท. ในปัจจุบันอย่างละเอียด และมีความเห็นว่า 

ปตท. มีนโยบาย มาตรการ และกระบวนการดําเนินงาน

ที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติทั้ง 2 ฉบับ รวมทั้งมีแผน

การดําเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อพัฒนา

ระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เหมาะสม

กับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจและแนวโน้มของบริษัท

ชั้นนําในระดับสากล 

 ปี 2564 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสํารวจการกํากับดูแล

กิจการบริษทัจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of 

Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard ซึง่สามารถ

อธิบายได้ดังต่อไปนี้

 การกําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบด้วย

จํานวน 5 - 12 คน 

 ขอ้บงัคบัของ ปตท. กําหนดใหม้ีจํานวนกรรมการไม่นอ้ยกวา่ 

5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจํานวนกรรมการ 

15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดําเนินธุรกิจด้าน

ปิโตรเลียมที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ

ที่จําเป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. โดยคณะกรรมการ 

ปตท. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ

ชว่ยกลั่นกรองงานทีม่คีวามสําคัญ ไดแ้ก ่คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร 

 (จํานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดง

รายละเอียดภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 8.1.2 (1) การประชุม

ของคณะกรรมการ ปตท.” แล้ว)

   ทั้งนี้  สามารถศึกษาข้อมูลด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ฉบับสมบูรณ์ได้จาก 

https://www.pttplc.com/uploads/CG/Publication/

CGHandbookforOneReport/PTTCGHandbook_

Revision5_TH.pdf
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 ในปี 2564 คณะกรรมการ ปตท. อนุมัติการทบทวนสาระ

สาํคัญทีป่รับปรุง นโยบาย แนวปฏบิัต ิระบบการกํากับดแูลกจิการ 

และคู่มือ CG ได้แก่

 • การปรับปรุงนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 

ปตท. เพื่อให้มีเนื้อหาที่เหมาะสม สอดคล้องกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลกัทรพัย์แหง่ประเทศไทย (ตลท.) และสาํนักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

 • การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

ของ ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติ 

และมาตรฐานของบริษัทชั้นนํา รวมถึงปรับปรุงนิยาม 

การทุจริตให้ชัดเจนและครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 • การปรับปรุงคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

(คู่มือ CG) ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5 โดยมีสาระสําคัญ

ในการปรับปรุง ได้แก่

  • การปรับปรุงหลักปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีของคณะกรรมการ ให้สอดคล้องกับหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Code) ของสํานักงาน

คณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

https://www.pttplc.com/uploads/CG/Publication/CGHandbookforOneReport/PTTCGHandbook_Revision5_TH.pdf
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หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สํานักกฎหมาย 

ผู้ช่วย กผญ. เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์

ผู้ช่วย กผญ. บริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

สํานักตรวจสอบภายใน

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์

ต่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.

บริหาร

ความยั่งยืน

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายและบริหาร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลยุทธ์

และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.

นโยบายบัญชี

และภาษีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กลยุทธ์และบริหาร

การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

ศูนย์บริการงานบัญชี

ผู้ช่วย กผญ.

ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

พัฒนาศักยภาพองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.

กํากับดูแล

และธรรมาธิบาลองค์กร

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

2. ผู้ช่วย กผญ. แยกก๊าซธรรมชาติ

3. ผู้ช่วย กผญ. จัดหาและตลาด 

 ก๊าซธรรมชาติ

4. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อ

 จัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

5. ผู้ช่วย กผญ. ก๊าซธรรมชาติ

 สําหรับยานยนต์

6. ผู้ช่วย กผญ. ตลาดพาณิชย์

 ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์

 

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 แผนกลุ่มธุรกิจ

 ปิโตรเลียมขั้นปลาย

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 บริหารความร่วมมือ

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

 ขั้นปลาย

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 การค้าระหว่างประเทศ

2. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน

 และควบคุมความเสี่ยง

ผู้ช่วย กผญ.

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ผู้ช่วย กผญ.

แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ7.1  
 โครงสรา้งการจดัการบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2564 ประกอบดว้ย

คณะกรรมการ ปตท. โดยแบ่งเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงาน

ที่มีความสําคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 

บริหารจัดการ ผ่านคณะกรรมการจัดการซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 51 คณะ 

 

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 พัฒนาธุรกิจใหม่

1. ผู้ช่วย กผญ. 

 วิศวกรรม

 และบริหารโครงการ

2. ผู้ช่วย กผญ. 

 พัฒนาธุรกิจโลจิสติกส์

 และโครงสร้างพื้นฐาน

สถาบันนวัตกรรม

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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7.2  
  

7.2.1   
 

 ตามข้อบังคับบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) กําหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้

 • มีจํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน

 • มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กําหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)

 • กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน

 ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2564 

มีจํานวน 15 คน ประกอบด้วย

 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งหมด

 • กรรมการที่เป็นอิสระ 10 คน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 66.67 ของกรรมการทั้งหมด

 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน

 • กรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6.67 ของกรรมการทั้งหมด

7.2.2  

 .   31  2564  

 .

1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 

(ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563

และประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 

18 พฤศจิกายน 2563)

6 พฤศจิกายน 2563 (วาระที่ 1)

2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 26 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)

11 เมษายน 2562 (วาระที่ 3)

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

11 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

5. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร กรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

16 ธันวาคม 2563 (วาระที่ 1)

7. นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)

3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)

 .

8. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

(มีความรู้และประสบการณ์ที่จะสอบทาน

ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้)

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)

9. นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)

10. นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ/ กรรมการสรรหา 8 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 1 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)

12. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 1)

13. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

8 ตุลาคม 2564 (วาระที่ 1)

14. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 3 กรกฎาคม 2563 (วาระที่ 1)

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

13 พฤษภาคม 2563 (วาระที่ 1)

9 เมษายน 2564 (วาระที่ 2)

หมายเหตุ:

คณะกรรมการ/ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2564 ดังนี้

• บุคคลลําดับที่ 8: รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 แทน นางนันทวัลย์ 

 ศกุนตนาค ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

• บุคคลลําดับที่ 9: นายผยง ศรีวณิช เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 แทนศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

 ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

• บุคคลลาํดับที่ 10: นายพงศธร ทวีสิน เข้าดาํรงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแตว่ันที่ 8 ตุลาคม 2564 แทน ดร.ไพรินทร์ ชโูชติถาวร ซึ่งลาออก มีผลตัง้แต่

 วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 

• บุคคลลําดับที่ 11: นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทน นายจุมพล ริมสาคร ซึ่งลาออก 

 มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 

• บุคคลลําดับที่ 12: นายจตุพร บุรุษพัฒน์ เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 แทน ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 

 ที่ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

• บุคคลลําดับที่  13: รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ มีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

 แทน ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ซึ่งลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

7.2.3 

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้ 

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

 • คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอน

และวธิกีารที่กาํหนดไว้ตามกฎหมายและระเบยีบที่เกีย่วขอ้ง โดยประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญจ่ะดาํรง

ตําแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 • คณะกรรมการมหีน้าทีต่ามข้อบงัคบัของบรษิัท ซึง่รวมถงึ

การดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 

วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • กําหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงาน

ที่สําคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยง

ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารจะสามารถ

นําวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กําหนดขึ้นไปปฏิบัติ

ให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดําเนินการตามกลยุทธ์และ

นโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงิน

และแผนงานบริษัท งบประมาณของบริษัท ที่กําหนด

 • จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ

บัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ

การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • กําหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง

ครอบคลมุ และดูแลใหผู้้บริหารมีระบบ หรือกระบวนการ

ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร

ระดบัสงูทีเ่หมาะสม เพือ่กอ่ใหเ้กดิแรงจงูใจทั้งในระยะสัน้

และระยะยาว

 • ทําการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกําหนดค่าตอบแทน

ให้สอดคล้องกับผลการดําเนินงาน

 • ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

 • ให้มกีารเปดิเผยขอ้มูลทีถ่กูต้อง ชัดเจน โปรง่ใส นา่เชื่อถอื

และมีมาตรฐานสูง

 • เป็นผู้นําและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

 

 • อํานาจอนุมัติการนําเงินไปลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น 

การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้ 

และใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตราสาร

ทางการเงินอื่น

 • อํานาจอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท

ที ่ปตท. ถอืหุ้น ในรูปแบบการให้เงนิทุน ทั้งในรูปหุน้สามัญ 

หุ้นบุริมสิทธิ การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้การสนับสนุน

ทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 • อนุมัติการก่อหนี้ของ ปตท. รวมถึงการออกตราสารหนี้

ต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture)

 • พิจารณางบประมาณประจําปี

 • อนุมตัจิดัหาพัสด ุรวมถงึการอนุมัตเิรื่องต่าง ๆ  ที่เกีย่วข้อง

กับการจัดหาพัสดุ ในวงเงินส่วนที่เกินอํานาจกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

 • ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน

ระดับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หรือเทียบเท่าขึ้นไปและให้ความเห็นชอบการแต่งตั้ง 

โยกย้าย หรือเลื่อนระดับพนักงานระดับผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

 ตามข้อบังคับบริษัทได้กําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

แทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย 

(1) นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสําคัญของ

บริษทั หรือ นายดอน วสนัตพฤกษ,์ หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 

และนายพงศธร ทวีสิน กรรมการสองจากสามคนลงลายมือชื่อ

ร่วมกันและประทับตราสําคัญของบริษัท 

 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี

จํานวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน และ

มีกรรมการที่เป็นอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน ซึ่งกรรมการ

ไมน่อ้ยกว่ากึ่งหนึง่ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดต้องมถีิ่น

ที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 

1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ 

การสรรหาคณะกรรมการยังคงคํานึงถึงความสมดุลระหว่าง

ความหลากหลายด้านความเชี่ยวชาญ ความชํานาญ 

และคุณสมบัติของคณะกรรมการ โดยไม่มีข้อจํากัด

ในเรื่อง เพศ เชื้อชาติ หรือ ศาสนา โดยกรรมการ

ต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับกําหนด 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท. 

ได้มีมติเห็นชอบให้กําหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็น

อิสระเพิ่มเป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่อง

จนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการ

อิสระ 10 คน มีกรรมการที่เป็นผู้หญิง จํานวน 1 คน 

โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และ

มกีรรมการผูม้คีวามเชีย่วชาญ ความรูแ้ละมปีระสบการณ์

ด้านบัญชีการเงิน 6 คน คือ นายดนุชา พิชยนันท์, 

นายกฤษณะ บุญยะชัย, หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร, 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศร,ี นายผยง ศรวีณชิ 

และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ

สรรหาเป็นผู้คัดเลือกและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้

  (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้น

ที่ตนถือ

  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน

เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด

มากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมา

เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจํานวน

กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  (4) ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตั้งในลาํดับถัดลงมา

มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมี

หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ ผู้เป็นประธาน

ในที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจาํปีทกุครั้ง ให้กรรมการ

ออกจากตําแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา 

ถ้าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน

ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 

กรรมการที่จะตอ้งออกจากตําแหน่งในปแีรกและปทีีส่อง

ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลาก

กันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและปีหลัง ๆ ต่อไป 

ให้กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจาก

ตําแหน่ง

 4. ในกรณีตําแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก

ถงึคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลอืกตั้งบุคคล

ซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ

บริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในตําแหน่งที่ว่างในการประชุม

คณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระ

ของกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 

2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้ง

ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ 

ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ใน

ตําแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของ

กรรมการที่ตนแทน

 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก

ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึง

บริษัท

 6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตําแหน่งก่อนถึง

คราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม

ในสี่ของจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้น

ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

 

 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ

บรษิทัมหาชน จํากดั พระราชบัญญตัคิณุสมบตัมิาตรฐานสาํหรบั

กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไข

เพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 • มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์

 • ไมเ่ป็นกรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืนติบิุคคลที่รัฐวสิาหกจิ

เป็นผู้ถอืหุ้นเกนิกว่า 3 แห่ง ทัง้นี้ นับรวมการเป็นกรรมการ

โดยตําแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ

แทนในตําแหน่งกรรมการด้วย

 • กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ

ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง

คณุสมบตัแิละขอบเขตการดาํเนนิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 • ไม่เคยได้รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก 

เว้นแต่เป็นโทษสําหรับความผิดที่ได้กระทําโดยประมาท

หรือความผิดลหุโทษ

 • ไมเ่ปน็ขา้ราชการการเมือง เว้นแต่เปน็การดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 • ไมเ่ป็นผูด้าํรงตาํแหน่งใดในพรรคการเมอืงหรอืเจ้าหนา้ที่

ของพรรคการเมือง

 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ

ทุจริตต่อหน้าที่

 • ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของ

นิติบุคคลที่ รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้นกรรมการ

ของรัฐวิสาหกิจ ที่ไมเ่ปน็ข้าราชการ พนกังาน หรือลกูจา้ง

ที่มีตําแหน่ง หรือเงินเดือนประจําตําแหน่งของราชการ

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่น

ของรฐั และกรรมการของรัฐวสิาหกจินัน้ถอืหุน้ไมเ่กนิกว่า

ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็น

กรรมการหรือนิติบคุคลทีร่ฐัวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการ

ถือหุ้นอยู่)

 • ไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้น

เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจนั้น

มอบหมายให้ดํารงตําแหน่งกรรมการหรือดํารงตําแหน่ง

อื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

 • ไมเ่ปน็กรรมการ หรอืผูบ้รหิาร หรอืผู้มอีํานาจในการจัดการ 

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน 

ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ

รัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 

หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564
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 นอกจากนี้ คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 กําหนดเรื่องการดํารงตําแหน่งของกรรมการดังนี้

 1. ดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง

 2. ดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดํารงตําแหน่ง

กรรมการตามความในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้ การดํารงตําแหน่งกรรมการตามความในข้อ 1 

และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง

 นอกจากนี้ กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรื่องไม่สามารถดํารงตําแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง

 อีกทั้ง ปตท. กํากับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวงการคลังจัดทําขึ้น (Director’s Pool) ไม่น้อยกว่า

หนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด เพื่อเป็นไปตามกฎหมายด้วย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กรรมการ ปตท. รวม 15 คน 

เป็นกรรมการอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool จํานวน 15 คน

7.3  
  

 
 

(1)  
 

 คณะกรรมการตรวจสอบทําหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยประชุมร่วมกับสายงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

และผู้สอบบัญชี (บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด) ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้รับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน

ของ ปตท. และบริษัทย่อย รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจําปี รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทําขึ้นตาม

มาตรฐานการบญัชี ตรวจสอบและรบัรองโดยนางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4579 สงักัดบริษทั สาํนกังาน 

อีวาย จํากัด การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สําคัญ ทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่การเงิน ดําเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง

อย่างครบถ้วนและสม่ําเสมอ 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 

ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด มีจํานวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-  .

1. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  นายกฤษณะ บุญยะชัย กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  รองศาสตราจารย์ 

 ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ:

1. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 (โดยระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

 ถึงวันที่ 6 มิถุนายน 2564 มีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ) 

2. นายกฤษณะ บุญยะชยั ได้รบัแตง่ตัง้เปน็กรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที ่3 กรกฎาคม 2563 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์

 เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบ

 ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน

 

 

 1. จัดทํ ากฎบัตรว่ า ด้วยการตรวจสอบภายในของ

คณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขต

ความรับผิดชอบในการดําเนินงานของ ปตท. โดยต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมี

การสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าว

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการ

กํากับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และ

กระบวนการควบคุมภายใน 

 3. สอบทานให้ ปตท. มกีารรายงานทางการเงนิอย่างถูกต้อง

และน่าเชื่อถือ 

 4. สอบทานการดําเนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย 

ระเบยีบ ข้อบงัคบั วธิปีฏบิตังิาน มตคิณะรัฐมนตร ีกฎหมาย

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกําหนด

ของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับ

การดําเนินงานของ ปตท.

 5. สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี 

พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และ

ความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 

 6. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรอืมโีอกาสเกดิการทุจรติ

ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้

เปน็ไปตามกฎหมายและขอ้กําหนดของตลาดหลักทรัพย์

 7. สอบทานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรฐัวิสาหกิจ กระทรวงการคลงั (State Enterprise 

Assessment Model: SE-AM) รวมทั้งมีบทบาท

ในการตดิตามการดาํเนนิงานตามขอ้สงัเกต/ ขอ้เสนอแนะ

ที่เกี่ยวข้อง

 8. เสนอข้อแนะนาํตอ่คณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณา

แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่ง และประเมิน

ผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

 9. พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทน

ผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.

 10. ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี 

และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใด

ที่เห็นว่าจําเป็น 

 11. รับเรื่ อง ร้องเรียนตามช่องทางและวิธีการที่ ระ บุ

ในข้อกําหนดบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วย 

การร้องเรียนและแจ้งเบาะแส การทุจริต การทุจริต

ต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร

 12. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ

ภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ 

ปตท. อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงาน

ผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทําเป็นรายงาน

ผลการดําเนินงานประจําปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าว

ให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลัง

เพื่อทราบ

 13. ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน

ของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

 14. เปิดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ

คณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบ

บัญชีในรายงานประจําปีของ ปตท. 

 15. ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ 

ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่อง

ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้ง

ผู้สอบบัญชีด้วย

 16. กรณีที่การดําเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือ

การปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบ

มีความจําเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจาก

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรือ่ง ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาให้มีการเชิญหรือ

ดําเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่าย

ของ ปตท. ได้ 

 17. เมื่ อคณะกรรมการตรวจสอบไ ด้รับรายงานผล

การตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 

ประกาศ และคําสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

ของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุดเพื่อพิจารณา

สั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. 

ดําเนินการแก้ไข 

 18. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบ

บญัชีโดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 19. ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการ

ร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

 20. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ 

ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้  ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ 

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 โดยเปน็ไปตามแนวทางที่กาํหนดไวใ้นระเบียบบริษทั ปตท. จาํกดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบ

ภายใน พ.ศ. 2564

 ในปี 2564 มีการประชุม 18 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและสายงาน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินในการสอบทานรายงานทางการเงินทุกไตรมาส 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

(2)  

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน 

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-  .

1.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  นายผยง ศรีวณิช กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  นายพงศธร ทวีสิน กรรมการ กรรมการ

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561

2.  นายผยง ศรีวณิช ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 

3.  นายพงศธร ทวีสิน ดํารงตําแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 

  

 1.  กําหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหา กรรมการ ปตท. เพื่อให้เกิดความโปร่งใส

 2.  คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ เมื่อมีตําแหน่งว่างลง (จากการลาออก หรือครบวาระ) 

เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดําเนินการแต่งตั้ง โดยคํานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ 

ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. 

และฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

รวมทั้งไม่มีกรณีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. (Conflict of Interest) อีกทั้งคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา 

ต้องให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท

 3.  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการ เพื่อทาํหน้าทีก่รรมการเฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง 

คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

 4.  มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 5.  ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหา และจดัให้มกีารรายงานผลเพือ่รายงานผลใหค้ณะกรรมการ ปตท. ทราบ 

และเปิดเผยในรายงานประจําปี

 6.  เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจําปี

 7.  คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 

 ทั้งนี้ ได้กําหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้

 1. คณะกรรมการสรรหากําหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ

ตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และกําหนดวิธีการเสนอ

รายชื่อผู้มีคุณสมบัติ 

   ทั้งนี้ คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของ

คณะกรรมการไวว้่า กรรมการแตล่ะคนตอ้งมาจากผูท้รงคุณวุฒหิลากหลายสาขาอาชพีทีจ่ําเปน็ในการบรหิารกจิการของ ปตท. 

ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน 

และผูท้รงคณุวฒุิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจากนี ้องคป์ระกอบใน Board Skill Matrix 

ของ ปตท. ปัจจุบันประกอบด้วยด้านบัญชี/ การเงิน/ กฎหมาย/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิศวกรรม/ การตลาด/ การบริหาร

จัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ธุรกิจระหว่างประเทศ/ 

เศรษฐศาสตร์/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, 

Automation, Artifi cial Intelligence หรือ Robotics/ รัฐศาสตร์ ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยงในวิกฤตต่าง ๆ/ งานภาค

ประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบ

และนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

 3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานําเสนอเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคล

ที่มีความเหมาะสม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นไปตามแนวทางการแต่งตั้ง

กรรมการรัฐวิสาหกิจ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 อีกด้วย 

 ในปี 2564 มีการประชุม 11 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และเลขานุการบริษัท 

ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว

(3)  

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมตัจิดัตัง้คณะกรรมการกาํหนดคา่ตอบแทน เมื่อวันที ่1 ตลุาคม 2544 โดยแตง่ตัง้จากกรรมการ ปตท. 

3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

-  .

1.  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  นายผยง ศรีวณิช กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ กรรมการ

 โดยมีเลขานุการบริษัททําหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1.  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562

2.  นายผยง ศรีวณิช ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

3.  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดํารงตําแหน่งกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 1.  กําหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกําหนดค่าตอบแทน รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล สําหรับ

กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 2.  พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและค่าตอบแทนประธานเจ้าหนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่ตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

 3.  รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน 

ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 4.  มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ ปตท. โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ ปตท. มีความรับผิดชอบ

ในการดําเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

 5.  ประเมนิผลการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และจัดใหม้กีารรายงานผลเพื่อรายงานผลใหค้ณะกรรมการ 

ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจําปี 

 6.  เปิดเผยรายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจําปี

 7.  คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 8.  ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 ในปี 2564 มีการประชุม 4 ครั้ง โดยกรรมการกําหนดค่าตอบแทนทุกคนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกคน

และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 ทั้งนี้ คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทนแล้ว

  

(4) 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 

ปตท. 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

-  .

1.  นายดนุชา พิชยนันท์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

2.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  รองศาสตราจารย์ 

 ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต 

กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย 

ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร, 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน ทําหน้าที่ 

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ:

1. นายดนุชา พิชยนันท์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 และปรับเปลี่ยนตําแหน่งเป็นประธานกรรมการ

 กํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 (โดยระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 มีพลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ 

 แสงคร้าม เป็นประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี)

2.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564 

3.  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต ดํารงตําแหน่งกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564

 

 1. งานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน การปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance: GRC) การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน (Anti-Fraud 

and Corruption) การบรหิารจดัการความยั่งยนื (Sustainability Management: SM) และการดแูลสังคม ชมุชน และสิ่งแวดลอ้ม 

(Corporate Social Responsibility: CSR)

  • ให้คําแนะนําและคําปรึกษาแก่คณะกรรมการ ปตท. และฝ่ายจัดการเพื่อให้ดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี มีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท.

  • ให้ความเห็นชอบ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ กรอบการบริหารจัดการ พร้อมทั้งมอบนโยบายและแนวทาง

การดําเนินงาน เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย กลยุทธ์ของ ปตท. และแนวปฏิบัติสากล รวมทั้งกําหนดให้ทบทวน

เป็นประจําทุกปี

  • กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงาน และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.

  • ให้คาํแนะนําและคําปรึกษาแก่คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance Management Committee: GRCMC)

 2. กําหนดนโยบายให้ ปตท. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ปตท. และการเสนอ

วาระสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

 3. กําหนดนโยบาย วางกรอบแนวทางการกํากับดูแล สนับสนุน และติดตาม ให้มีการดําเนินงาน ด้านการรับเรื่องร้องเรียน 

การแจ้งเบาะแสการทุจริต และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบองค์กร รวมถึงการดําเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ

การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 5. คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 ปี 2564 มีการประชุม 7 ครั้ง โดยกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทุกคนที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกคน 

และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่บรหิารศกัยภาพองค์กรและธรรมาภบิาล และรองกรรมการผูจ้ดัการใหญส่ํานกักฎหมาย ปฏบิตัหินา้ที่

เลขานุการคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 ทั้งนี ้คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจําปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดีแล้ว

(5) 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมตัจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงองคก์ร เมื่อวันที ่25 ตลุาคม 2556 โดยแตง่ตัง้จากกรรมการ 

ปตท. อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน เป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยกรรมการ 3 คน 

ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

-  .

1.  หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ประธานกรรมการ กรรมการ

2.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

3.  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ กรรมการ กรรมการ

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน มีภารกิจเป็น Chief Risk Offi cer (CRO) และ Chief Stakeholder 

Offi cer (CSO) ทําหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ:

1. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 (โดยระหว่างวันที่ 

 11 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 มี ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร)

2.  นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

3.  นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2563
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 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 
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 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
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  ในปี 2564 ได้มีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบ 

เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านลูกค้า

และตลาดของ ปตท. ดังนี้

 

 

 1. กําหนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบรหิารความเสี่ยง

องค์กร และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขององค์กร

 2. กํากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดําเนินงานด้าน

การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารจัดการ

ผู้มสีว่นได้สว่นเสยีให้สอดคล้องกับกลยทุธ์และเป้าหมาย

ทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล 

การบริหารความเสี่ยงและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหาร

ความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management 

Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนําไปดําเนินการ

 4. พจิารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รและให้

ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทาง

การกําหนดมาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation 

Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยง

องค์กรให้แก่ CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 5. พจิารณารายงานผลการบรหิารจดัการผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี 

และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดําเนินการเพื่อขยายผล

เชิงบวก หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

ต่อผู้มีส่ วนได้ส่ วนเสีย  รวมถึ งการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้แก่ CPRC 

เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

 6. สนับสนุนการดําเนินงานของ Chief Risk Offi cer (CRO) 

และ Chief Stakeholder Offi cer (CSO) ให้บรรลเุปา้หมาย

ของการบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหาร

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 7. รายงานผลการดําเนนิงานเกี่ยวกบัการบรหิารความเสีย่ง

องค์กรและการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 

1 ครั้ง และในกรณทีี่มปีัจจยั หรอืเหตุการณ์สาํคัญ ซึ่งอาจ

มีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท. 

อย่างมีนัยสําคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. 

เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด

 8. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ

สัญญาที่ต้องนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ 

ที่มีความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจ

สง่ผลกระทบตอ่ ปตท. หรอือาจมผีลกระทบตอ่ผูม้สีว่นได้

สว่นเสยีของ ปตท. อย่างมนีัยสาํคัญตามที่คณะกรรมการ

จัดการของ ปตท. เห็นชอบ

 9. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ

การลงทุน ดังนี้

  • โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่  ปตท. 

ถือหุ้นร้อยละ 100 ที่มีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 

5,000 ล้านบาท และต้องนําเสนอคณะกรรมการ 

ปตท. เป็นผู้อนุมัติ

  • การลงทนุของบรษิทัที่ ปตท. ถอืหุน้น้อยกวา่รอ้ยละ 100 

ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 

5,000 ล้านบาท ที่ต้องนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. 

ให้ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท. ออกเสียง

ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

  • การลงทนุทีม่คีวามเสี่ยงทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อ ปตท. 

หรอือาจมผีลกระทบต่อผู้มสี่วนได้สว่นเสยีของ ปตท. 

อย่างมีนัยสําคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ 

ปตท. เห็นชอบ

 10. กําหนดและทบทวน นโยบายการจดัการนวตักรรมองคก์ร

 11. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล 

แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมระยะยาวและประจําปี 

เพื่อนําไปดําเนินการ

 12. กํากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน

ตามนโยบายและแผนแมบ่ทการจัดการนวตักรรม เพื่อให้

แผนปฏิบัติการประจําปีบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กําหนด

 13. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับด้านความคิด

สร้างสรรค์และนวัตกรรมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อ

ทราบ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 14. กําหนดและทบทวน กรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้า

และตลาด

 15. กํากับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน

ตามกรอบการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด เพื่อ

ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กําหนด และสอดคล้องกับ

ทิศทางในการดําเนินธุรกิจ

 16. รายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

ด้านลูกค้าและตลาดต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบ

อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 17. ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

 18. ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ใดตามทีค่ณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

 สาํหรบัการสอบทานระบบบรหิารความเสี่ยงองค์กร ยงัคงเปน็

หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสํานักตรวจสอบภายใน

 โดยในปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

มีการประชุม 13 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

ส่วนใหญ่ที่ดํารงตําแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และ

รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่กลยทุธ์องคก์รและความยั่งยนื ปฏบิัติ

หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รายงาน

ผลการปฏบิัตงิานประจําปไีว้ในรายงานของคณะกรรมการบรหิาร

ความเสี่ยงองค์กรแล้ว

 

7.4  
 

7.4.1    31  2564

 (โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (Organization Chart) ได้รายงานใน “หัวข้อ 7.1 โครงสร้างการกํากับดูแล

กิจการ” แล้ว)

-

1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายอธิคม เติบศิริ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

3. นายกฤษณ์ อิ่มแสง ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

4. นายนพดล ปิ่นสุภา1/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

6. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล2/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน

7. นายสุชาติ ระมาศ3/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล

8. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย 

9. นายวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

10. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่4/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

11. นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

12. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ5/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่

13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม6/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล7/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

15. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง8/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

17. นายชวลิต ทิพพาวนิช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

18. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งรักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 .  ( )
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 .  ( )

 2  2 

-

19. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

20. นางชนมาศ ศาสนนันทน์9/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร 

21. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ10/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

22. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี

หมายเหตุ:  

รายชื่อ 1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 

1/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทนนายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ซึ่งเกษียณอายุและเปลี่ยนชื่อตําแหน่งให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 

2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทนนางอรวดี โพธิสาโร ซึ่งเกษียณอายุและเปลี่ยนชื่อตําแหน่งให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 

3/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทนนายเทอดเกียรติ พร้อมมูล ซึ่งไปดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน 

 และเปลี่ยนชื่อตําแหน่งให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 

4/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทน ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ ซึ่งไปดํารงตําแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่

5/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 แทนนายนพดล ปิ่นสุภา ซึ่งไปดํารงตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน 

 และเปลี่ยนชื่อตําแหน่งให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร 

6/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ตามการปรับโครงสร้างองค์กร

7/  ปรับเปลี่ยนตําแหน่ง โดยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากดั (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 

 2564 

8/ เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่ง จาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

 จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป

9/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 แทนนายยงยศ ครองพาณิชย์ 

10/ เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่ง จาก ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร เป็น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชี

 และภาษีองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

 ( )
 

 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอํานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 

และจะตอ้งบริหารบริษทัตามแผนงานหรืองบประมาณที่ได้รบัอนมุตัิจากคณะกรรมการอยา่งเคร่งครัด ซือ่สตัย์ สุจริตและระมัดระวงั 

รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อํานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ 

ดังต่อไปนี้ด้วย

 • ดําเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจําวันของบริษัท

 • บรรจ ุแต่งตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย เลื่อน ลด ตัดเงนิเดอืน หรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวนิยั พนกังานและลกูจา้ง ตลอดจนใหพ้นกังาน

และลูกจ้างออกจากตําแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกําหนด 

 • ดําเนินการให้มีการจัดทําและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการเพื่อขอ

อนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ  3 เดือน

 • ดําเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอํานาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอํานาจ 

ดังต่อไปนี้

 • เป็นผูม้ีอํานาจในการบริหารกิจการของบริษัทตามวัตถุประสงค์ ขอ้บังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกําหนด คําสั่งและมติที่ประชุม

คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดําเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสารคําสั่งหนังสือ

แจ้งหรือหนังสือใด ๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ และบุคคลอื่น ตลอดจนให้มีอํานาจกระทําการใด ๆ 

ที่จําเป็นและสมควร เพื่อให้การดําเนินการข้างต้นสําเร็จลุล่วงไป

 • เป็นผู้มีอํานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตําแหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน

หรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวนิยั ตลอดจนใหอ้อกจากตําแหนง่ตามระเบยีบ ขอ้กาํหนดหรอืคําสัง่ที่คณะกรรมการของบรษิทักาํหนด 

แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดํารงตําแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอํานาจกําหนดเงื่อนไขในการทํางานของพนักงานและลูกจ้าง และออก

ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกําหนด

 • ให้มีอํานาจในการมอบอํานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอํานาจช่วง 

และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอํานาจตามหนังสือมอบอํานาจดังกล่าว และ/หรือ

ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนด หรือคําสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกําหนดไว้

 ทั้งนี ้การใชอ้าํนาจของกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ดงักลา่วข้างตน้ไม่สามารถกระทาํได ้หากกรรมการผู้จดัการใหญ่มีสว่นไดส้่วนเสีย 

หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อํานาจดังกล่าว โดยในปี 2564 ไม่มีการดําเนินการใด ๆ 

ที่นอกเหนือขอบเขตอํานาจดังกล่าว

 

 . 
 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) 

เพื่อทําหน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วยผู้บริหาร 14 ตําแหน่ง ดังนี้

 1.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการ

 2.  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ

 4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน กรรมการ

 5.  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ

 6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 7. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ

 8. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ

 9. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ กรรมการ

 10. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน กรรมการ

 11. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล กรรมการ

 12. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย กรรมการ

 13. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน กรรมการและเลขานุการ

 14. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการจัดการฯ มีกําหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยในปี 2564 มีการประชุมรวม 54 ครั้ง (นัดปกติ 46 ครั้ง 

และนัดพิเศษ 8 ครั้ง) 

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 ให้คําปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ในการตดัสนิใจในประเดน็ทีส่าํคญัต่อ

กลยทุธ ์ทศิทางการดาํเนนิธรุกจิ แผนการดาํเนนิงานในระยะยาว 

ผลการดําเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรร

ทรัพยากรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รวมทั้งบริหาร

จดัการใหเ้กดิระบบการทาํงานของบรษิทัที่ ปตท. ถอืหุ้นใหเ้ป็นไป

ในแนวทางเดียวกัน ให้รวมถึงการให้คําปรึกษา ข้อเสนอแนะ 

ผลักดันและส่งเสริมการดําเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้

 • การกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมายการดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดําเนินงานของ

กลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม

 • การกําหนดทิศทางการกํากับดูแลธรรมาภิบาลและ

การบูรณาการ Governance Risk และ Compliance ของ

กลุ่ม ปตท.

 • การพิจารณากลั่นกรองถึงโครงสร้างการจัดสรร

งบประมาณและทรัพยากร  เพื่อการลงทุนและ

การสนบัสนุนการดาํเนินธรุกิจของ ปตท. และกลุม่ ปตท. 

(PTT Group’s Capital Allocation Structure)

 • การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของ ปตท. 

และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Portfolio Management)

 • การพิจารณากลั่นกรองและติดตามการขยายการลงทุน

ในต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.

 • การกําหนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนา

ผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดับ 14 ขึ้นไป ให้เป็น

ระบบและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของกลุ่ม 

ปตท. ในอนาคต (Leadership Affl iliation & Alignment 

Program)

 • การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ

มาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กร 

ระบบทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกระบวนการธุรกิจและ

โครงสร้างองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่

องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

 • การพิจารณา กลั่นกรอง กําหนดนโยบายและหลักการ

การกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct) 

รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทาง

ที่กําหนดไว้ 

 • การจัดลาํดบัความสําคญัในการจัดสรรทรัพยากรบุคคล

และการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

 • การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สําคัญระหว่าง

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย และกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

2.  . 
 (PTT Group Alignment Committees) 
 ทําหน้าที่ให้คําปรึกษา/ ข้อเสนอแนะ ผลักดัน/ ตัดสินใจ 

ในกรณทีี่ตอ้งอาศัยความร่วมมือระหว่างธุรกิจ หรือกลุ่ม ปตท. เพื่อ

เสริมสร้างความเชื่อมโยงและการประสานงานที่ดี ประกอบด้วย

 2.1 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream & Gas 

Business Group Alignment & Coordination 

Management Committee: UAC)

 2.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย (Downstream Business Group 

Alignment & Coordination Committee: DAC)

 2.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจใหม่และ

โครงสร้างพื้นฐาน (New Business and Infrastructure 

Group Alignment & Coordination Management 

Committee: NBIAC)

 2.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มการเงิน

และบัญชี (Finance & Accounting Group Alignment 

& Coordination Management Committee: FAAC)

 2.5 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

บุคคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee: HRAC)

 2.6 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือด้านค่านิยมและ

จัดการความรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values & 

KM Alignment Committee)

 2.7 คณะกรรมการกํากับดูแลการบริหารและพัฒนาการ

ปฏิบัติการกลุ่ม ปตท. สู่ความเป็นเลิศ (PTT Group 

Operational Excellence Steering Committee: OpEx 

SteerCo.)

 2.8 คณะกรรมการบริหารจัดการดา้นการตรวจสอบภายใน

กลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit Management 

Committee)

 2.9 คณะกรรมการกํา กับดูแลการดํา เนินงานด้าน

ความรับผิดชอบต่อสังคม กลุ่ม ปตท. จังหวัดระยอง

 2.10 คณะกรรมการขับเคลื่อนความร่วมมือการทําธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติเหลวของกลุ่ม ปตท. (LNG Business 

Cooperation Committee: LBCC)

 2.11 คณะกรรมการดิจิทัลกลุ่ม ปตท. (PTT Group Digital 

Steering Committee)

 2.12 คณะกรรมการเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Technology Committee: PTTGTC)

 2.13 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์และการบริหารการจัดหา

สินค้าและบริการ (Procurement Strategic Alignment 

Committee: PSAC)

 2.14 คณะกรรมการพิจารณาและบริหารจดัการที่ดนิสําหรับ

การประกอบธุรกจิและใช้ประโยชน์ของ ปตท. (Properties 

Acquisition and Utilization Committee: PAC)

 2.15 คณะกรรมการบริหารการพัฒนาธุรกจิตา่งประเทศของ

กลุ่ม ปตท. (Internaltional Business Development 

Committee: IBDC)

 2.16 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท. (PTT 

Group Corporate Governance Committee)

 2.17 คณะกรรมการโครงการ ONE กลุ่ม ปตท.

 2.18 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT 

Group Sustainability Management Committee: 

GSMC)

 2.19 คณะกรรมการบริหารชื่อเสียงองค์กรและกิจการ

เพื่อสังคม กลุ่ม ปตท. (PTT Group Corporate 

Reputation and Social Responsibility Committee: 

PTT Group CRSR)

3.  
 (Corporate Management Committees) 
 ทําหน้าที่กํากับดูแล ติดตามความคืบหน้าการดําเนินงาน 

พิจารณาอนุมัติ/ กลั่นกรอง/ ให้ความเห็น/ ให้คําปรึกษา/ 

ข้อเสนอแนะ ในการบริหารองค์กรด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย

 3.1 คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยงและการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบองค์กร (Governance Risk and Compliance 

Management Committee: GRCMC)

 3.2 คณะกรรมการกํากับดูแลตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

ปตท. (คตจ.)

 3.3 คณะกรรมการสินเชื่อ ปตท. (PTT Credit Committee)

 3.4 คณะกรรมการสินเชื่อกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

 3.5 คณะกรรมการสินเชื่อหน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง

ประเทศ (Trading Credit Committee: TCC)

 3.6 คณะกรรมการบริหารการลงทุน (Strategic Investment 

Management Committee: SIMC)

 3.7 คณะกรรมการบริหารการลงทุน กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream Strategic 

Investment Management Committee: USIM)

 3.8 คณะกรรมการพิจารณางบประมาณ สายงานสนับสนุน 

สํานักงานใหญ่ (Support Function Budgeting 

Committee: SFBC)

 3.9 คณะกรรมการบริหารกองทุนประกันวินาศภัย

 3.10 คณะกรรมการจดัการนวัตกรรม ปตท. (PTT Innovation 

Management Committee: PTT IMC)

 3.11 คณะกรรมการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Management 

System Committee: ISMSC)

 3.12 คณะกรรมการกลั่นกรองงานวิจัยและนวัตกรรม ปตท. 

(PTT Idea to Commercialization Gate Committee: 

PTT I2C Gate Committee)

 • การติดตามความคืบหน้าและผลการดําเนินงานของ

กลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กําหนด (PA & KPIs)

 • การพิ จารณาก ลั่นกรองการบริหารความเสี่ ยง

ในการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.

 • การกลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนําเสนอ

คณะกรรมการ ปตท.

 • การจัดลําดับความสําคัญของผลการตัดสินใจของ

คณะกรรมการ ปตท. เพื่อนําไปสู่การดําเนินการ

อย่างมีประสิทธิผล

 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทํางาน 

เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น เพื่อ

ให้การบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถผลักดันกลยุทธ์และการดําเนินธุรกิจภายในกลุ่ม 

ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของ

คณะกรรมการเป็น 3 ประเภทหลัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ประกอบด้วย 

1.  
 (Strategy Committees) 
 ทําหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง กําหนดกลยุทธ์/ นโยบาย 

ทิศทางการดําเนินธุรกิจ และแผนการดําเนินงานของ ปตท./ 

กลุ่ม ปตท. ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 

 1.1 คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Management Committee: PTTGMC)

 1.2 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management 

Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น)

 1.3 คณะกรรมการจัดการกลุ่มย่อย ปตท. (Minor PTT 

Group Management Committee: Minor PTTGMC)

 1.4 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management Committee: 

CPRC)

 1.5 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (Gas 

Business Strategic Alignment Committee: GBSC)

 1.6 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ของกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย (Downstream Petroleum Business Group 

Strategic  Alignment Committee: DBSC)

 1.7 คณะกรรมการแผนกลยุทธธ์รุกจิการค้าระหว่างประเทศ 

(Trading Business Strategic Alignment Committee: 

TBSC)

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



267266
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 2  2 

 3.13 คณะกรรมการจัดการสถาบันวิทยาการพลังงาน

 3.14 คณะกรรมการดา้นการมุง่เนน้ลกูคา้ บรษิัท ปตท. จํากดั 

(มหาชน) (PTT Customer Excellence Committee: 

PTT CEC)

 3.15 คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อ

สังคม (Social Enterprise Committee)

 3.16 คณะกรรมการโครงสร้าง ค่างาน และอัตรากําลัง 

(Structure, Job Weight and Manpower Committee: 

SJMC)

 3.17 คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคลของบรษิทั ปตท. 

จํากัด (มหาชน) (Human Resources Management 

Committee: HRMC)

 3.18 คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate 

Human Resources Committee: HRC)

 3.19 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการเสนอขอ

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง

ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยากรณ์อันมีเกียรติยศยิ่ง

มงกุฎไทย

 3.20 คณะกรรมการจัดการพนักงานกลุ่มศักยภาพและ

ทุนการศึกษา

 3.21 คณะกรรมการเงินทุนสวัสดิการพนักงาน

 3.22 คณะกรรมการคัดเลือกผู้ค้า

 3.23 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ (Trading Risk Management 

Committee: TRMC)

 3.24 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านราคา/ ตลาด 

หน่วยธุรกจิกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas Business Unit Hedging 

Committee: Gas HC)

 3.25 คณะกรรมการกํ ากับ ดูแลการดํ า เนินงานและ

การติดตามผลการดําเนินการเกี่ยวกับการถือหุ้น

และดําเนินการขายหุ้นในบริษัท East Mediterranean 

Gas Pipeline S.A.E (EMG) ที่ถือหุ้นโดยบริษัท พีทีที 

เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จํากัด (PTTER)

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การสรรหา

และแต่งตั้งตําแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไป

ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและ

พนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี 

และดําเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดย

คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง

จํานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย 

ทาํหนา้ที่สรรหาบคุคลทีม่คีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์

ที่เหมาะสมสําหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและ

ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. 

ยกเว้นเป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตําแหน่ง และมีอายุ

ไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหา

สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอํานาจพิจารณา

แต่งตั้ง โดยต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่

ผู้บริหารเดิมพ้นจากตําแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละ

ไม่เกิน 4 ปี ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อ

หลังจากครบกําหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดําเนินการ

กระบวนการสรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 

 ปตท. ได้ดําเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้ผู้บริหารขององค์กรมีคุณสมบัติพร้อมทดแทนผู้บริหาร

ระดบัสูงทีจ่ะเกษยีณอายุในอกี 3 - 5 ปีขา้งหน้า โดยตั้งแต่ป ี2550 

เป็นต้นมา ปตท. มีระบบ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Group 

Leadership Development Program: GLDP)” เพื่อเป็นการวาง 

Succession Plan สาํหรบัเตรยีมบคุลากรใหม้คีวามพร้อมขึน้ดํารง

ตําแหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตําแหน่งว่างในกลุ่ม ปตท. ไดแ้ก่ ตาํแหนง่

ต่าง ๆ ดังนี้

 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(CEO and President)

 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior 

Executive Vice President: SEVP)

 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive 

Vice President: EVP)

 • ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President: VP)

 โดยมีกลไกการบริหาร ดังนี้

 • คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Management Committee: PTTGMC)

 • คณะกรรมการจัดการกลุม่ยอ่ย ปตท. (Minor PTT Group 

Management Committee: Minor PTTGMC)

 • คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

บุคคล (Human Resources Group Alignment & 

Coordination Management Committee: HRAC)

 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. 

จํากัด (มหาชน) (Human Resources Management 

Committee: HRMC)

  2564

 • การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 

EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  • จํานวน Pool Member 45 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2564)

  • Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 

รวม 43 ราย (ปี 2551 - 2564)

 • การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ VP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  • จํานวน Pool Member 117 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  • Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง 89 ราย (ปี 2552 - 2564)

 • การเตรียม VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ ผจ.ส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)

  • จํานวน Pool Member 147 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

  • Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดํารงตําแหน่ง รวม 265 ราย (ปี 2552 - 2564)

 ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสําคัญในระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา

 

7.4.2  
 

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท. กําหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดําเนินงานของ 

ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) กําหนดโดยกระทรวงการคลัง ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกําหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) 

เกี่ยวกับผลปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละปี 

 สําหรบัการประเมนิผลการปฏบิัตงิานของประธานเจ้าหน้าทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ัดการใหญ่ คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน

จะเป็นผูพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทนให้สะทอ้นถงึผลการปฏบิัตงิาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏบิัตแิละมาตรฐาน

ของกลุ่มธุรกิจชั้นนําประเภทเดียวกันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตราการจ่าย

โบนัสประจําปีจะสอดคล้องกับผลการประเมิน คะแนน KPIs และผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงาน

ตามกลยทุธใ์นระยะยาวของ ปตท. อนัเป็นการแสดงถึงวิสัยทัศนแ์ละการสรา้งมลูค่าเพิ่ม/ ขีดความสามารถให้กบัองคก์รในระยะยาว 

โดยมีการนําเสนอหลักการและจํานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สําคัญ

ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ปัจจัยที่ 1 ผลการดําเนินงานตามระบบการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ปัจจัยที่ 2 ผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ที่นําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. 

และปัจจัยที่ 3 ความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นํา 

 จํานวนผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. มีจํานวน 5 รายตามตําแหน่ง ได้แก่ ตําแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่ (ปธบ./ กผญ.) ประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธุรกจิปโิตรเลยีมขั้นตน้และกา๊ซธรรมชาต ิประธานเจ้าหนา้ทีป่ฏบิตักิารกลุ่มธุรกจิ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

ซึ่งไมร่วมผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ปปฏบิตังิานในบรษิทัที่ ปตท. ถอืหุ้น และผู้บรหิารระดับสูงของบรษิัทที ่ปตท. ถอืหุน้ ทีม่าปฏบิตังิานที ่ปตท. 

โดยจะได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 .  2563 - 2564 
 หน่วย: บาท

 2563  2564

ค่าตอบแทนรวม 30,772,423 31,112,160

โบนัส 7,939,778 9,671,211

รวม 38,712,201 40,783,371

หมายเหตุ: 

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในส่วนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมค่าตอบแทน

ที ่ปตท. จ่ายให้เนือ่งจากปฏิบตัิงานเพิ่มเติม ไดแ้ก่ การเป็นประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ บริษทัในกลุม่ ปตท. ตามที่ได้รบัมอบหมาย โดยประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 2  2 

 .  . . . (  4 )  2563 - 2564 
 หน่วย: บาท

 2563  2564

 (  . . .)  (  . . .)

เงินเดือนรวม 4 31,623,762 4 33,499,680

โบนัสรวม 4  14,357,096 4 16,815,875

รวม 45,980,858 50,315,555

 .  . . . (  5 )  2561 - 2564 
 หน่วย: บาท

 2561  2562  2563  2564

เงินเดือนรวม 5 62,930,910 5 60,436,160 5 62,396,185 5 64,611,840

โบนัสรวม 5 24,672,468 5 24,474,078 5 22,296,874 5 26,487,086

รวม 87,603,378 84,910,238 84,693,059 91,098,926

 5  .  . . .  
 .  2563 - 2564 

 หน่วย: บาท

 2563  2564

ค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทนรายเดือน

5 14,202,084.34 5 15,505,165.32

โบนัส 5 14,951,245.29 5 20,095,626.86

รวม 29,153,329.63 35,600,792.18

หมายเหตุ: 

ค่าตอบแทนกรรมการของผู้บริหาร 5 รายแรก (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในการทําหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการ

บรษิัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ไดร้บัมอบหมาย โดยค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ ่ไดด้าํเนินการตามเงื่อนไข

สัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

 .  2561 - 2564 
 หน่วย: บาท

 2561  2562  2563  2564

เงินสมทบ

กองทุนสํารอง

เลี้ยงชีพ

4 3,708,690.50 4 3,836,735.80 4 5,460,684.00 4 4,584,004.80

 ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้

 ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทําความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ 

 1) การถูกพิพากษาว่ากระทําผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ 

หรือความผิดในทํานองเดียวกัน 

 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 

 3) การเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจควบคมุในบริษทั หรือห้างหุ้นส่วน ทีถ่กูพิพากษาให้เปน็บคุคลล้มละลายหรือถูกพิทกัษ์ทรัพย ์

7.5  
 บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการดําเนินธุรกิจ โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโต

ขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการและระบบการบริหาร

ทรัพยากรบคุคล ใหม้ีความทนัสมยั เทียบไดใ้นระดับสากลและสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพื่อทีจ่ะเสริมสร้างและพฒันา

ใหพ้นกังานเปน็ทัง้คนดแีละคนเก่ง ตลอดจนมสี่วนรว่มในการพฒันาและช่วยเหลอืสังคมโดยสว่นรวม และมุ่งเน้นให้พนกังานเป็นกลไก

หลักในการพัฒนา ปตท. ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

  

 จํานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ 

3,551 คน และทั้งนี้ ปตท. ยังคงดําเนินการจัดทําแผนอัตรากําลังคนให้สอดคล้องต่อการดําเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของ

สภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจําเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 2  2 

  2561 - 2564   
 หน่วย: คน

 2561  2562  2563  2564

.  . .  . .  . .  .

 1. ก๊าซธรรมชาติ 1,393 - 1,417 - 1,440 - 1,480 -

 2.  น้ํามัน -3/ - - - - - - -

 3. ปิโตรเคมีและการกลั่น 144 - 124 - 141 - 112               -

 4.  กลุ่มธุรกิจใหม่

  และโครงสร้างพื้นฐาน

380 - 394 - 429 - 462             -

 5. สนับสนุนและปฏิบัติงาน

  ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

1,144
1/

654
2/

1,167
1/

476
2/

1,1171/ 3792/ 1,1041/        3932/

 6. บริษัทย่อย 

  และกิจการร่วมค้า 

- 25,959 - 27,511 - 29,042 - 29,372

รวม 3,061 26,613 3,102 27,987 3,127 29,421 3,158         29,765

หมายเหตุ: 

1/  ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ

2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 

3/  วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

 ( )  2561 - 2564  
 หน่วย: บาท

 25611/  2562  2563  2564

เงินเดือนรวม 4,104,427,784.01 3,855,819,435.99 3,966,160,901.90 4,122,373,594.88

โบนัสรวม 1,980,862,083.68 1,915,330,097.81 1,628,293,859.46 2,078,579,310.45

เงินสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพ

489,326,712.01 464,877,921.50 477,524,458.33 490,980,568.77

อื่น ๆ (ถ้ามี) 3,286,987,468.56 3,629,328,277.20 2,077,146,865.96 2,593,728,683.64

รวม 9,861,604,048.26 9,865,355,732.50 8,149,126,085.65 9,285,662,157.74

หมายเหตุ: 

1/  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) ดังนั้น ค่าตอบแทน

 บุคลากรธุรกิจน้ํามัน (ธกน.) สําหรับปี 2561 จะมีช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน เท่านั้น

 ปตท. กําหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับผลการดําเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและในระยะยาวผ่านการบริหาร

ผลการดําเนินงาน (Performance Management) ซึ่งเป็นกระบวนการดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อผลักดันให้

ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ และสอดคล้องกับการวัดผลการดําเนินงานตามระบบการประเมินคุณภาพ

รฐัวิสาหกิจ โดยมุง่เน้นการเชื่อมโยงเป้าหมายผลการดําเนินงานในระดับองคก์ร ระดับหน่วยงาน และระดับบคุคลให้เปน็ไปในทิศทาง

เดียวกนั และสอดคลอ้งกบัทิศทางกลยทุธ์ของ ปตท. เพือ่ผลกัดนัใหผ้ลการดาํเนินงานเปน็ไปตามเปา้หมายตามแผนธรุกิจของ ปตท. 

 ปตท. กําหนดให้มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานตาม

ผลการดําเนินงานรายบุคคล ปีละ 1 ครั้ง โดยได้นําตัวชี้วัดผล

การดําเนินงานที่สําคัญ (Key Performance Indicators: KPIs) 

มาใช้ในการบริหาร ประเมินผลการดําเนินงานรายบุคคล และ

การพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก 

คือ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI) 

และตัวชี้วัดผลการดําเนินงานระดับธุรกิจ/ ระดับปฏิบัติการ/

ระดับบุคคล (Functional KPI) ซึ่งการกําหนด KPIs รายบุคคล 

ต้องเชื่อมโยงกับมุมมองตาม Balance Score Card ทั้ง 4 มุมมอง 

ได้แก่  มุมมองทางการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมอง

ด้านกระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

โดย ปตท. ได้เพิม่เตมิมุมมองทีส่ําคญัอกี 2 มุมมอง ได้แก ่มมุมอง

ด้านผลิตภัณฑ์ และมุมมองด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับ

ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และแผนกลยุทธ์ของ 

ปตท. ที่จะดําเนินการในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท. ยังกําหนดให้มี Variable Bonus 

ซึ่งสอดคล้องตามผลการประเมิน KPIs สําหรับผู้บริหาร

และพนกังานทีอ่ยูใ่นตาํแหนง่บงัคับบัญชา เพือ่จูงใจใหป้ฏบิัตงิาน

ได้ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้น ๆ 

 

 ปัจจุบันมีพนักงาน ปตท. ที่เข้าร่วมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

พนักงานบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) และบริษัทร่วมทุน 

ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กองทุนฯ) จํานวน 3,440 ราย จากจํานวน

พนักงานที่มีสิทธิ์เข้าร่วมทั้งหมด 3,502 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.23  

บริหารจัดการกองทุนฯ โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

กรุงไทย จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน 

ทิสโก้ จํากัด ซึ่งทั้ง 2 บริษัทจัดการ มีการเปิดเผยข้อมูลตามหลัก

ธรรมาภิบาลการลงทุน (Investment Governance Code: I Code)

 กองทุนฯ ได้ดําเนินการส่งเสริมการลงทุนโดยคํานึงถึงปัจจัย

สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social, 

and Governance: ESG) ร่วมกับบริษัทจัดการ กําหนดนโยบาย 

และมอบหมายให้ผูจ้ดัการกองทนุ ลงทุนในองคก์รทีม่คีวามใส่ใจ

ต่อผู้มีส่วนได้สว่นเสีย (Stakeholders) อยา่งรอบดา้น ทั้งผูถ้ือหุน้ 

พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สังคม และโลก และยังมีการกําหนด

เกณฑ์ด้านบรรษัทภิบาลในการคัดเลือกหลักทรัพย์ที่จะเข้ามา

อยู่ในกลุ่มหลักทรัพย์ที่จะทําการลงทุน เพื่อให้มั่นใจว่ากองทุนฯ 

ลงทุนในกิจการที่ดําเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริตถูกต้องตาม

หลกัธรรมาภบิาล นอกจากนี้ คณะกรรมการกองทุนยังได้กาํหนด

ให้ผู้จัดการกองทุนจัดแสดงรายงานหลักทรัพย์ที่ได้ลงทุนอยู่

ปัจจุบัน โดยทําการเปรียบเทียบกับรายชื่อหลักทรัพย์ที่อยู่ใน

ดัชนีหุ้นยั่งยืน SETTHSI (Thailand Sustainability Investment) 

ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ทราบถึงสัดส่วน

ของหลักทรัพยเ์ทยีบกับรายชื่อหุน้ยั่งยนืในทกุครัง้ที่มกีารรายงาน

ผลการดําเนินงานกองทุน

 

 

 ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพให้กับ

ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 

การดาํรงชพี ใหส้ามารถแขง่ขนัได้ ตลอดจนเทยีบไดก้บัมาตรฐาน

ของกลุม่บริษทัในธุรกิจชัน้นําประเภทเดียวกนั และสอดคลอ้งกับ

ผลประกอบการของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มี

การปรบัปรงุและทบทวนอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี้ เพื่อตอบสนอง

ความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล ปตท. มีนโยบาย

สวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทน (Flexible Benefi t) 

ที่ให้สิทธิ์พนักงานในการเลือกรับหรือสละสิทธิ์ไม่รับสวัสดิการ

ทางเลอืก แตเ่ลอืกเปลีย่นแปลงเปน็สวัสดกิารทดแทน ซึง่พนกังาน

สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางเลือก เป็นสวัสดิการ

ทดแทน ได้ปีละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลา เงื่อนไข และรายละเอียด

ที่ ปตท. กําหนด โดยสวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทน

จะตอ้งไม่ขดัต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมอนัดี 

และ ปตท. จะไม่กําหนดสวัสดิการที่มีความจําเป็นขั้นพื้นฐาน

ต่อการดํารงชีวิต และการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็น

สวัสดิการทางเลือก รวมทั้งมีการปรับเพิ่มอัตราสมทบกองทุน

สํารองเลี้ยงชีพและเพิ่มทางเลือกในการสะสมเงินเข้ากองทุน

ของพนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผน

ทางการเงิน เพื่อให้มีเงินออมที่เพียงพอหลังจากเกษียณอายุ

 เพื่อให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน 

ปตท. ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนา

ทรัพยากรบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้

ความรู้ความสามารถของตนเองอย่างเตม็ที ่เพือ่นําพาให้องค์กร

บรรลุวัตถุประสงค์ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการมีโอกาส

กา้วหนา้ในหน้าทีก่ารงาน และเติบโตไปพรอ้ม ๆ  กบัความสาํเรจ็

ขององค์กรด้วย

 ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกัน

กาํหนดแผนงานใหส้อดคล้องกบัทศิทางและเปา้หมายขององค์กร 

ซึ่งจะส่งผลให้การดําเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมาย

เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. 

และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุน

มารว่มประชมุหารือและกาํหนดวิสยัทัศนแ์ละทิศทางขององค์กร

ร่วมกัน และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานภายใน

สายงานต่าง ๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนการใช้

งบประมาณทีม่คีวามสอดคล้องในทศิทางเดยีวกัน พนกังาน ปตท. 

ทุกระดับได้กําหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance 

Indicators: KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลําดับเป็นรายบุคคล 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งนี้  

วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่พนักงานกําหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบ

การปฏิบัติงานและมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานแต่ละบุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนความแตกต่างของ

ผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้

 ปตท. ได้นําแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career 

Management) มาใชเ้พือ่เตรยีมความพรอ้ม และสง่เสรมิพนกังาน

ทุกระดบัใหม้ีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ให้เปน็ไปตาม

รปูแบบ (Model) ที่องค์กรกาํหนดขึน้ เพือ่รองรบัภารกจิและสร้าง

คุณค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทาง

หลกัของการบริหารและพฒันาพนกังานในทกุระดบั การกาํหนด

สายอาชีพของ ปตท. ขึ้นอยูก่บัทิศทางการดาํเนินธรุกิจที่มุง่สร้าง

ให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแบ่งการดําเนินงาน

เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มพนักงาน 

ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการ

คัดเลือก ประเมินศักยภาพ และจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล 

(Individual Development Plan: IDP) อย่างเป็นระบบ โดย

 • กลุ่มผูบ้รหิารระดบัสงู (ระดบัเทยีบเทา่ผู้จดัการฝา่ยขึ้นไป) 

เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. (Group 

Leader Development) เพือ่รองรบัความตอ้งการผูบ้รหิาร

ระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผู้บริหาร

ระดบั CEO ของกลุม่ ปตท. เรยีกวา่ คณะกรรมการจดัการ

กลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee: 

PTTGMC) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกําหนด

ทิศทางและนโยบายการดําเนินงานในเรื่องการบริหาร

สายอาชีพกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ

บริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human 

Resources Group Alignment & Coordination 

Management Committee: HRAC) มีหน้าทีใ่หค้าํปรึกษา

และข้อเสนอแนะให้แกร่องกรรมการผู้จดัการใหญ่บรหิาร

ศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล ในการตัดสินใจ

ประเด็นความร่วมมือที่สําคัญต่อกลยุทธ์และทิศทาง

ในการกํากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ปตท. 

ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท. 

 • กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา) 

เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจําเป็น

ของการดําเนินธุรกิจของแต่ละบริษัทในกลุ่ม เพื่อรองรับ

ทศิทางการดาํเนนิธุรกจิในอนาคต สาํหรบั ปตท. ไดก้าํหนด

ให้จัดตั้ งคณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล 

(Corporate Human Resources Committee: HRC) 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่ ง เสริมผลัก ดัน

และควบคุมติดตามการดําเนินงานในเรื่องการบริหาร

สายอาชีพกลุ่มพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ

กลุ่มที่ปรึกษาประจําสายอาชีพ (Career Counseling Team: 

CCT) รวม 16 สายอาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ

ในการบรหิารสายอาชพีกลุ่มพนักงาน ให้คาํปรกึษา ชี้แนะ 

ควบคุมและติดตามการดําเนินงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์

ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไกให้พนักงาน

ตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเอง เพื่อความก้าวหน้า

ในอาชพีและสรา้งคณุคา่ในงานทีร่บัผดิชอบ ใหส้อดคล้อง

กบัเป้าหมายและทศิทางขององค์กร ทั้งในรูปแบบการฝึก

อบรมเพื่อการพัฒนาที่เหมาะสม ตาม Success Profi le 

รวมถึงการหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ 

ตาม Career Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ 

ความชํานาญจากประสบการณ์ในตําแหน่งหน้าที่ใหม่ 

ตลอดจนการแต่งตั้ง เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสม

กับหน้าที่ความรับผิดชอบและศักยภาพของพนักงาน 

ซึ่งการพัฒนาพนักงานให้เหมาะสมตามความสามารถ

และความต้องการของพนักงานและองค์กรนั้น นอกจาก

พนักงานจะมีความพร้อมสําหรับการเติบโตเป็น

ผู้บริหารระดับสงูของกลุ่ม ปตท. แล้วยังจะนาํ ปตท. ไปสู่

ความสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ในที่สุด

 • เพื่อให้การกําหนดนโยบายและการบริหารทรัพยากร

บุคคลสอดคล้องและสนับสนุนทิศทางการดําเนินธุรกิจ

ของกลุ่ม ปตท. จึงได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดการ

ทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

(Human Resources Management Committee: HRMC) 

มีหน้าที่กําหนด/ เสนอแนะนโยบาย และตัดสินใจ

ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ข้อเสนอแนะ

ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานและผู้บริหาร

ของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลั่นกรอง

และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโครงสร้าง  ค่างาน  และอัตรากําลัง

ของ ปตท. และอนุมัติ/ กลั่นกรอง การบริหารทรัพยากร

บุคคลเรื่องต่าง ๆ ตามอํานาจที่ได้รับมอบหมาย 

 ในปี 2564 ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People to 

Globalize (YP2G) ซึ่งล่าสุดเป็นรุ่นที่ 7 (Batch 7) เพื่อพัฒนา

พนักงานให้มีความพร้อมในการไปปฏิบัติงานที่มีความยาก

และท้าทาย รวมทั้งโครงการใหม่ ๆ ที่มีความสําคัญตามกลยุทธ์

ของ ปตท. โดยพนักงาน YP2G จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ

งานที่มีความท้าทายผ่าน 4 Functions หลัก คือ Strategy & 

Planning, Business Development, Commercial & Marketing 

และ Engineering & Operation ซึ่งจะทําให้พนักงานได้เรียนรู้

และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการไดไ้ปปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ 

On the Job Training (OJT)

 ปตท. ยังคงให้ความสําคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของพนักงาน (Career and Competency Management) 

โดยมกีารจัดทาํและทบทวน Success Profile รวมทัง้ Career Path 

ของแต่ละตําแหน่งงาน และผลักดันให้มีการประเมิน Success 

Profile ให้สอดรับกับ Performance Cycle ที่ผู้บังคับบัญชา

ต้องร่วมหารือกับพนักงาน (Two-Way) ถึงงานที่ต้องรับผิดชอบ

ตั้งแต่ต ้นป ี  และทําการติดตามประเมินผลในช่วงครึ่งป ี

และปลายปี ทั้งนี้  เพื่อติดตามและ/หรือจัดทําแผนพัฒนา

รายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) ให้พนักงาน

ต่อไป   

 กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสําคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership 

and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้าง

มาตรฐานด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ่านการบริหาร

จดัการหลักสูตรหลักของพนกังานกลุ่ม ปตท. ใหเ้ป็นไปในทศิทาง

เดียวกัน 

 PLLI ได้ดําเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้นาํของ ปตท. และ

กลุ่ม ปตท. ให้เป็นทั้งคน “ดีและเก่ง” อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ

การเตบิโตขององคก์ร และพัฒนาขดีความสามารถของบคุลากร

เพื่อรองรับสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency), 

เทคโนโลยี  (Technology) ที่ทันสมัย เพื่อตอบสนองกับ

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) รวมทั้ง

ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) เพื่อให้สอดรับ

กับวิสัยทัศน์ใหม่ของ ปตท. สําหรับปี 2564 นี้ ถึงแม้จะมี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง 

โดย PLLI ได้มีการพัฒนารูปแบบและยกระดับโครงสร้าง

หลักสูตรการเรียนรู้และการพัฒนาโดยใช้เครื่องมือการเรียนรู้

ในรูปแบบ Self Learning เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน

อย่างต่อเนื่อง โดยปรับเปลี่ยนการสอนรูปแบบ Classroom 

ในทุกหลักสูตร เป็นการจัดการอบรมแบบ Virtual Classroom 

เพื่อให้พนักงานยังคงมีส่วนร่วมในการเรียนรู้แบบ Real-Time 

มีโอกาสแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้แนวความคิด และประสบการณ์

กับผู้เข้าอบรมและวิทยากร ผ่านการใช้ VDO Conference 

ในรปูแบบตา่ง ๆ  เชน่ MS teams, Webex, Zoom, และอืน่ ๆ  โดยบรหิาร

จัดการอบรมผ่านระบบ PTT Learning Management System 

(LMS) นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการใช้ Experiential Learning 

ให้พนักงานได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรม Role Play แบบออนไลน์ และ

มีการพัฒนา Board Game เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่สนุกสนาน 

น่าสนใจ และมีโอกาสได้ทดลองฝึกปฏิบัติจริง ทําให้เกิดความรู้ 

ความเข้าใจในการดําเนินธุรกิจมากขึ้น  อีกทั้งยังพัฒนาสื่อการเรียนรู้

ดิจิทัลในรูปแบบต่าง ๆ มากมาย เพื่อตอบสนองการเรียนรู้

และความต้องการของพนักงานในกลุ่มต่าง ๆ ที่หลากหลาย 

ตอบสนองการเรียนรู้แบบ Anywhere Anytime และ Life Long 

Learning อาท ิe-Learning เกี่ยวกับความรู้องค์กร (Organizational 

Knowledge) กฎระเบยีบ ขอ้บังคบั แนวนโยบายตา่ง ๆ  ขององคก์ร , 

Online Learning แหล่งการเรียนรู้ที่ ปตท. คัดสรรจากภายนอก 

ซึ่งครอบคลุมทั้งด้าน Business, Technology, Soft Skill, Life 

Style และอื่น ๆ  มากกวา่ 100 หลักสูตร, PTT E-Library (E-Book, 

E-Magazine, Magazine, Book) เพื่อให้พนักงานสามารถค้นหา 

จอง ยมื คนืหนงัสอืเลม่ นติยสารเล่ม รวมทั้งอ่านหนังสอืออนไลน ์ 

ได้ทุกที่ ทุกเวลา และยังมี Podcast รายการเสียงออนไลน์ 

เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการพัฒนาตนเองให้แก่พนักงาน

ที่มีเนื้อหาหลากหลายทั้งจากในองค์กรและภายนอกองค์กร 

อีกทั้งยังสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนแบบ Flipped Learning 

ซึ่งเป็นการผสมผสานการเรียนรู้หลายรูปแบบเข้าด้วยกัน เช่น 

เรียน Virtual Class ร่วมกับการอ่านหนังสือแนะนําจากกลุ่ม

หลักสูตรภาคบังคับในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้สอดรับกับ

ทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงเกิดประโยชน์สูงสุด

ในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและการบริหารจัดการ

ที่ทนัสมัย โดยโครงสร้างหลักสูตรของ PLLI ครอบคลุมการพัฒนา

พนักงานทุกระดับ ตั้งแต่พนักงานใหม่จนถึงผู้บริหารระดับสูง 

โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

 1. Leadership Development Program (หลักสูตรผู้นํา) 

เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาผู้บริหาร

กลุ่มศกัยภาพใหม้ทีกัษะความรู้ ความสามารถทั้งในเรื่อง

การบรหิารคนและบรหิารงาน ผา่นการศกึษาแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นและประสบการณ์กับวิทยากรชั้นนํา

ระดับโลก รวมทั้งการเรียนรู้แบ่งปันประสบการณ์

การทํางานจากผู้บริหารระดับสู งทั้ งจากภายใน

และภายนอกองค์กร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้  ได้แก่ 

ผู้บริหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกลุ่มศักยภาพ 

ตามเกณฑ์ที่องค์กรกําหนด

 2. Core Program (กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับทุกระดับ) เป็น

หลักสูตรหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนตาม

กลุ่มระดับ ตําแหน่งงาน หรือสายอาชีพ โดยผู้บังคับบัญชา

จะต้องให้การสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรม

ในกลุ่มหลักสูตรนี้  โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักสูตร

ภาคบังคับ (Compulsory), กลุ่มหลักสูตร Direction/

Assignment, กลุ่มหลักสูตร Essential Program และ

กลุ่มหลักสูตรตามสายอาชีพ (Functional Program)

 3. Elect ive Program (กลุ่มวิชาเลือกเพิ่มเติมตาม

ความจาํเปน็) เปน็หลักสูตรเพื่อพฒันาศกัยภาพพนักงาน

ตามความต้องการรายบุคคล โดยเป็นการพิจารณา

ร่วมกันทั้งผู้บังคับบัญชาและพนักงานในการเลือก

หลักสูตรพัฒนาตามความจําเป็นของพนักงาน เช่น 

Marketing for Crisis Management, Virtual Agile Team 

และการบริหารทีมในภาวะวิกฤต เป็นต้น

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

 2560  2561  2562  2563  2564

พนักงาน 40.62 73.67 78.88 30.26 37.40

ผู้บริหาร 25.12 73.91 89.15 45.93 34.25

 หน่วย: บาทต่อคนต่อปี

 2560  2561  2562  2563  2564

พนักงานและผู้บริหาร 37,837.83 55,274.35 53,143.21 13,471.73 13,485.45

 
 ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อความระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน อีกทั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ได้จัดประชุมสื่อความกับพนักงานอย่างต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึง

แนวทางการดําเนินงานขององค์กร อุปสรรค หรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ขององค์กรในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมและการแสดงความคิดเห็นของพนักงานเป็นสําคัญ

 ปตท. ได้ดาํเนนิการสาํรวจความพงึพอใจและความผูกพันของพนกังานตอ่องค์กรเปน็ประจาํทุกป ีเพือ่รบัทราบระดับความพงึพอใจ

และระดบัความผกูพันในปัจจยัตา่ง ๆ  เพื่อหาแนวทางแกไ้ขและปรบัปรงุ โดย ปตท. มคีวามเชือ่มัน่วา่การสือ่ความที่ด ีและการแลกเปลีย่น

ความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและพนักงานจะนําไปสู่สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และทําให้บรรลุ

เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน รวมทั้งได้ดําเนินการสอบทานความต้องการพื้นฐานด้านทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงาน

ผ่านการดําเนินงานของคณะกรรมการหลายคณะ เช่น คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. 

และคณะกรรมการบรหิารสายอาชพี เปน็ต้น และมกีารสาํรวจความคดิเหน็ของพนกังานโดยทีป่รกึษาผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นการบรหิาร

ทรัพยากรบุคคลภายนอกจํานวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ ยังมีการร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหาร

ของกลุ่ม และจัดทําแผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน

 ปตท. ได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 โดยได้จัดให้มีคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ขึ้น 

ประกอบด้วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ในฐานะกรรมการ ปตท.) เป็นประธาน 1 คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 

9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง 9 คน รวมเป็นจํานวน 19 คน ทําหน้าที่ในพิจารณาประเด็นที่มีความเกี่ยวข้องกับสภาพการจ้าง

และสทิธปิระโยชน์ รวมไปถงึการพจิารณาประเด็นเรื่องร้องเรยีนต่าง ๆ  ของพนักงาน โดยคณะกรรมการกจิการสัมพันธ์จะมกีารประชุม

ร่วมกันเป็นประจําทุกเดือน และจะดําเนินการติดตามความก้าวหน้าเกี่ยวกับประเด็นต่าง ๆ ด้วยความละเอียดรอบคอบ

 นอกเหนือจากการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. ดังกล่าวแล้ว ยังมีการประชุมคณะทํางานเพื่อศึกษาและพัฒนา

รปูแบบสวสัดิการและสิทธิประโยชน ์ปตท. ซึ่งจดัตัง้ขึน้ตามมติของคณะกรรมการกิจการสมัพนัธ ์โดยมีองคค์ณะประกอบดว้ยผูแ้ทน

ทั้งฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อร่วมกันแสวงหาและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของกลุ่ม ปตท. 

และธุรกิจชั้นนําของประเทศ เพื่อนํามาปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สําหรับพนักงานและลูกจ้างทดลองงานของ ปตท. ให้มี

ความเหมาะสม

 อีกทั้ง ปตท. ยังได้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมปรึกษาหารือ ในสถานประกอบการที่สําคัญของ ปตท. ตามภูมิภาคต่าง ๆ เช่น 

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัดระยอง โรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์ปฏิบัติการชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

โดยคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วยผู้บริหารสูงสุดของเขตสถานประกอบการ ซึ่งทําหน้าที่เป็นประธาน ร่วมกับผู้แทนฝ่าย

พนักงาน โดยร่วมกันพิจารณาข้อเสนอ ข้อร้องเรียนของทั้งฝ่ายบริหารและพนักงานในทุกประเด็น เพื่อให้สถานประกอบการนั้น ๆ 

มีมาตรฐานการดํารงชีวิตของพนักงานที่ดี เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ของ ปตท.

 . 
(PTT Group Core Values)

 . 
(PTT Group Core Values)
 ปตท. ได้กําหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อสร้างพฤติกรรมและวิถี

การทํางานร่วมกันของกลุ่ม ปตท. โดยค่านิยม SPIRIT ประกอบ

ไปด้วย S: Synergy, P: Performance Excellence, I: Innovation, 

R: Responsibility for Society, I: Integrity & Ethics, T: Trust 

& Respect ซึ่งค่านิยม SPIRIT ทั้ง 6 ตัว คือ รากฐานสําคัญ

ที่หล่อหลอมให้ผู้บริหารและพนักงานกลุ่ม ปตท. เป็นคนเก่ง 

คนดี และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคมภายนอก

 โดยในปี 2564 ได้มีการทบทวนค่านิยม และปรับพฤติกรรม

พึงประสงค์ให้มีความสอดคล้องตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ใหม่

ขององค์กร และความท้าทายในอนาคต โดยมุ่งเน้นให้พนักงาน 

กลุ่ม ปตท. เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศไทยให้ก้าวผ่าน

การเปลี่ยนแปลงไปสู่อนาคตใหม่ ผ่านค่านิยม SPIRIT ได้แก่

 • Synergy: ผสานพลังสร้างพันธมิตร มุ่งเน้นให้พนักงาน

แบ่งปันองค์ความรู้ และผสานพลังความร่วมมือ

ให้เกิดขึ้นทั้งภายในและภายนอกองค์กร 

 • Performance Excellence: สร้างความเป็นเลิศ มุ่งเน้น

ให้พนักงานพร้อมปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

ตั้งใจทํางานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือความคาดหมาย 

เพื่อสร้างและส่งมอบคุณค่าที่ดีที่สุดให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

 • Innovation: สร้างการเติบโตด้วยนวัตกรรม มุ่งเน้น

ให้พนักงานมีทัศนคติเชิงบวก แสวงหาโอกาสแนวคิดใหม่ ๆ  

และกล้าคิดอย่างสร้างสรรค์ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ดิจิทัลใหม่ ๆ  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน พร้อมทั้ง

เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

 • Responsibility for Society: สร้างสรรค์สังคมและ

สิง่แวดลอ้ม มุ่งเน้นให้พนักงานทาํงานบนความตระหนักรู้ 

โดยคํานึงถึงผลกระทบที่มีต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพือ่ให้เกดิการพัฒนาอยา่งยั่งยนื พัฒนาธรุกจิที่คาํนงึถงึ

สิ่งแวดลอ้ม และมีจิตอาสาในการทาํเพือ่ส่วนรวม ชมุชน 

สังคม และประเทศชาติ 

 • Integrity & Ethics: สรา้งพลงัความด ีมุ่งเน้นให้พนกังาน

ทํางานอย่างถูกต้อง โปร่งใส ปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี

ขององค์กร ประพฤติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตั้งอยู่

ในจริยธรรมอันดีงาม 

 • Trust & Respect: สร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจ มุ่งเน้น

ให้พนักงานสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ

ในการทํางานร่วมกัน เปิดโอกาสและเชื่อใจในศักยภาพ 

ความสามารถของผู้อื่น  เปิดใจและเคารพในความหลากหลาย

ของผู้อื่น 

7.6  
 

 

 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

และตามข้อกําหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการ

บริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คําแนะนําด้านกฎหมาย

และกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ 

การจัดการประชมุ รวมทั้งดูแลกจิกรรมตา่ง ๆ  ของคณะกรรมการ 

เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และกอ่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้ง

การจัดทําและเก็บรักษาเอกสาร อาทิ ทะเบียนกรรมการ หนังสือ

นัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ 

และรายงานประจาํปขีองบรษิัท หนงัสอืนัดประชมุผูถ้อืหุ้น รายงาน

การประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย

ที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร 

 โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทตั้งแต่

ปี 2551 มาเป็นลําดับ โดยตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง

ปัจจุบัน ได้แต่งตั้งนายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์ ปฏิบัติหน้าที่

เป็นเลขานุการบริษัท 
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 ผู้ที่ได้รับมอบมายให้ดํารงตําแหน่งหัวหน้างานนักลงทุน

สัมพนัธ ์ได้แก ่นายธนพล ประภาพันธ ์ซึง่ดํารงตาํแหนง่ผู้จัดการ

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 

ทั้งนี้ นักลงทุนหรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุน

สัมพันธ์ ปตท. โทร.: 0-2537-3518-9 อีเมล: ptt-ir@pttplc.com 

หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com

 
(Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน

สอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่สํานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี

สังกัดในรอบปีบัญชทีีผ่่านมา มจีํานวนเงนิรวม 163,034,402 บาท 

(หนึ่ง ร้อยหกสิบสามล้านสามหมื่นสี่ พันสี่ ร้อยสองบาท) 

นอกจากนี้  บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ จ่ายค่าตอบแทน

ของงานบริการอื่น (Non-audit Fee) ที่มีสาระสําคัญ เช่น 

ค่าจัดทํา Comfort Letter สําหรับการออกหุ้นกู้ ค่าตรวจสอบ

ตามเงื่อนไขในบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าบริการการปฏิบัติ

ทางภาษีให้ถูกต้อง และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชี

ที่ผ่านมา รวมจํานวน 48,267,690 บาท (สี่สิบแปดล้านสองแสน

หกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเก้าสิบบาท) 

 ผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายให้รบัผิดชอบโดยตรงในการควบคุมดูแล

การทําบัญชีของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดํารง

ตําแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี 

ได้แก่  นางสาวจรูญศรี  วันเกิดผล เ ป็นผู้ควบคุมดูแล

การทําบัญชี ซึ่งดํารงตําแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 

โดยนางสาวจรูญศรี วันเกิดผล เป็นผู้ทําบัญชีที่มีคุณสมบัติ

และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทําบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดใน

ประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติม

แสดงในรายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

  

 

 ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบเป็นหัวหน้างานตรวจสอบ

ภายในของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดํารงตําแหน่ง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน ซึ่งใน

ปจัจุบนัไดแ้ตง่ตัง้นายชฎลิ ชวนะลขิกิร เปน็หวัหน้างานตรวจสอบ

ภายใน รายละเอียดเพิ่มเติมแสดงในส่วนที่  2 “หัวข้อ 9 

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน” และรายละเอียด

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในเอกสารแนบ 3

 

 (Compliance)
 

 ผู้ ที่ ได้ รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการกํา กับดูแล

การปฏิบัติงานของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) คือ ผู้ที่ดํารง

ตําแหนง่รองกรรมการผู้จดัการใหญ่สํานกักฎหมาย ซึ่งในปัจจุบนั

ได้แต่งตั้งนางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา เป็นผู้ดูแลการปฏิบัติงาน

ด้าน Compliance ของ ปตท. ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมแสดง

ในส่วนที่ 2 “หวัข้อ 9 การควบคมุภายในและรายการระหว่างกัน” 

และรายละเอียดประวัติผู้บริหารในเอกสารแนบ 1

ประสบการณ์ทํางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

• 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน 

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บรษิัท ปตท. นํา้มันและการค้าปลกี จํากัด (มหาชน)  

ปฏิบัติงาน Secondment ในตําแหน่ง 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท 

และองค์กรสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• 1 มิถุนายน 2563 - 30 กันยายน 2563  

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

นวัตกรรมและความยั่งยืน 

 บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

• 1 กุมภาพันธ์ 2563 - 31 พฤษภาคม 2563 

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และบริหารการลงทุน 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

• 1 พฤษภาคม 2562 - 31 มกราคม 2563 

ผู้จัดการฝ่าย

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากดั (มหาชน)  

ปฏิบัติงาน PTT Oil Myanmar Co., Ltd. 

• 1 กรกฎาคม 2561 - 30 เมษายน 2562 

ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

• 17 พฤษภาคม 2560 - 30 เมษายน 2562 

กรรมการ PTT Philippines Corporation

• 2555 - 30 เมษายน 2562 

กรรมการ PTT (Lao) Co. ,Ltd.

• 1 มกราคม 2560 - 30 มิถุนายน 2561 

ผู้จัดการฝ่ายแผนและพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน

• -ไม่มี-

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ

• กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย

• รองประธานกรรมการและเหรัญญิก 

 มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

• กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

  

เลขานุการบริษัท 
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน) 

อายุ 51 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น 

ร้อยละ 0.000003

ประวัติการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

• หลกัสูตร Director Certifi cation Program (DCP 195/2014), 

Company Secretary Program (CSP 113/2020) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Advanced Management Program I I 

(รุน่ที่ 1/2561) สถาบันพฒันาผูน้าํและการเรยีนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Leadership Development Program I (2556)

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Bain Academy Asia Pacifi c 2019 Program, 

Bain & Company SE Asia, Inc., Singapore

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 (ก) ถอืหุ้นไม่เกนิรอ้ยละ 0.5 ของจํานวนหุน้ที่มสีทิธอิอกเสยีง

ทั้งหมดของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม 

ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. 

ทั้งนี ้ใหน้บัรวมหุน้ของทีถ่อืโดยผูท้ี่เกี่ยวข้องของกรรมการ

อิสระรายนั้น ๆ ด้วย 

 (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/

ลูกจ้าง/ พนักงาน/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจําหรือ

ผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บรษิทัรว่ม บรษิทัยอ่ยลําดับเดยีวกนัของผู้ถอืหุน้รายใหญ่

หรอืของผูม้อีาํนาจควบคมุของ ปตท. เวน้แตจ่ะไดพ้น้จาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนได้รับ

การแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้าม

ดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น

ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. 

 (ค) ไม่มคีวามสัมพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีน

ตามกฎหมายในลกัษณะทีเ่ป็นบดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง 

และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น 

ผู้บรหิาร ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ ผู้มอีาํนาจควบคมุ หรอืบุคคล

ที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มี

อํานาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย 

 (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. ในลักษณะที่อาจเป็น

การขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน 

รวมทัง้ไม่เป็นหรือเคยเป็นผูถ้ือหุ้นที่มีนยั หรือผูม้ีอาํนาจ

ควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

   ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทาํ

รายการทางการค้าที่กระทําเป็นปกติเพื่อประกอบ

กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการ

เกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับ

ความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม 

ค้ําประกัน การให้สินทรัพย์ เป็นหลักประกันหนี้สิน 

รวมถึงพฤติการณ์อื่นทํานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ 

ปตท. หรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ ต้องชําระต่ออีก

ฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตน

สุทธิของ ปตท. หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่

จํานวนใดจะต่ํากว่า ทั้งนี้  การคํานวณภาระหนี้

ดงักลา่วให้เปน็ไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการ

ที่เกี่ยวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุ

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน โดย

อนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวม

ภาระหนี ้ทีเ่กดิขึน้ในระหว่าง 1 ปกีอ่นวนัที่มคีวามสัมพันธ์

ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

 (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจ

ควบคุมของ ปตท. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอํานาจ

ควบคุม หรือหุ้นส่วนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมี

ผู้สอบบัญชีของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม 

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอํานาจควบคุมของบริษัท

สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

กรรมการอิสระ

 (ฉ) ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูใ้หบ้รกิารทางวชิาชพีใด ๆ  ซึ่งรวมถงึ

การให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา

ทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี

จาก ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ หรอืผูม้อีํานาจควบคมุของ ปตท. รวมทัง้ไมเ่ป็น

ผู้ถือ หุ้นที่มีนัย  ผู้มีอํ านาจควบคุม หรือหุ้นส่วน 

ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจาก

การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวัน

ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ

 (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ

กรรมการของ ปตท. ผูถ้อืหุ้นรายใหญ่หรอืผูถ้อืหุน้ซึ่งเปน็

ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.

 (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย 

หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน 

ที่ปรกึษาทีร่บัเงนิเดอืนประจํา หรอืถอืหุ้นเกนิรอ้ยละหนึ่ง

ของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น 

ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็น

การแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท. หรือบริษัทย่อย

 (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทําให้ไม่สามารถให้ความเห็น

อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดําเนินงานของ ปตท.

   กรรมการอสิระที่มคีุณสมบัตติาม (ก) - (ฌ) อาจได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจ

ในการดําเนินกิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 

บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอํานาจควบคุมของ ปตท. โดยมีการตัดสินใจ

ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้

8.1  
  
 

8.1.1   
   

(1) 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 

ไดม้มีตเิหน็ชอบตามทีค่ณะกรรมการกาํกับดูแลกจิการทีด่เีสนอคอืการกาํหนดนยิาม

ความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของ

กรรมการอิสระไว้ รวมทั้งได้จัดทําเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการอสิระของ ปตท. ซึง่ลงนามโดยประธานกรรมการ เมือ่วนัที ่21 มกราคม 

2556 และในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 

2564 ได้มีมติอนุมัติเรื่องการทบทวนคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบ

ของกรรมการอสิระ ปตท. เพือ่ใหเ้ป็นปจัจบุนัและสอดคล้องกับเกณฑก์ารกาํกบัดูแล

ของหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564 

โดยมีรายละเอียดดังนี้

8. 
 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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   ในกรณีที่บุคคลที่ ปตท. แต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการอสิระเปน็บคุคลทีม่หีรอืเคยมคีวามสมัพนัธ์ทาง

ธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กําหนด

ตามวรรคหนึ่ง (ง) หรือ (ฉ) ให้ ปตท. ได้รับการผ่อนผัน

ข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ 

การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อ 

ปตท. ไดจ้ดัใหม้คีวามเหน็คณะกรรมการ ปตท. ทีแ่สดงวา่

ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้ววา่ การแต่งตั้ง

บุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่

และการใหค้วามเหน็ทีเ่ปน็อสิระ และจดัใหม้กีารเปดิเผย

ข้อมูลต่อไปนี้ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระ

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการ

ทางวิชาชีพที่ทาํใหบ้คุคลดังกลา่วมีคณุสมบตัิไมเ่ปน็

ไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

  (ข) เหตุผลและความจําเป็นที่ยังคงหรือแต่งตั้งให้บุคคล

ดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ

  (ค) ความเห็นของคณะกรรมการของ ปตท. ในการเสนอ

ให้มีการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการอิสระ 

 เพื่อประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง (จ) และ (ฉ) คําว่า “หุ้นส่วน” 

หมายความว่า บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจากสํานักงานสอบบัญชี 

หรือผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ให้เป็นผู้ลงลายมือชื่อ ในรายงาน

การสอบบัญชี หรือรายงานการให้บริการทางวิชาชีพ (แล้วแต่

กรณี) ในนามของนิติบุคคลนั้น

 นอกจากนี้ คุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะต้องไม่ขัดหรือแย้ง

ต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดํารงตําแหน่งเป็น

กรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อยลําดับ

เดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดํารงตําแหน่ง

ดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับ

ในแบบ 56-1 One Report ด้วย

 •  ความสัมพนัธ์ทางธุรกจิหรอืการให้บรกิารทางวชิาชพีของ

กรรมการอิสระในรอบระยะเวลาปีบัญชีที่ผ่านมา -ไม่มี- 

 . 
 

 (1) เสนอแนะเรื่องที่สําคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. 

ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. 

และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี

 (2) ให้ความคิดเห็นเกี่ ยวกับบทบาทและหน้าที่ ของ

คณะกรรมการ ปตท. ทีพ่งึปฏบิตั ิรวมทัง้ใหค้วามคดิเหน็

ตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ

เพื่อประโยชน์ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 

 (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

กรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระ

ให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย 

 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย

โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

 (5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วน

ตามนิยามกรรมการอิสระในการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาด

คุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตําแหน่ง

กรรมการ ปตท. 

 (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

/

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกําหนดนโยบาย

ของ ปตท. และการบริหารงานประจําของ ปตท. ออกจากกัน 

และเพื่อให้กรรมการทําหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผล

การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกําหนดให้

ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการ

ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร 

คอยใหค้าํแนะนาํ ช่วยเหลือ แตต่้องไมม่ีสว่นรว่มและไมก่า้วกา่ย

ในการบริหารงานปกติประจําวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอํานาจ

ที่ได้รับจากคณะกรรมการ

 ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะ

ผู้นําสูง ทําหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ

ฝ่ายบริหาร โดยทําหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง 

ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 

18 พฤศจิกายน 2563 มีมติแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ 

โดยมีผลวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เปน็ตน้ไป ซึ่งคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ซึ่งเป็นไปตาม

แนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

สําหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG CODE) และทําให้

การทํางานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึง

เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดําเนินงานที่มีความโปร่งใส 

และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม 

(2) 
  

 ในปี  2564 คณะกรรมการสรรหาได้คัดเลือกผู้ที่มี

ความเหมาะสมและแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่ เพื่อทดแทน

กรรมการท่านเดิมที่ลาออก/ พ้นวาระจากการดํารงตําแหน่ง/ 

ครบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จํานวนทั้งหมด 6 ท่าน 

ได้แก่ 

 • นายผยง ศรีวณิช 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 • นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 • นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการ

 • นายพงศธร ทวีสิน 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการ

 •  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต 

  ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ

 และพิจารณากรรมการท่านเดิมที่ครบวาระในการประชุม

สามัญผู้ถือหุ้น ปี 2564 จํานวน 2 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ได้แก่ นายดนุชา พิชยนันท์ ดํารง

ตําแหน่งกรรมการอิสระ และนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ดํารง

ตําแหน่งกรรมการ 

 ทั้งนี้ วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงาน

ไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ “หัวข้อการเสนอวาระ

ประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ” 

และ “หัวข้อ 7.3 (2) คณะกรรมการสรรหา” แล้ว

 

/

 

 รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 การกํากับดูแลกิจการ “หัวข้อ 

7.4 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหาร” แล้ว

(3)  . 

/ / 
 

 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสําคัญ

ต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่าง

สม่ําเสมอ (รายละเอยีดการอบรมแสดงอยู่ในประวตัขิองกรรมการ

แต่ละท่าน ตามเอกสารแนบ 1) โดยกรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่ 

(มากกว่าร้อยละ 90) มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคม

ส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษิทัไทย (IOD) รวมทั้งองค์กร/ สถาบนั

ชั้นนําอื่น ๆ และการเข้าร่วมสัมมนาต่าง ๆ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง 

 ในปัจจุบันมีกรรมการ ปตท. ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตร

ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการของ IOD ได้แก่ Director 

Certifi cation Program (DCP) จํานวน 13 คน และ Director 

Accreditation Program (DAP) จํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้น 13 คน 

จากกรรมการทั้งหมด 15 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 86.67 

 นอกจากนี้ ปตท. ให้การสนับสนุนและสมัครสมาชิก IOD 

ให้กับกรรมการทุกท่าน เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและ

เพิ่มเติมความรู้ที่สามารถนํามาปรับใช้กับการเป็นกรรมการได้ 

อีกทั้ง ปตท. นําส่งข้อมูลการอบรมให้กับคณะกรรมการ ปตท. 

เพื่อพิจารณาเข้าร่วมอบรมในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม รวมทั้ง

หลักสูตรการอบรมของสถาบันอื่น ๆ ในทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง

อย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดบรรยายโดยผู้เชี่ยวชาญ

จากบริษัทที่ปรึกษาชั้นนํา ให้มานําเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์ 

สําหรับธุรกิจอย่างสม่ําเสมอ (In-house Briefi ng) รวมทั้งจัดให้

คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงานหรือองค์กรอื่นตาม

ความเหมาะสม เพื่อทําให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์

มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 ในปี 2564 กรรมการเข้ารับการอบรม/ กิจกรรมสัมมนา ที่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานและกิจกรรมของบริษัท 

ตัวอย่างเช่น

/ / 

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร.ทศพร

ศิริสัมพันธ์

• เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (K-VIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders 

(RCL 23/2021), Financial Statements for Directors (FSD 44/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS

โดยบริษัท Sherman & Sterling

นายดอน วสันตพฤกษ์ • การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Certifi cation Program (DCP 304/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

นายดนุชา พิชยนันท์ • การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร • การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

/ / 

นายกฤษณะ บุญยะชัย • เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 23/2021), 

Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL 22/2021), 

Successful Formulation & Execution of Strategy (SFE 36/2021), 

Director Leadership Certifi cation Program (DLCP 3/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพ

ศรี

• เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP 23/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายผยง ศรีวณิช • การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ • การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ • เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ • การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

• การบรรยายเรื่อง THE U.S. ANTIBRIBERY LAW AND TRENDS 

โดยบริษัท Sherman & Sterling

นายพงศธร ทวีสิน • เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (K-VIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 

• เข้าร่วมอบรมหลักสูตร Director Leadership Certifi cation Program (DLCP 3/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

• เข้าร่วมปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ • เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 

กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC), 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์ (K-VIS), โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ และศูนย์เรียนรู้

เกษตรนวัต สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา ระหว่างวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2564 

• การบรรยายเรื่องอํานาจ/หน้าที่และความรับผิดของกรรมการและผู้บริหาร 

โดยบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากัด (WCP) 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 นอกจากนี้ กรรมการ ปตท. ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ 

ของบรษิัท เช่น การตรวจเยีย่มธรุกจิ ปตท. และบรษิัทในกลุม่ ปตท. 

และทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือกิจกรรม

อื่น ๆ ในจังหวัดชลบุรี ตราด และภูเก็ต การเข้าร่วมงานวันคล้าย

วันสถาปนา ปตท. เป็นต้น 

(4) 
  

 เพื่อให้เป็นตามไปนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี ปตท. 

ได้กําหนดให้คณะกรรมการทําการประเมินตนเอง เพื่อใช้เป็น

กรอบในการตรวจสอบการปฏบิตังิานในหนา้ทีข่องคณะกรรมการ

อย่างสม่ําเสมอ คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครัง้ที ่7/2564 

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผล

คณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 2564 ทั้ง 5 แบบ โดยได้

มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับระบบการประเมินผล

การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ซึ่งกําหนดให้มีการประเมิน

คุณภาพหรือประสิทธิผลการดําเนินงาน และปรับปรุงนโยบาย 

แนวปฏิบัติ และ/หรือกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้ผลประเมิน

ที่ผ่านมาเป็นข้อมูลประกอบ เพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถ

พิจารณาประเมินผลได้ชัดเจนยิ่งขึ้น รายละเอียดดังนี้

 •  ป รับปรุ งและเพิ่มเติมข้อ คําถามในแบบประเมิน

คณะกรรมการทั้งคณะ ในหัวข้อการจัดการความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน และการติดตามรายงาน

ทางการเงินและการดําเนินงาน การสร้างองค์กรที่มี

ความยั่งยืน

 •  ปรับปรงุแบบประเมนิบทบาทหนา้ทีแ่ละผลการปฏบิตังิาน

ของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของ

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการ

เฉพาะเรือ่งในแตล่ะคณะ ในสว่นของหวัข้อความพงึพอใจ

การทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธาน

กรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ เพื่อให้สะท้อน

การดําเนินงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องว่า

มีประสิทธิภาพ/ ประสิทธิผลตามหน้าที่ความรับผิดชอบ

ที่กําหนด ซึ่งสอดคล้องกับเกณฑ์ SE-AM

 โดยในปี 2564 จะมีแบบประเมิน 5 แบบ ประกอบด้วย 

แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/ แบบประเมินผล

คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินผล

คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/ แบบ

ประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (กรรมการเฉพาะเรื่อง

ประเมินการทํางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ตนเองดํารง

ตาํแหนง่)/ แบบประเมินบทบาทหนา้ที่และผลการปฏิบตัิงานของ

ประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ 

 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมิน

ทั้งคณะ) ประกอบดว้ย 4 หัวข้อ คอื นโยบายคณะกรรมการ 

(Board Pol icy) /  โครงสร้างของคณะกรรมการ 

(Board Composition)/ แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 

(Board Practices)/ การจัดเตรียมและดําเนินการประชุม 

(Board Meeting)

   สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

(ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจํานวน 4 หัวข้อ 

เหน็วา่ดาํเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ/ เหน็ด้วยอย่างยิง่ 

ดังมีรายละเอียด ดังนี้

  4.1 คณะกรรมการสรรหา 

   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

   เท่ากับร้อยละ 100.00 

  4.2 คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

   เท่ากับร้อยละ 98.61

  4.3 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

   เท่ากับร้อยละ 95.83

  4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

   มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 

   เท่ากับร้อยละ 97.92

 5.  แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงาน

ของประธานกรรมการ ความพึงพอใจการทํางาน

ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการ

เฉพาะเรื่องในแตล่ะคณะ โดยประเมนิประธานกรรมการ 

8 หัวข้อและความพึงพอใจการทํางานฯ 10 ข้อ 

โดยคะแนนเฉลี่ยอยูใ่นเกณฑด์เียี่ยม เท่ากบัร้อยละ 99.38 

 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

   เพื่อใหเ้ปน็ไปตามแนวปฏบิตัทิีด่ขีองตลาดหลักทรพัย์

แห่งประเทศไทย (ตลท.) และสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) รวมถึงระเบียบบริษัท 

ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ

และหน่วยตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2564 ซึ่งกําหนดให้

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประเมินผลการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ทั้งการประเมินผลเป็นรายบุคคลและทั้งคณะ รวมทั้ง

รายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน

แผนการปรับปรุงการดาํเนินงานให้คณะกรรมการ ปตท. 

ทราบทุกปี โดยในปี 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 9 กันยายน 2564 มีมติ

เห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดว้ยแบบประเมนิภาพ

(ประเมินโดยกรรมการทุกท่าน) โดยแบบประเมินผลทั้ง 5 แบบ 

มเีกณฑก์ารประเมนิผล  คดิเปน็รอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแตล่ะข้อ

ทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ คือ มากกว่าร้อยละ 85 = ดีเยี่ยม, 

มากกว่าร้อยละ 75 = ดีมาก, มากกว่าร้อยละ 65 = ดี, มากกว่า

ร้อยละ 50 = พอใช้, ต่ํากว่าร้อยละ 50 = ควรปรับปรุง โดยสรุป

ผลการประเมินได้ ดังนี้

 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 

5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/ 

โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/ 

แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/ 

การจัด เตรี ยมและดํ า เนิ นการประชุม  (Boa rd 

Meeting)/ การอบรมและพัฒนา (Board Training 

and Development) 

   ส รุปผลการประ เมินคณะกรรมการทั้ งคณะ 

ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการดําเนินการส่วนใหญ่

จัดทําได้ดีเยี่ยม/ เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

เกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.93

 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

ตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบ

ต่อการตัดสินใจและการกระทําของตนเอง สามารถ

อธบิายการตัดสนิใจได้ (Accountability)/ ความรับผดิชอบ

ต่อการปฏิ บัติหน้ าที่ ด้ วยขีดความสามารถและ

ประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/ การปฏิบัติ

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และ

สามารถมีคําอธิบายได้ (Equitable Treatment)/

มีความโปรง่ใสในการดาํเนินงานทีส่ามารถตรวจสอบได ้

และมกีารเปิดเผยขอ้มลู (Transparency)/ การมวีสิัยทศัน์

ในการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการในระยะยาว (Vision to 

Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณ

ในการประกอบธุรกิจ (Ethics)

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล 

(ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการ

ส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.93

 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน

กรรมการทา่นอื่น) ประกอบดว้ย 6 หวัข้อ เหมือนกบัแบบ

ประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) 

เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมิน

ตนเอง

   สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล 

(ประเมินกรรมการท่านอื่น) รวมจํานวน 6 หัวข้อ เห็นว่า

กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจํา คะแนนเฉลี่ย

อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.93 

รวมทั้งคณะ แบบประเมินตนเองรายบุคคล และแบบ

ประเมินรายบุคคลแบบไขว้ และที่ประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 

มีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ประจําป ี2564 ซึ่งได้นาํเรียนผลการประเมินฯ 

พ ร้อมแนวทางการปรับปรุ งการดํ า เนินงานต่อ

คณะกรรมการ ปตท. แล้ว ในการประชุมครั้งที่ 12/2564 

วันที่ 16 ธันวาคม 2564 โดยผลสรุปเป็นดังนี้

  • แบบประเมินภาพรวมทั้ งคณะ ประกอบด้วย 

8 หัวข้อ คือ โครงสร้าง องค์ประกอบ และวาระ

การดํารงตําแหน่ง/ การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบ/ 

ความสัมพันธ์กับผู้ตรวจสอบภายใน/ ความสัมพันธ์

กับผู้สอบบัญชี/ ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร/ 

การรายงาน/ การรักษาคุณภาพ โดยมีเกณฑ์

การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติครบถ้วน/ 

3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่/ 2 = ปฏิบัติบางส่วน/ 

1 = ยังไม่ปฏิบัติ 

   สรุปผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะ อยู่ในเกณฑ์

ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00

  • แบบประเมินตนเองรายบุคคล ประกอบดว้ย 6 หวัข้อ 

คือ ความรู้ด้านธุรกิจ/ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน/ 

ความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม/ ความเข้าใจ

ในบทบาท หนา้ที่ และความรับผดิชอบ/ การอุทศิเวลา

ในการปฏบิตังิาน และการประชมุ/ การเข้าร่วมประชมุ 

โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม/ 

3 = ดี/ 2 = พอสมควร/ 1 = ควรปรับปรุง

   สรุปผลการประเมินตนเองรายบุคคล อยู่ในเกณฑ์ดี 

คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.84

  • แบบประเมินรายบุคคลแบบไขว้ ประกอบด้วย 

6 หัวข้อ เหมือนแบบประเมินตนเองรายบุคคล 

   สรุปผลการประเมินรายบุคคลแบบไขว้ อยู่ในเกณฑ์

ดีเยี่ยม คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 4.00 

 อนึ่ง ปตท. ได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล เพื่อมา

พัฒนา/ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของคณะกรรมการ 

และจัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพของคณะกรรมการ ปตท. ประจําปี 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ 

และให้คณะกรรมการ ปตท. ให้ความเห็นชอบด้วย ซึ่งนอกเหนือ

จากการจดัทาํแบบประเมนิผลคณะกรรมการประจาํปแีล้ว ตั้งแต่

ปี 2560 คณะกรรมการยังได้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ

กรรมการ โดยใช้วิธีการกําหนดเป้าหมายการปฏิบัติหน้าที่

ของกรรมการเป็นตัวชี้วัด (KPI) ไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อใช้สําหรับ

วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและเป็นส่วนหนึ่ง

ในการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 ปตท. มีการกาํหนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้อยา่ง

เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2564 กําหนดการประชุม

เดือนละ 1 ครั้งในทุกวันพฤหัสบดี สัปดาห์ที่สามของเดือน 

และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม ซึ่งสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะส่งหนังสือ

เชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผล

ครบถ้วน และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จําเป็น

และเพียงพอในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้า

ก่อนการประชุมประมาณ 7 วัน เพื่อให้กรรมการมีเวลาเพียงพอ

ในการศึกษาก่อนการประชุม โดยกรรมการพิจารณาวาระ

ผ่านระบบ Application Software ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อเป็นการช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่งระเบียบ

วาระการประชุมและลดการใช้กระดาษได้เป็นจํานวนมาก 

ทําให้การทํางานของกรรมการเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูล

ประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

 นอกจากนี้ ตั้งแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกําหนดให้

จัดทําวาระสืบเนื่อง โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าของ

การดาํเนนิการตามวาระทีม่านําเสนอคณะกรรมการ และตดิตาม

การดําเนินการตามข้อสังเกต/ ข้อคิดเห็นของที่ประชุม เพื่อเป็น

การติดตามดูแลให้มีการนํากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้

จัดทําเป็นวาระรายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย

 คณะกรรมการกําหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใดหาก

กรรมการเข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ 

ของ ปตท. ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระการประชุม

ให้กรรมการท่านนั้น และกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุม

และงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ และในการพิจารณาลงมติ

ในที่ประชุมคณะกรรมการ จํานวนองค์ประชุมขั้นต่ําจะต้อง

มีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด

ที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณีองค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติ

ดังกล่าว ขอให้ถือเป็นดุลยพินิจของประธานกรรมการ โดยระบุ

นโยบายไว้ในคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ 

 ทั้งนี้  การบันทึกรายงานการประชุมแต่ละวาระสําหรับ

การจัดทํารายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ 

ข้อสังเกต เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม

ที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการ

และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ 

ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง 

 เนื่องจากในปี 2564 สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคโควิด 19 ในประเทศไทย ยังคงรุนแรงและมีการแพร่ระบาด

และกระจายในวงกว้างอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการ ปตท. 

โดยประธานกรรมการได้อนุญาตให้มีการจัดการประชุม

ผ่านสื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

ความปลอดภัยและควบคุมการระบาดของโรคโควิด 19 ทั้งนี้ 

ในปี 2564 มีการประชุมรวม 19 ครั้ง เป็นการประชุมนัดปกติ 

12 ครั้ง และการประชุมนัดพิเศษ 7 ครั้ง โดยมีการประชุม

นัดพิเศษเป็นวาระการกําหนด/ ทบทวน/ อนุมัติ วิสัยทัศน์

และภารกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. 

(5 ปี Rolling) ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี สําหรับปี 2564 ที่ผ่านมา 

คณะกรรมการและผู้บรหิารไดม้สี่วนร่วมในการพจิารณาทบทวน 

วิสัยทัศน์และภารกิจ และอนุมัติทิศทางและกลยุทธ์การดําเนิน

ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วย

ธุรกิจ บริษัทย่อย บริษัทร่วมใช้ในการจัดทําแผนวิสาหกิจ

และงบประมาณประจําปี 2565 - 2569 นอกจากนี้ มีการประชุม

กรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน 2564 

โดยหัวข้อการประชุมเป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการดําเนินงาน

ของ ปตท. เพื่อหารือในประเด็นต่าง ๆ และให้ข้อเสนอแนะ 

เพือ่นําเสนอใหฝ้่ายจดัการนําไปพจิารณาปรบัปรงุการดาํเนนิงาน

ต่อไป  ซึ่งเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และมีการประชุม

กรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม 2564 ในหัวข้อวาระ

เรื่อง “แนวทางการบริหารและพัฒนาพนักงานกลุ่มศักยภาพ

ของ ปตท.” ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ จะเปิดโอกาส

ให้กรรมการเสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีอิสระเสรี 

โดยสรุปการประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 (Directors Orientation)
 

 สําหรับกรรมการที่เข้ารับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมการ ปตท. ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ

นโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น ผลการดําเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน 

ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือสําหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สําหรับการปฏิบัติหน้าที่

เป็นกรรมการ ปตท. ทั้งนี้ คู่มือกรรมการ/ ข้อมูลสําหรับกรรมการ ประกอบด้วย

: 

1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการ

 และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

4. พระราชกําหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 พ.ศ. 2563

5. ใบสําคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท

6. หนังสือรับรองบริษัท

 7. วัตถุประสงค์ของบริษัท

 8. ข้อบังคับบริษัท

 9. ระเบียบบริษัท (16 ระเบียบ)

 10. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

 11. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

12.  หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ 

  (สคร.)

: 

1. Presentation แนะนําการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 

 และผังโครงสร้างการจัดการ

3. Director Fiduciary Duty Check List

4. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน

5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน

6. ข้อแนะนําการให้สารสนเทศสําหรับผู้บริหารจดทะเบียน

7. Company Profi le บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ฉบับย่อ

8. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 

 (แบบ 56-1 One Report)

 9. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 

  (แบบ 56-1 One Report) รายงานทางการเงิน 

 10. หนังสือธรรมาภิบาล 

 11. วารสารหุ้นกู้ (Happiness)

 12. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ

 13. PTT WAY OF CONDUCT

 14. PTT Technology and Innovation Management 

  Operating System

 15. PLLI Course Catalog

 

 ในปี 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมนําเสนอข้อมูล ปตท. โดยบรรยาย

ชี้แจงให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบายการดําเนินธุรกิจ

ของ ปตท. และผลประกอบการและผลการดําเนินการของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กรรมการได้เห็นภาพรวม

ของธรุกิจทีช่ดัเจน พรอ้มกบัสง่มอบคูม่ือกรรมการและขอ้มูลสาํหรบักรรมการตามรายการขา้งตน้ โดยในป ี2564 มีการจดัปฐมนิเทศ

กรรมการใหม่ รวม 3 ครั้ง

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /

2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

5. นายดนุชา พิชยนันท์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร / X / / X / / / / / / / / / / / / / /

7. นายกฤษณะ บุญยะชัย / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

- นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค / / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

8. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชโยดม สรรพศรี

แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564

/ / / / / / / / / / / / /

- ศาสตราจารย์ 

ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

/ / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

9. นายผยง ศรีวณิช แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564

/ / / / / / / / / / / / /

- ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ / / / / / / ครบวาระการดํารงตําแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

10. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564

/ / / / / / / / / / / / /

- นายจุมพล ริมสาคร / / / / / / / / / / / / / / / / ลาออกมีผล

วันที่ 1 ตุลาคม 

2564

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 / / /

12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

- ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร / / / / / / / / ลาออกมีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

13. นายพงศธร ทวีสิน แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 / / /

- ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

/ / / / / / / / / ลาออกมีผลวันที่ 7 มิถุนายน 2564

14. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

แต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564 / / /

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

รวมกรรมการที่เข้าประชุม 15 14 15 15 14 15 15 15 14 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15

จํานวนกรรมการทั้งหมด 15 15 15 15 15 15 15 15 14 13 13 13 13 13 13 13 15 15 15

 2564
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  1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร

  ศิริสัมพันธ์

19/19 -

  2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 19/19 9/9 2/2 2/2 2/2 -

  3. นายดอน วสันตพฤกษ์ 19/19 11/11 -

  4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 19/19 4/4 -

  5. นายดนุชา พิชยนันท์ 19/19 7/7 5/5 0/1 -

  6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 17/19 8/8 -

  7. นายกฤษณะ บุญยะชัย 19/19 18/18 -

  8. รองศาสตราจารย์ 

  ดร.ชโยดม สรรพศรี

13/13 11/11 1/1 2/2 9 เมษายน 2564

(แทนนางนันทวัลย์ 

ศกุนตนาค)

  9. นายผยง ศรีวณิช 13/13 9/9 2/2 9 เมษายน 2564

(แทนศาสตราจารย์ 

ดร.สุรพล 

นิติไกรพจน์

  10. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 13/13 6/6 7/8 9 เมษายน 2564

(แทน ดร.ธรณ์ 

ธํารงนาวาสวัสดิ์)

  11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 3/3 1 ตุลาคม 2564

(แทนนายจุมพล 

ริมสาคร)

  12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ 19/19 13/13 -

  13. นายพงศธร ทวีสิน 3/3 3/3 8 ตุลาคม 2564

(แทน ดร.ไพรินทร์ 

ชูโชติถาวร)

  14. รองศาสตราจารย์ 

  ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

3/3 1/1 8 ตุลาคม 2564

(แทนศาสตราจารย์ 

พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ 

กิตยารักษ์)

 15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 19/19 -

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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  1.  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 6/6 1/1 ครบวาระ

การดํารงตําแหน่ง

ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

  2. ศาสตราจารย์ 

  ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 

6/6 1/1 2/2 ครบวาระ

การดํารงตําแหน่ง

ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

  3. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 6/6 1/1 4/4 ครบวาระ

การดํารงตําแหน่ง

ในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564

  4. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 8/8 5/5 ลาออก

มีผลวันที่ 

1 พฤษภาคม 2564

  5. ศาสตราจารย์พิเศษ 

  ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

9/9 8/8 ลาออก

มีผลวันที่ 

7 มิถุนายน 2564

  6. นายจุมพล ริมสาคร 16/16 4/4 10/10 ลาออก

มีผลวันที่ 

1 ตุลาคม 2564

หมายเหตุ: 

ในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 19 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 7 ครั้ง 

* สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจราชการและ/หรือเป็นการประชุมนัดพิเศษที่นัดหมายเพิ่มเติม

  โดยกรรมการจะแจ้งการลาและส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ 

(2)  .

 ปตท. ได้กําหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน ทําหน้าที่

ทบทวนค่าตอบแทนกรรมการให้มีความเหมาะสม คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนใช้แนวปฏิบัติในการพิจารณาค่าตอบแทน

สาํหรบักรรมการและกรรมการเฉพาะเรือ่งของ ปตท. ประจาํปี 2564 โดยพจิารณาปจัจัยที่สําคญั เชน่ แนวปฏบิตัขิองบรษิทัจดทะเบยีน

ในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนําทั้งระดับประเทศและระดับโลก แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ผลประกอบการ ขนาดธุรกิจ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ปตท. รวมทั้งข้อมูลการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ มาใช้ในการพิจารณาด้วย โดยกําหนดค่าตอบแทนเป็นค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และโบนัส อนึ่ง 

กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบ

ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว

 
 

 ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แยกเป็นดังนี้

1.   2564  

 1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย

  • ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเป็นสองเท่า

ของกรรมการ 

  • เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมครั้งละ 60,000 บาท โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 

โดยจํากัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง 

แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี 

 1.2 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งเท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

  1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ

   • ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเท่ากับกรรมการ 

• เบี้ยประชุม ครั้งละ 45,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการ

 ร้อยละ 25 และเลขานุการฯ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 7,500 บาท (คงเดิม)

 1.2.2 สําหรับคณะกรรมการอื่น คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ

บริษัทตามความจําเป็นและเหมาะสมในอนาคต กําหนดค่าตอบแทน เท่ากับอัตราเดิม ดังนี้

   • ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม

   • เบี้ยประชุม ครั้งละ 30,000 บาท เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการ

 ร้อยละ 25

 1.3 ผลประโยชน์อื่นใด ไม่มี เช่นเดิม

 ทั้งนี้ ปตท. จัดหารถสําหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะดํารงตําแหน่ง เพื่ออํานวยความสะดวก

ในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

 .  2564

 กําหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจําปี 2564 ตามผลประกอบการหรือกําไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตราเงินโบนัส

เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกําไรสุทธิ ประจําปี 2564 และให้คํานวณจ่ายตามระยะเวลาการดํารงตําแหน่ง ภายในวงเงินไม่เกิน 

60,000,000 บาท ทั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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 หน่วย: บาท
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1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

365 4,698,617.64  1,845,000.00  -  1,845,000.00  6,543,617.64 

2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 365  3,758,894.11  1,260,000.00  629,500.00  1,889,500.00  5,648,394.11 

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  412,500.00  1,672,500.00  5,431,394.11 

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  150,000.00  1,410,000.00  5,168,894.11 

5. นายดนุชา พิชยนันท์ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  474,435.48  1,734,435.48  5,493,329.59 

6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 365  3,758,894.11  1,140,000.00  300,000.00  1,440,000.00  5,198,894.11 

7. นายกฤษณะ บุญยะชัย 365  3,758,894.11  1,260,000.00  720,000.00  1,980,000.00  5,738,894.11 

8. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ชโยดม สรรพศรี

266.5  2,800,098.17  801,500.00  515,564.52  1,317,064.52  4,117,162.69 

9. นายผยง ศรีวณิช 266.5  2,800,098.17  801,500.00  330,000.00  1,131,500.00  3,931,598.17 

10. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 266.5  2,800,098.17  801,500.00  390,000.00  1,191,500.00  3,991,598.17 

11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 92  905,810.10  270,000.00  -  270,000.00  1,175,810.10 

12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  360,000.00  1,620,000.00  5,378,894.11 

13. นายพงศธร ทวีสิน 85  827,387.37  263,225.81  90,000.00  353,225.81  1,180,613.18 

14. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

85  827,387.37  263,225.81  30,000.00  293,225.81  1,120,613.18 

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์1/ 365  3,758,894.11  1,260,000.00  -  1,260,000.00  5,018,894.11 

รวมทั้งสิ้น  45,730,649.87  15,005,951.62  4,402,000.00  19,407,951.62  65,138,601.49 

หมายเหตุ:

1/  ค่าตอบแทนกรรมการทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2564 ของนายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ นั้น นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้ดําเนินการ

 ตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว 

หมายเหตุ: 

บุคคลลําดับที่ 8 รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 9 นายผยง ศรีวณิช ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 10 นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 11 นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

บุคคลลําดับที่ 13 นายพงศธร ทวีสิน ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564

บุคคลลําดับที่ 14  รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564

     

 2564

 หน่วย: บาท

. . - . . 
2564  2564 (

)

 

 
 

1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 98.5  958,795.98  458,500.00  37,500.00  496,000.00  1,454,795.98 

2. ศาสตราจารย์ 

ดร.สุรพล นิติไกรพจน์

98.5  958,795.98  458,500.00  90,000.00  548,500.00  1,507,295.98 

3. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ 98.5  958,795.98  458,500.00  150,000.00  608,500.00  1,567,295.98 

4. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 120  1,168,076.29  540,000.00  150,000.00  690,000.00  1,858,076.29 

5. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

157  1,553,507.31  636,000.00  415,500.00  1,051,500.00  2,605,007.31 

6. นายจุมพล ริมสาคร 273  2,853,084.01  990,000.00  390,000.00  1,380,000.00  4,233,084.01 

รวมทั้งสิ้น  8,451,055.55  3,541,500.00  1,233,000.00  4,774,500.00 13,225,555.55 

หมายเหตุ: 

บุคคลลําดับที่ 1  นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และครบวาระการเป็นกรรมการ ปตท. 

    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 2  ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2561 และครบวาระการเป็น

    กรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564

บุคคลลําดับที่ 3  ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 และครบวาระการเป็นกรรมการ ปตท. 

    เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

บุคคลลําดับที่ 4  ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2563 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. 

    มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564

บุคคลลําดับที่ 5  ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และลาออกจากการเป็น

    กรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2564

บุคคลลําดับที่ 6  นายจุมพล ริมสาคร ดํารงตําแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2561 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่

    วันที่ 1 ตุลาคม 2564

  2561 - 2564 

 หน่วย: บาท

 2561  2562  2563  2564

เงินเบี้ยประชุม 15 17,241,903.21 15 21,787,467.74 15 24,215,338.71 15 24,182,451.62

โบนัสรวม 15 45,125,342.45 15 46,475,302.07 15 18,882,904.18 15 54,181,705.42

รวม 62,367,245.66 68,262,769.81 43,098,242.89 78,364,157.04

หมายเหตุ: 

ปี 2561 - 2564 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ที่แสดงในตาราง ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

ซึ่งได้ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่เรียบร้อยแล้ว

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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หน่วย: บาท
 

***  

 1.  ศาสตราจารย์พิเศษ 

  ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

- 218,750.00 - 218,750.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 

31 ธันวาคม 2564

 2. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร

  (ลาออกจากการเป็น

  กรรมการ ปตท. 

  มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 

  2564)

   3,257,341.02 360,000.00 - 3,617,341.02 ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 

30 เมษายน 2564

 3. นายดอน วสันตพฤกษ์     39,922.00 1,240,000.00 450,000.00      1,729,922.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 

31 ธันวาคม 2564 

 4.  นายดนุชา พิชยนันท์ - 175,000.00 - 175,000.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 

31 ธันวาคม 2564

 5.  นายอรรถพล 

  ฤกษ์พิบูลย์**

3,934,426.00 1,430,000.00          - 5,364,426.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม -

31 ธันวาคม 2564

   3,216,213.13 1,122,000.00 - 4,338,213.13 ดํารงตําแหน่งกรรมการ/ 

ประธานกรรมการ

บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการคา้ปลกี จํากัด (มหาชน) 

ช่วงวันที่ 1 มกราคม - 

31 ธันวาคม 2564

- 175,000.00 - 175,000.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 

31 ธันวาคม 2564

***  

 6.  หม่อมหลวงชโยทิต 

  กฤดากร

- 175,000.00 - 175,000.00 ดํารงตําแหน่งกรรมการ 

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

ช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 

31 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ: 

* อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่ 

** นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ได้ดําเนินการตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

*** โบนัสกรรมการของกรรมการที่ได้รับจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

 และบริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) เป็นโบนัสประจําปี 2564 สําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2563 ซึ่งกรรมการจะได้รับโบนัส

 ดังกล่าว เมื่อได้รับการอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 ของแต่ละบริษัทเรียบร้อยแล้ว

  

8.1.3 
    
 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีทําหน้าที่กํากับดูแล 

ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

โดยคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้มอบนโยบาย

และแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหาร

ความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

องค์กร (Governance, Risk and Compliance Management 

Committee: GRCMC) ซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในการกํากับดูแล

การปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล การจัดการความเสี่ยง

ระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) การควบคุมภายใน 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร 

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมายเป็นประธาน

และรายงานตรงต่อคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่

รับผิดชอบกํากับดูแลและดําเนินการตามแผนการกํากับดูแล

กิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

พร้อมทั้งกําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดประจําปี ซึ่งได้รับอนุมัติจาก

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. 

ซึ่งการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นส่วนหนึ่ง

ในการดําเนินงานดังกล่าว 

 ปตท. มีการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามนโยบาย

และแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

โดยสรุปดังนี้

 1.  การพัฒนาระบบ PTT Group Way of Conduct Web 

Portal ซึ่งเป็นฐานข้อมูลและช่องทางในการสื่อสาร

ระหว่างเจ้าของนโยบาย หน่วยงานบริหารบริษัท

ในเครือ และบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้บริษัทในกลุ่ม ปตท. 

มีการดําเนินงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน

  2. การเยี่ยมชมการดําเนินงาน (Site Visit) เพื่อขับเคลื่อน

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้เป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ สื่อความ เพื่อกําหนดเป้าหมาย

และกลยุทธ์การดําเนินงานด้าน Governance, Risk และ 

Compliance (GRC) รวมถึงการให้คําแนะนําเกี่ยวกับ

แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. กับบริษัท

ในกลุ่ม

 3. การเสรมิสรา้งความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกบัการดาํเนนิงาน

ดา้นการกํากบัดแูล การบรหิารความเสีย่งและการควบคมุ

ภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบองค์กร (GRC) รวมไปถึงการเน้นย้ําแนว

ปฏิบัติต่าง ๆ ผ่านการจัด Knowledge Sharing Session 

ให้แก่บริษัทในกลุ่ม และ Development Program ดังนี้ 

  • MD on Board สําหรับผู้บริหารระดับสูงที่ดํารง

ตําแหน่ง MD/ CEO ในกลุ่ม ปตท. 

  • Secondment Development Program สําหรับ

ผู้บริหารและพนักงาน ปตท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัท

ในเครือ ปตท. 

 ทั้งนี้ ปตท. กํากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร

หรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการที่กระทรวง

การคลังจัดทาํขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็น

รัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสําหรับ

กรรมการและพนกังานรฐัวสิาหกจิฯ ให้ไม่นอ้ยกว่าหนึง่ในสามของ

จํานวนกรรมการอื่นของรัฐวสิาหกจินั้น ทัง้นี ้ณ วันที ่31 ธันวาคม 

2564 ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool 

รวม 21 ราย และกาํกับดูแลให้ผู้บรหิาร ปตท. และบุคคลภายนอก

ที่ดาํรงตําแหน่งกรรมการในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ดํารงตําแหน่ง

ในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อลด

ความเสี่ยงด้านการขัดกันทางผลประโยชน์และกํากับดูแล

ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติ

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการ

ป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ

ระดับสูงหรือบุคคลดํารงตําแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ

หลายแหง่ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการยังมีมติกําหนดแนวปฏิบัติ

หลักการดํารงตําแหน่งต่าง ๆ ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. 

โดยปี 2558 คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าว 

เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีอีกด้วย

8.1.4 
   
    

(1)  

 ปตท. จัดให้มรีะบบการรายงานการซื้อ-ขายหลักทรพัยบ์รษิัท

ในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า ซึ่งหากบคุลากร ปตท. มคีวามจําเป็นตอ้ง

ซื้อขายหลกัทรพัย์ของบริษทัในกลุม่ ปตท. จะตอ้งแจง้เลขานกุาร

บรษิทัผา่นระบบดงักลา่ว ลว่งหนา้อย่างนอ้ย 2 วัน โดยในป ี2564 

มีการรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้าของผู้เกี่ยวข้องกับ

ข้อมูลภายในทั้งสิ้น 7 รายการ ซึ่งไม่ได้อยู่ระหว่างการแจ้งเตือน

ให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ หรือเกิดเหตุการณ์สําคัญที่อาจส่ง

ผลกระทบต่อ ปตท.

(2)  
  (Conflicts of Interest)

 ปตท. กําหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกัน

ของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) 

เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรม

ที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม 

 . 
 

 เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ปตท. กําหนด

ให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องจัดทํารายงาน

เปิดเผยรายการที่สงสัยว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวดอง

ในครอบครัว มีผลประโยชน์ขัดกันกับผลประโยชน์ของ ปตท. 

เป็นประจําทุกปี และทุกครั้งที่พบรายการ ซึ่งปี 2564 กรรมการ 

ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทํารายงานความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ประจําปี ครบถ้วนร้อยละ 100 โดยผู้บริหาร

และพนักงาน จัดทํารายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 

PTT Intranet ซึ่งไม่พบรายการขัดแย้งที่มีสาระสําคัญ โดย

 • สื่อสารเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชัน และมอบคู่มือ CG ให้พนักงาน

เข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อยึดถือ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 • สื่อความในที่ประชุมสายงาน กิจกรรมเผยแพร่ความรู้ 

และการสัมมนาต่าง ๆ เช่น Town Hall, การจัดอบรม

หลักสูตรต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรหลักการและเทคนิค

การสืบสวนและสอบสวน และหลักสูตรการขัดกัน

แห่งผลประโยชน์ โดยวิทยากรจากสํานักงาน ป.ป.ช., 

หลักสูตรความรู้ เบื้องต้นในการบริหารความเสี่ยง

ด้านความโปร่งใสในการทําธุรกรรมกับบุคคลที่สาม 

เป็นต้น

 • จัดทําหลักสูตร PTT E-learning เพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้ 

เรื่องหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ 

และมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันด้วย

ตนเอง สําหรับพนักงานในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น 

หลักสูตร CG E-learning, หลักสูตรการกํากับดูแล

กิจการที่ดี และการกํากับกฎหมายและกฎระเบียบของ 

ปตท., หลักสตูรความรูเ้บื้องตน้พระราชบัญญตัิประกอบ

รฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 

พ.ศ. 2561 (พ.ร.บ. ป.ป.ช.) เป็นต้น

 • จัดอบรมหลักสตูร Operational Risk and Internal Control 

และสื่อความด้านการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต

คอร์รัปชัน (Fraud Risk Management) ให้กับผู้แทน

ทุกสายงานใน ปตท. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ

ที่ถูกต้องตามหลักสากลในการบริหารความเสี่ยง

ด้านการทุจริตและคอร์รัปชันและมาตรการควบคุมภายใน

ทีเ่กีย่วข้อง และสามารถกําหนดและประยุกตใ์ชแ้นวทาง

ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันในการปฏิบัติงาน

ประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 

มีการจัดสื่อความฯ ทั้งสิ้น 11 สายงาน 

 • ประเมินผลการดําเนินงานดา้นการกาํกบัดูแลกิจการที่ดี

และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน เพื่อนําข้อมูล

มาใช้พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วยพนักงาน 

รอ้ยละ 97 มีความเขา้ใจเป็นอยา่งดี, พนักงานร้อยละ 95 

มีความพึงพอใจต่อการสื่อความ GRC อยู่ในระดับ

ดี-ดีมาก และพนักงานร้อยละ 96 มีความพึงพอใจ

ต่อการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท.

 • สร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักรู้ ผ่านการสื่อสาร

รปูแบบต่าง ๆ  ภายในองค์กร เช่น การจดัทําเว็บไซต์ GRC 

Intranet/ CG Intranet, การเปิดให้ผู้สนใจติดต่อสอบถาม

ข้อมูล GRC ผ่านช่องทาง GRChelpdesk@pttplc.com, 

การย้าํเตือนการดาํเนินงานดา้น CG, CG Tips, Do-Don’t, 

Lesson Learned ผ่าน E-Mail PR ภายใน, Page: 

CG Channel ใน PTT Workplace เพื่อให้พนักงาน

ทกุคนไดร้บัทราบขา่วการดําเนนิการทีเ่กี่ยวกบั CG/ GRC 

ในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. 

จะเป็นการยืนยันการรับทราบว่า การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย ต้องพิจารณาโทษวินัย

ตามขั้นตอนการลงโทษ และความร้ายแรงของการกระทํา

 

  

 ในชว่งไตรมาสแรกของป ี2564 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัทํา

แบบรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานในการกํากับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ

กรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดําเนินการจัดทํา

แบบรายงานดงักล่าวประจาํปีครบทกุราย และจดัสง่ใหเ้ลขานกุาร

บริ ษัทจัดเ ก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทําสํา เนาส่งประธาน

คณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกํากับดูแลด้านความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ อนึ่ง ในระหว่างปีไม่มีการรายงานการมีส่วนได้

ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

 

(3) 
   
   
  

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี (ระดับกรรมการ) และ

คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 

และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร 

(Governance, Risk and Compliance Management Committee: 

GRCMC) (ระดับจัดการ) มีหน้าที่กํากับดูแลการปฏิบัติตามหลัก

ธรรมาภิบาล การจดัการความเสี่ยงระดบัปฏิบตัิการ การควบคุม

ภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ

องค์กร โดย GRCMC ปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน

การทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. และ

รับผิดชอบกํากับดูแลและดําเนินการตามแผนงานด้านกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

พร้อมทั้งติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและ

ตวัชีว้ดัประจาํป ีตามทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการกํากบัดแูล

กจิการที่ด ีและคณะกรรมการ ปตท. โดยนอกจากการดําเนนิงาน

และพัฒนาอย่างต่อเนื่องดังที่กล่าวในข้อ 6 นโยบายการกํากับ

ดูแลกิจการ เรื่องการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน ปี 2564 

ปตท. มีการดําเนินงาน เพื่อส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ และการต่อต้าน

การทุจริตและคอร์รัปชัน ดังนี้

รวมทั้งให้ความรู้และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ นอกจากนี้ 

ได้กําหนด GRC Talk เป็นหนึ่งใน Agenda Base 

Meeting ในการประชุมของหน่วยงาน เช่น การประชุม

คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เพื่อเป็นช่องทาง

การสื่อความการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบองคก์ร และส่งเสริมการทํางานอย่างมี CG/ GRC 

 • จัดกิจกรรม GRC Camp ซึ่งได้ดําเนินการต่อเนื่องเป็น

ปทีี ่7 เพื่อพฒันาพนกังาน ปตท. ที่ปฏบิัตหิน้าที่เปน็ GRC 

Agent ของสายงาน ให้มคีวามรู้ความเขา้ใจดา้นการกาํกบั

ดแูล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบตัิตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบองค์กร และสื่อสารแก่เพื่อนพนักงาน รวมถึง

นาํความรู้ทีไ่ดไ้ปปรบัใช้ในการปฏบิตังิานอยา่งเหมาะสม 

โดยในปี 2564 ได้จัดกิจกรรมในรูปแบบ Virtual Camp 

(Online) ประกอบไปด้วยกิจกรรม การเสวนาให้ความรู้ 

แบ่งปันประสบการณ์การดําเนินงานด้าน GRC โดย

ผู้บริหารระดับสูงสายงาน GRC และสายงานธุรกิจ 

เพื่อให้พนักงานนําความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

และเสริมสร้างวัฒนธรรมด้าน Business Integrity 

 • ให้ความสําคัญด้านการกํากับดูแลกิจการของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางบริหารจัดการ

แบบกลุ่ม ปตท. โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. ซึ่งมีเป้าหมายในการยกระดับ

มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการของบริษัทในกลุ่ม ปตท. 

ใ ห้อ ยู่ ในระดับใกล้ เคียงกัน รวมทั้งกําหนดแผน

การดําเนินงาน และแนวทางการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ผ่านกิจกรรม PTT Group CG Day อย่างต่อเนื่อง 

เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดําเนินการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, 

PTTEP, GC, TOP, IRPC, GPSC และ OR ทั้งนี้ มีผู้รับเชิญ

กิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน 

เช่น ผู้แทนจาก ตลท. สํานักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้าน

การทุจริตคอร์รัปชัน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

เป็น ต้น  รวม ทั้งคู่ ค้ า  คณะกรรมการ  ผู้ บริหาร 

และพนักงานกลุม่ ปตท. ปี 2564 ปตท. เปน็เจา้ภาพจัดงาน

ภายใต้แนวคิด PTT Group CG Day 2021: The Power 

of Business Integrity ในรูปแบบออนไลน์เสมือนจริง 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนองค์กร

ของกลุ่ม ปตท. ตามหลัก CG มุ่งมั่นดําเนินธุรกิจ

และแสวงหาธุรกิจใหม่ภายใต้การดําเนินธุรกิจอย่าง

มีธรรมาภิบาล

 • มุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายความโปร่งใส 

เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริมและผลักดัน

ให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. ประกาศเจตนารมณ์

เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย

ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เพื่อลดความเสี่ยง

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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ในการเกิดการทจุริตและคอรร์ปัชนัตลอดสายโซอ่ปุทาน 

โดยปี 2564 มีการเสวนาให้ความรู้และเชิญชวนคู่ค้า

เป็นแนวร่วม CAC ในงานสัมมนาคู่ค้าประจําปี และ

งานสัมมนาคู่ค้าสายงานก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์

และสายงานระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

 • ส่งเสริมและร่วมแบ่งปันความรู้ต่อหน่วยงานภายนอก 

เพื่อยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดย

ผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์

และแนวคิดด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในโอกาส

ต่าง ๆ และให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐ 

และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และศึกษาดูงานในด้าน

การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.

(4)  (Whistleblowing)

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ 

การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ทั้งภายในองค์กร

ผ่านระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกผ่านช่องทาง

เว็บไซต์/ โทรศัพท์/ หนังสือแจ้ง/ อี เมล แจ้งหน่วยงาน 

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสาร

และภาพลกัษณ์องคก์ร ฝ่ายกาํกับดแูลและสง่เสริมธรรมาภิบาล 

หรือศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้

 โทรศัพท์  :  1365 Contact Center, 0-2537-2000 

 เว็บไซต์  :  www.pttplc.com

 อีเมล   :  ศูนย์บริหารคําสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์: 

     1365@pttor.com

     ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร: 

     corporate@pttplc.com

     สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่: 

     corporatesecretary@pttplc.com

     ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: 

     ptt-ir@pttplc.com

     สายด่วน GRC: 

     GRChelpdesk@pttplc.com

 LINE@  : @contact1365

 ซึ่งข้อคําถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อ

ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบ

การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยมีการติดตามความคืบหน้า

ผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมล ตาม Service Level Agreement 

(SLA) ที่กําหนด หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือนไปยัง

ผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดําเนินการ หากแล้วเสร็จ 

หนว่ยงานที่รบัผิดชอบจะแจง้ผลการดําเนินงานใหผู้ต้ิดตอ่ทราบ 

และมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่ง โดยสอบถาม

ความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center 

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น โดยกรรมการและผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ 

หากมีความจําเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
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1. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

- - - -

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 18,000 18,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

5. นายดนุชา พิชยนันท์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - -  - 

7. นายกฤษณะ บุญยะชัย - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

9. นายผยง ศรีวณิช N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

10. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

9 เมษายน 2564 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

ทั้งนี้ ผู้บริหารติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจําทุกเดือน

เพื่อติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและนํากลับมาใช้เป็น

แนวทางปรับปรุงกระบวนการ สินค้า และบริการเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2564 

(ไม่รวมข้อร้องเรียนที่ เกี่ยวข้องกับบริ ษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)) มีข้อคําถาม ข้อติชม 

และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 6,507 เรื่อง โดยส่วนใหญ่

เป็นเรื่องบัตรส่วนลด NGV/ บัตรเติมก๊าซ และติดต่อหน่วยงาน

ภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง

 สําหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป

สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนกังานทีไ่มเ่หมาะสมหรอืขดัต่อจรยิธรรมและจรรยาบรรณ

ในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ 

สาํนกัตรวจสอบภายใน ฝา่ยกาํกบัดแูลและส่งเสริมธรรมาภิบาล 

และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกข้อร้องเรียน

อย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่ และให้ความเป็นธรรม

แก่ทุกฝ่าย มีการกําหนดระยะเวลาดําเนินการที่เหมาะสม 

มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 

 ตามที่ฝ่ายกํากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ทําหน้าที่

รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การทุจริต ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครองและให้

ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง

กับการเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานสถานะเรื่องร้องเรียน

และแจ้งเบาะแสการทุจริตของ ปตท. ต่อฝ่ายจัดการและ

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งผลต่อผู้เกี่ยวข้อง ปี 2564 

ได้รับเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตาม

กฎหมาย กฎระเบียบองค์กร โดยเป็นของ ปตท. รวม 15 เรื่อง 

โดยได้ดําเนินการตามกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน

แล้วเสร็จ ซึ่งพบว่า ไม่มีมูลตามข้อร้องเรียน 13 เรื่อง สําหรับ

อีก 2 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการในขั้นตอนกระบวนการสืบสวน

หาข้อเท็จจริง

 

(5)  
  

 ในปี 2564 ปตท. โดยสํานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้จัดทํา

หนังสือแจ้งกรรมการและผู้บริหาร เรื่องการห้ามซื้อ/ ขาย/ 

โอนหุ้น ปตท. โดยมกีารแจ้งกรรมการและผู้บรหิาร จํานวน 4 ครั้ง 

คือ ห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (งบปี 2563) (2) ระหว่างวันที่ 

1 เมษายน ถงึวนัที ่15 พฤษภาคม 2564 (งบไตรมาสที ่1 ป ี2564) 

(3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 

(งบไตรมาสที่  2 ปี  2564) (4) ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม 

ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 (งบไตรมาสที่ 3 ปี 2564) 

นอกจากนี้ ได้กําหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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11. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2564 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13. นายพงศธร ทวีสิน N/A 10,000 - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 

8 ตุลาคม 2564 (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

14. รองศาสตราจารย์ 

ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

N/A - - กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2564

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A 1,399 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 225,000 225,000 - แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์

ของผู้บริหาร ปตท.

คู่สมรส 43,000 43,000 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

หมายเหตุ: 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น กรรมการลําดับที่ 1, 14 และ 15 
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1. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค - N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

2. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ - N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -
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3. ดร.ธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์ - N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

4. ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร 100,000 N/A N/A ลาออก มีผลวันที่ 1 พฤษภาคม 2564

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

5. ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

- N/A N/A ลาออก มีผลวันที่ 7 มิถุนายน 2564

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

6. นายจุมพล ริมสาคร - N/A N/A ลาออก มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดํารงตําแหน่ง

ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

  2563  2564
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1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 225,000 225,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรส 43,000 43,000 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

2. นายอธิคม เติบศิริ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

3. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 100,000 100,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

4. นายนพดล ปิ่นสุภา 136,000 136,000 - (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรส 508,000 298,000 (210,000) -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล 288,120 288,120 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

6. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

7 นายสุชาติ ระมาศ N/A 160,800 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

8. นายวุฒิกร สติฐิต 141,210 141,210 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2563)

คู่สมรส 90,960 90,960 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

9. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

10. นายดิษทัต ปันยารชุน - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

11. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ N/A - - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

12. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ 214,190 214,190 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม N/A - - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล 64,000 64,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

15. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 159,000 159,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรส 12,000 12,000 - -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

17. นายชวลิต ทิพพาวนิช 10,000 10,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -
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18. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - - - -

19. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ - - - (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

20. นางชนมาศ ศาสนนันทน์ N/A 130,000 - ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A - - -

21. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 36,990 36,990 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

22. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล 26,000 26,000 - (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2564)

หมายเหตุ: 

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้น ผู้บริหารลําดับที่ 1, 4, 8 และ 16 

/ /   2564

 ( )
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( )

1. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 554,510 N/A N/A เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2564)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

2. นางอรวดี โพธิสาโร - N/A N/A เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2564)

คู่สมรส - N/A N/A -

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - N/A N/A -

3. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม 77,000 N/A N/A ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 

ในช่วงดํารงตําแหน่งระหว่างปี 2564)

หมายเหตุ: 

การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท

ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจําในตําแหน่งงานของ ปตท. จํานวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จํานวน 

40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จํานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขาย

ในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่ 
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 ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กําหนดให้กรรมการ

และผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชี

แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้งที่เข้ารับตําแหน่ง 

ทุก ๆ 3 ปีที่ดํารงตําแหน่ง และเมื่อพ้นจากตําแหน่ง โดย ปตท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุดตามเวลาที่กําหนด

(7) 

 คณะกรรมการฯ ได้กําหนดนโยบายเรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียได้ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครั้ง ประธานกรรมการ

จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์ว่าในระเบียบ

วาระใดที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมการแจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใด ๆ ในปี 2564 

มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ จํานวน 20 วาระ (การประชุมรวม 19 ครั้ง) 

(8) 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาและสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยเป็นไปตามกฎหมายและข้อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทยก่อนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

8.2 
  
 

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญในการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร ช่วยกลั่นกรองงานต่าง ๆ 

 ในปี 2564 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติให้ปรับปรุงอํานาจ หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้

ครอบคลุมเรื่องการสอบทานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ของสํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) และการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การทุจริต การทุจริตต่อหน้าที่ การประพฤติมิชอบ และการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กรเพิ่มเติม เพื่อให้เป็นไป

ตามแนวทางที่กําหนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 

พ.ศ. 2564 และคณะกรรมการ ปตท. ได้ให้ความเห็นชอบให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความรับผิดชอบกํากับดูแล

การบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด
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 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 313 - 315

   

8.4.4  

 สามารถดูรายละเอียดได้จากหน้า 316 - 317

 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ 

พลตาํรวจเอก รุง่โรจน ์แสงครา้ม เปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ 

นายกฤษณะ บุญยะชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม 

สรรพศรี เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยมีนายชฎิล ชวนะลิขิกร 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน ดํารง

ตําแหน่งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ในปี 2564 

มีวาระการดํารงตําแหน่ง สรุปดังนี้

 1 มกราคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 • นายดนุชา พิชยนันท์ 

  กรรมการตรวจสอบ 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  กรรมการตรวจสอบ

 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  กรรมการตรวจสอบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  กรรมการตรวจสอบ

 7 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  กรรมการตรวจสอบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี

  กรรมการตรวจสอบ

 17 มิถุนายน 2564 ถึงปัจจุบัน

 • พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 

  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  กรรมการตรวจสอบ

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี

  กรรมการตรวจสอบ

 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. และตามกฎบัตร

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี

ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

โดยสอบทานและผลักดันให้ ปตท. ปฏิบัติตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในที่เพียงพอ มีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มุ่งเน้น

การเป็นองค์กรโปร่งใส มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เชื่อมโยงเป้าหมายขององค์กรและสํานัก

ตรวจสอบภายในให้เป็นเป้าหมายเดียวกัน เพื่อยกระดับคุณภาพ

การตรวจสอบภายใน  ภายใต้เป้าหมายในการเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจ 

(Trustworthy Partner) ที่สามารถสร้างคุณค่าเพิ่มอย่างยั่งยืน

ให้แก่ ปตท. โดยคํานึงถึงความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน

 1. ผลักดันให้เกิดการยกระดับกระบวนการกํากับดูแล 

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มุ่งเน้นสร้างความตระหนักให้

ผู้ปฏิบัติงานดําเนินการอย่างระมัดระวัง และรอบคอบ รวมถึง 

ทบทวนกฎและระเบยีบที่เกี่ยวข้องกบัการปฏบิตังิานใหเ้หมาะสม 

ควบคู่ไปกับการกํากับดูแลการดําเนินการตามกระบวนการ

ควบคุมภายในให้มีความรัดกุม อีกทั้งเน้นย้ําในเรื่องการทบทวน

กระบวนการสืบสวนสอบสวน และการลงโทษทางวินัยให้มี

ความเหมาะสมและเป็นธรรม

 2. สง่เสรมิใหฝ้า่ยจัดการกําหนดเปา้หมายในการเป็นองคก์ร

ต้นแบบในเรื่องการกํากับดูแลทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

(IT Governance) เพื่อให้เกิดการพัฒนาการดําเนินการอย่าง

ต่อเนื่อง  และเพิ่มความเชื่อ มั่นในศักยภาพของ ปตท. 

โดยพิจารณาการดําเนินงานให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งทางด้าน

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) ควบคู่ไปกับ

การรกัษาบคุลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ ทัง้ในเรื่องของ

ค่าตอบแทนและความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพ ซึ่งถือเป็น

หัวใจสําคัญที่จะสนับสนุนให้องค์กรพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว

 3. สนับสนุนให้ ฝ่ายจัดการยกระดับการดําเนินงาน

ด้านมาตรการความปลอดภัย (Safety Measure) ตลอดจน

การนํา Lesson Learnt มาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงาน

และกําหนดมาตรการป้องกัน รวมถึงพิจารณานําเทคโนโลยี

มาช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงาน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยและสร้างความมั่นใจแก่สาธารณชน

 4. ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเกี่ยวกับการลงทุน

ในต่างประเทศ ในการกํากับให้มีการศึกษาทําความเข้าใจ

ประเทศเหลา่นัน้ในเชงิลกึ ทัง้ในเรือ่งของระบบการเมอืง กฎหมาย 

วัฒนธรรม และประเพณีที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถกําหนด

แนวทางในการลงทุนได้อย่างเหมาะสม อีกทั้งยังสนับสนุน

ให้ฝ่ายจัดการติดตาม และประเมินผลกระทบจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และอุทกภัยอย่างใกล้ชิด 

โดยการกํากับให้มีปฏิบัติการจัดหา ผลิต และจําหน่ายพลังงาน 

อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการดําเนินการต่าง ๆ เพื่อสนับสนุน

และช่วยเหลือในภาพรวมของประเทศ นอกจากนี้ ยังให้

ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการเพื่อให้ความสําคัญในการสื่อสาร

ต่อสาธารณชน โดยสร้างให้เกิดการรับรู้ถึงการดําเนินงาน

เพื่อสังคมและประเทศชาติของ ปตท. รวมถึงเพิ่มองค์ความรู้

แกส่าธารณชนให้มคีวามเขา้ใจข้อเทจ็จรงิในเรื่องของราคาน้ํามัน

อย่างถูกต้อง 

 5. มอบนโยบายการยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน

ของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล น่าเชื่อถือ และมีความเป็นมืออาชีพ มุ่งเน้น

การตรวจสอบเชิงประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง 

เพิ่มบทบาทของการให้คําแนะนําปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ 

ปตท. และบริษัทในกลุ่ม สอดคล้องตามความคาดหวังของ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งส่งเสริมการได้รับวุฒิบัตรทางวิชาชีพ

ของผูต้รวจสอบภายใน ควบคู่ไปกบัพฒันาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนการปรับปรุงพัฒนากระบวนการดําเนินงาน โดยนํา

เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติการตรวจสอบเพิ่มเติม
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้นรวม 

18 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้

 1 มกราคม 2564 ถึง 19 พฤษภาคม 2564 

 มีการประชุม 7 ครั้ง

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง 

 • นายดนุชา พิชยนันท์  

  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

 20 พฤษภาคม 2564 ถึง 6 มิถุนายน 2564 

 มีการประชุม 1 ครั้ง

 • ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

 7 มิถุนายน 2564 ถึง 16 มิถุนายน 2564 

 มีการประชุม 1 ครั้ง

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  เข้าร่วมประชุม 1 ครั้ง 

 17 มิถุนายน 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 

 มีการประชุม 9 ครั้ง

 • พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 

  เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง 

 • นายกฤษณะ บุญยะชัย 

  เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง 

 • รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  เข้าร่วมประชุม 9 ครั้ง 

 
 

 1. การสอบทานรายงานทางการเงิน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายงานทางการเงนิ

รายไตรมาสและรายงานทางการเงินประจําปีของ ปตท. และ

รายงานทางการเงินรวม ร่วมกับฝ่ายจัดการ สํานักตรวจสอบ

ภายใน และผู้สอบบัญชี โดยได้สอบถามผู้สอบบัญชีในเรื่อง

ความถูกต้องครบถ้วนของรายงานทางการเงิน การปรับปรุง

รายการบัญชีที่สําคัญ รวมถึงการประมาณการทางบัญชี 

ซึ่งมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม

ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผย

ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของ

ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทํารายงานทางการเงิน

เปน็ไปตามข้อกาํหนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลกั

การบัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้ง 

มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ เป็นประโยชน์กับผู้ใช้รายงาน

ทางการเงิน 

 2.  การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง 

นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร

จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของกลุ่ม 

ปตท. ร่วมกับฝา่ยจดัการอย่างสม่าํเสมอ พรอ้มทั้งใหข้อ้เสนอแนะ

เพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้มีความพร้อมรองรับ

สถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ 

 3. การสอบทานประสิทธิผลของกระบวนการ

  ควบคุมภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุม

ภายในร่วมกับสํานักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้งในด้าน

การดําเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน

หรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง 

หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน 

การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี 

ซึ่งไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสําคัญ 

โดยผลการประเมินการควบคุมภายในตาม “แนวปฏิบัติที่ดี

ของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย” และ “หลกัเกณฑก์ระทรวง

การคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561” ในปี 2564 

ฝ่ายจัดการมีความเห็นว่า ปตท. มีการออกแบบการควบคุม

เพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติตามอย่างสม่ําเสมอ

 4. การสอบทานกระบวนการกํากับดูแล 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ

ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนิน

ธุรกิจของ ปตท. และระบบงานที่กําหนดไว้ สอบทานรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. 

มีการดําเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล 

รวมถึงสอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส

การทุจริต (Whistleblowing) 

 5.  การสอบทานการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์

  การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 

  ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

  กระทรวงการคลัง (State Enterprise Assessment 

  Model: SE-AM) 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ

ดําเนินงานของ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ SE-AM ร่วมกับ

สํานักตรวจสอบภายในและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง 

ครอบคลุมการดําเนินงาน 8 ด้าน ได้แก่ การกํากับดูแลที่ดี

และการนําองค์กร การวางแผนเชงิกลยุทธ ์การบรหิารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน การมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 

การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การจัดการ

ความรู้และนวัตกรรม และการตรวจสอบภายใน โดยมี

การติดตามการดําเนินงานตามข้อสังเกต/ ข้อเสนอแนะ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. มีกระบวนการดําเนินงาน

ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ SE-AM และมีกระบวนการ

ในการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

 6.  การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์ 

แผนตรวจสอบประจํ าปี และแผนตรวจสอบระยะยาว 

การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสํานักตรวจสอบ

ภายใน โดยให้ข้อแนะนําและติดตามการดําเนินการแก้ไข

ในประเด็นที่มีนัยสํา คัญ เพื่ อใ ห้ เกิดการกํากับดูแลที่ดี

และมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาการปรับปรุง

กฎบตัรดา้นการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจาํปี

ของหนว่ยงานตรวจสอบภายใน แผนการพฒันา แผนการสรรหา

และการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การยืนยัน

ความเป็นอิสระ การประเมินความเพียงพอและเหมาะสม

ของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน รวมถึงพิจารณา

ความดีความชอบประจําปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สํานักตรวจสอบภายใน และกํากับให้มีการปรับปรุงคุณภาพ

และปรับปรุงงานของสํานักตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง 

 7. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของ

คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบภาพรวมทัง้คณะ ตนเองรายบุคคล 

และรายบุคคลแบบไขว้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์

แหง่ประเทศไทย เพือ่ให้มัน่ใจวา่ การปฏบิัตงิานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลตามที่

กําหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินภาพรวมทั้งคณะอยู่ในเกณฑ์

ปฏิบัติครบถ้วน ผลการประเมินตนเองรายบุคคลอยู่ในเกณฑ์ดี 

และผลประเมินรายบุคคลแบบไขว้อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยมี

การกําหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน

ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบ

ได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

ทุกไตรมาส โดยให้ข้อคิดเห็นเพื่อเพิ่มคุณค่า และปรับปรุง

กระบวนการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ ยง

และการควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ของ ปตท. 

 8. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจําปี 2565 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบ

ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผู้สอบบัญชี

ของ ปตท. ประจําปี 2565 และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. 

นําเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปีเพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจําปี 2565 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

เป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม 

เพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชี 

ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ และการแสดงความเห็น

ของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสําคัญกับการนําเสนอข้อมูล

อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ 

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่

และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง 

ความรอบคอบ  และมีความ เ ป็นอิ สระอ ย่าง เพี ย งพอ 

ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์

ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการ

ตรวจสอบมีความเห็นว่า งบการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง 

เชือ่ถอืได ้สอดคลอ้งตามมาตรฐานการบญัชทีี่รบัรองทั่วไป ปตท. 

มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้อง

กับการดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอ 

และมีการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ โดยมีการตรวจสอบ

ภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 คณะกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

ประกอบด้วยกรรมการจํานวน 3 ท่าน โดยมีนายดอน 

วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ ทําหน้าที่ประธานกรรมการสรรหา 

นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ และนายพงศธร ทวีสิน 

กรรมการ เป็นกรรมการสรรหา และมีเลขานุการบริษัท 

หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กร

สัมพันธ์ ทําหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยความรอบคอบ 

โปร่งใส และเป็นธรรม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทาง

การดําเนินงานให้ครอบคลุม สอดรับกับความเป็นปัจจุบัน

และกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งตระหนักถึง

ประโยชนส์งูสดุของผูถ้ือหุน้และผู้มีสว่นไดส้ว่นเสีย ซึ่งในป ี2564 

คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้งสิ้นจํานวน 11 ครั้ง 

โดยได้มีการพิจารณาในเรื่องที่สําคัญ ดังนี้

 • พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 

โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณา

คัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ

บริษัท หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตลอดจน

ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ที่เหมาะสมและตอบสนอง

ต่อยุทธศาสตร์ของ ปตท. และพิจารณาจากทักษะจําเป็น

ที่ยังขาด โดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมทั้งพิจารณา

จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวง

การคลังและของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) ผลการทาํงานและบทบาทในอดีตจนถึงปจัจุบนัทีส่ามารถ

สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย อีกทั้งต้องเป็นผู้ไม่มี

ประวัติด่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. 

(Confl ict of Interest) เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา

ให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุม

สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. ต่อไป 

โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับความเห็นชอบ

จากคณะอนุกรรมการก ลั่นกรองกรรมการ รัฐวิสาหกิจ 

โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(คนร.) ทั้งนี้ เพือ่เปน็ไปตามมตคิณะรัฐมนตรเีมื่อวนัที ่6 สงิหาคม 

2562 เรื่องแนวทางการแต่งตั้งกรรมการรัฐวิสาหกิจ 

 • พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก 

โดยคณะกรรมการสรรหาได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณา

สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติ

เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ข้างต้น เพื่อเสนอให้คณะกรรมการ 

ปตท. พิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลที่มี

ความเหมาะสมจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คนร. เช่นกัน 

 •  พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทําหน้าที่กรรมการ

เฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง คุณสมบัติ ความรู้ ความชํานาญ ความสามารถ 

รวมทั้งทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่

กรรมการเฉพาะเรือ่ง (Skill Matrix) และนาํเสนอตอ่คณะกรรมการ 

ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา

ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยตรง 

รวมไปถงึพจิารณาความเหมาะสมของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง

ให้สอดคล้องกับวิ สัยทัศน์ กลยุทธ์  ตลอดจนเป้าหมาย

ด้านความยั่งยืนขององค์กร

 • พิ จ า ร ณ า ท บ ท ว น ก า ร กํ า ห น ด ทั ก ษ ะ  ค ว า ม รู้  

ความเชี่ ยวชาญ ประสบการณ์ขององค์ประกอบของ

คณะกรรมการ ปตท. (Board Skill Matrix) และคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง 5 คณะ โดยพิจารณาความเหมาะสมว่า Skill Matrix 

ยังคงสอดคล้องกับกลยุทธ์ของ ปตท. และพิจารณาการกําหนด

ตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

(นอกเหนือจากการจัดทําแบบประเมินผลคณะกรรมการ) 

และได้นําเสนอผลการทบทวนให้กับคณะกรรมการพิจารณา

ให้ความเห็นต่อไป 

 • พิจารณากลั่นกรองการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ

ผู้บรหิารระดับผูช้ว่ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และให้แนวทาง

ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนระดับผู้บริหาร

ให้มีความเหมาะสม รวมถึงพิจารณาการสืบทอดตําแหน่ง 

(Succession Plan) ของผู้บริหารระดับสูงเพื่อให้องค์กรสามารถ

ขับเคลื่อนได้อย่างต่อเนื่อง

 

 • หารือการผลักดัน/ กํากับ แนวทางการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการ ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

 • ปรับป รุงระ เบียบว่ า ด้วยการสรรหาและแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการบริษัท และปรับปรุงการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสรรหาให้มีความครบถ้วน เหมาะสม ทันต่อ

สถานการณ์ปัจจุบัน และสอดคล้องตามนโยบายธรรมาภิบาล

และหลักการกํากับดูแลกิจการของ ปตท.

 นอกจากนี้ ปี 2564 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม

เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อ

บคุคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามญั

ผู้ถือหุน้ป ี2564 ทั้งนี้ รายละเอียดไดเ้ปดิเผยไวเ้พื่อความโปรง่ใส

ในการตรวจสอบในรายงานประจําปีฉบับนี้แล้ว 
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 ในปี 2564 คณะกรรมการ ปตท. ได้มมีตแิต่งตัง้คณะกรรมการ

กาํหนดคา่ตอบแทน บรษิัท ปตท. จํากดั (มหาชน) ซึ่งประกอบด้วย

กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยมีพลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 

กรรมการอิสระ ทําหน้าที่ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นายผยง ศรีวณิช กรรมการอิสระ 

และนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ กรรมการ เป็นกรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน โดยมีเลขานุการบริษัท หรือผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทําหน้าที่

เลขานุการคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 ทั้งนี้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรอง

และให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสําคัญต่าง ๆ ก่อนนําเสนอต่อ

คณะกรรมการ ปตท. โดยในปี 2564 นี้มีการประชุม 4 ครั้ง 

ซึ่งสามารถสรุปสาระสําคัญ ดังนี้

 • พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ 

และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจําปี 2564 โดยพิจารณา

จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติ

ที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทชั้นนํา

ทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมทั้งความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ ปตท. ประกอบกับผลประเมินของคณะกรรมการ

ในหัวข้อต่าง ๆ  ที่กําหนดไว้ในแบบประเมินประจําปี โดยได้เสนอ

 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ได้แก่ นายดนุชา 

พิชยนันท์ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี นายจตุพร 

บุรุษพัฒน์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต 

กรรมการกาํกับดแูลกิจการทีด่ี โดยมีรองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่

บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล และรองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่สาํนกักฎหมาย ทาํหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. มีความมุ่งมั่นและยืนหยัดในการขับเคลื่อน 

ปตท. เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรต้นแบบด้านความโปร่งใส 

มีคุณธรรม บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรวจสอบได้ 

และไมย่อมรบัตอ่การทจุรติและคอร์รปัชันทุกรปูแบบ พร้อมยดึมั่น

การดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี มีมาตรฐาน

ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจน

มาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. เพื่อพัฒนา

และยกระดับการกํากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. ให้มปีระสทิธภิาพ

อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่น

แกผู่้มสีว่นไดส้ว่นเสยีทุกกลุม่ และผลักดนันโยบายทีส่ําคัญไปยัง

บริษัทในกลุ่ม ปตท. ผ่านแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. 

(PTT Group Way of Conduct) เพื่อพัฒนาไปสู่การเติบโต

ตลอดห่วงโซ่คุณค่าอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดี ทําหน้าที่เสนอแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี

  

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

 • พจิารณาแนวทางการประเมนิผลเพือ่กาํหนดค่าตอบแทน

ประธานเจ้ าหน้าที่ บริหารและกรรมการ ผู้จัดการใหญ่  

โดยพิจารณาปัจจัยและน้ําหนักในการประเมินผลในด้านต่าง ๆ 

อาทิ ผลการดําเนินงาน ซึ่งเชื่อมโยงกับบันทึกข้อตกลงประเมิน

ผลการดําเนนิงานของ ปตท. ระหว่างกระทรวงเจ้าสงักัด กระทรวง

การคลัง กับ ปตท. ผลการดําเนินงานตามวิสัยทัศน์ ปัจจัย

ด้านความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นํา ประกอบกับ

การพิจารณาผลประเมินตนเองของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จดัการใหญ่ อกีทัง้นําผลประเมนิที่คณะกรรมการ

ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นข้อมูล

ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

พิจารณาก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป 

 • พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้าง

องคก์รในระดบัมหัพภาค เพื่อให้สอดคลอ้งกบัทศิทางและกลยทุธ์

องค์กรตามวิสัยทัศน์ใหม่ในการขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลัง

แห่งอนาคต (Powering Life with Future Energy and Beyond) 

 • รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลผู้บริหาร

ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

 • พิจารณารายละเอียดแนวทางปรับปรุงการกําหนด Variable 

Bonus ของระดับพนักงานและผู้บริหารที่เหมาะสม พิจารณา

แนวทางการกําหนด Variable Bonus กรรมการตามที่ผู้ถือหุ้น

ได้เสนอแนะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และ

ให้ข้อเสนอแนะในด้านการกําหนดหลักเกณฑ์ประมาณการ

ผลการดําเนนิงานประจําปปีระกอบการนําเสนอขออนุมตักิารขึ้น

เงนิเดอืนและโบนสัจากคณะกรรมการ ปตท. ให้มคีวามสอดคลอ้ง

กับสถิติการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีของ ปตท.

ที่ สคร. อนุมัติ

 นอกจากนี้  ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและ

กรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงาน

ประจําปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ

ต่อคณะกรรมการ กํากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ

และฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 

และสอดคล้องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะ

จาก Corporate Governance Assessment Report และ ASEAN 

Corporate Governance Scorecard (ACGS) หลักสากล 

10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United 

Nations Global Compact: UNGC) และดชันคีวามยั่งยนืดาวโจนส ์

(Dow Jones Sustainability Index: DJSI) 

 ปี 2564 คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 

7 ครั้งตามแผนงานที่กําหนด เพื่อกํากับดูแล ติดตาม และ

ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยงในระดับปฏิบัติการ

และการควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ

องค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) การต่อตา้น

การทจุรติและคอรร์ัปชนั (Anti-Fraud and Corruption) การบรหิาร

จัดการความยั่งยืน (Sustainability Management: SM) 

และการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social 

Responsibility: CSR) โดยสรุปสาระสําคัญได้ดังนี้

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 • จดัทําแบบแสดงรายการขอ้มลูประจําปี/ รายงานประจาํปี 

(แบบ 56-1 One Report) ตลอดจนเปิดเผยผลการดําเนินงาน

ของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสําคัญสําหรับผู้ถือหุ้น 

ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสําคัญครบถ้วน เพียงพอ 

เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น 

ระบบของ ตลท. และเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com) 

โดยมฝี่ายผู้ลงทุนสัมพนัธแ์ละฝา่ยสื่อสารและภาพลักษณ์องคก์ร 

เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล 

 • เปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน โดย

ครอบคลมุ 3 มติ ิได้แก ่ด้านสิ่งแวดลอ้ม สงัคม และการกํากบัดูแล 

(Environmental, Social and Governance:  ESG) ผ่านแบบ 

56-1 One Report ในหัวข้อการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

ตลอดจนบูรณาการเข้าไปในหัวข้อการบริหารจัดการความเสี่ยง 

การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ายจัดการ และการกํากับดูแล

กิจการ รวมถึงเปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. หัวข้อความยั่งยืน 

โดยอ้างอิงมาตรฐานสากลในการเปิดเผยข้อมูล ได้แก่ Global 

Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting Standard, 

Oil and Gas Sector Disclosure (OGSD), Integrated Reporting 
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ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



(IR) ของ The International Integrated Reporting Council (IIRC), 

The United Nations Global Compact (UNGC) การรายงาน

การสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามตัวชี้วัดหลัก

ของ Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common 

Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value 

Creation ของ World Economic Forum (WEF) รวมถึงนําเสนอ

ความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา

ทีย่ั่งยนืตามกรอบของสหประชาชาต ิ(Sustainable Development 

Goals: SDGs) และประยุกต์ใช้ Recommendation of the Task 

Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อ

รายงานผลการดําเนนิงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

ของธุรกิจ นอกจากนี ้ยงัจดัใหม้ีการทวนสอบการเปดิเผยขอ้มลูฯ 

เพือ่สรา้งความเชือ่มัน่ต่อขอ้มูลโดยหนว่ยงานอสิระภายนอกเปน็

ประจาํทกุป ีโดย ปตท. สง่เสรมิและสนบัสนนุบรษิทัในกลุม่ ปตท. 

ให้มีการเปิดเผยข้อมูลฯ ให้สอดคล้องกับทิศทางของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 

และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัท

จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน 

ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลในระดับสากล

 สิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

 อย่างเท่าเทียมกัน

 • จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 โดยให้

ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล

ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น

เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง

กฎเกณฑต์า่ง ๆ  ทีใ่ช้ในการประชมุ และเผยแพรข่อ้มลูดงักลา่วไว้

ในเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการลว่งหน้ากอ่นจัดสง่เอกสาร เพื่อเปิด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการประชุมล่วงหน้า

อย่างเพียงพอ รวมทั้งอํานวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิ

ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ควบคู่กับ

การจัดให้มีมาตรการดูแลความปลอดภัย ในการเข้าร่วมประชุม

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดย ปตท. 

ยังคงได้รับคะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม

 • เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ

เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่  1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 

30 พฤศจิกายน 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กําหนด

 • กําหนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ

ส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจําปี 2564 เพื่อให้

กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้ง

ของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของ ปตท. 

โดยรวม และกําหนดให้กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้อง

หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง 

งดให้ความเห็น และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ

 • จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทํา

รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยใช้แบบการรายงาน

หรือจัดทํารายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ PTT 

Intranet โดยในปี 2564 ได้ดําเนินการครบถ้วนและไม่พบ

ความขัดแย้งที่มีนัยสําคัญ

 • กําหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่  

ต้องรายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้

เลขานุการบริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชมุคณะกรรมการ

เป็นรายไตรมาส

 • กํากับดูแลให้ดําเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้

ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร 

และผู้ เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์

ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยหากมีความจําเป็นต้องซื้อขาย

ให้แจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใส

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

 • จดัใหม้ีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 

5 แบบ คือ ประเมินกรรมการทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมิน

กรรมการท่านอื่น ประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ

แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธาน

กรรมการ ความพึงพอใจการทํางานของคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ 

สําหรับผลการประเมินของปี 2564 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”

 • สนับสนุนให้กรรมการเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร

ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญ

ในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย และหลักสูตรของสถาบันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

รวมถึงการจดับรรยายภายในโดยเชิญผูเ้ชีย่วชาญนาํเสนอขอ้มลู

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการ

 • ศกึษาการบรหิารจดัการธรุกจิในกลุ่มบรษิัท ปตท. รวมถงึ

เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานที่เกี่ยวกับธุรกิจ

พลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

 • จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง

 • จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

 การกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง

 ในระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน 

 การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (GRC) 

 และการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน

 • พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี

ของ ปตท. นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันของ ปตท. 

และคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม

และจรรยาบรรณในการดําเนนิธุรกจิ ฉบับปรบัปรงุครั้งที ่5 รวมถงึ

แผนปฏบิตักิารดา้น GRC และการตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชัน 

ทั้งระยะสั้น (แผนประจําป ี2564) และระยะยาว ตลอดจนกําหนด

เป้าหมาย เพื่อถ่ายทอดสู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผล

และใหค้าํแนะนาํอยา่งตอ่เนื่อง เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการกาํกับ

ดูแลกิจการของ ปตท. ให้ทัดเทียมระดับสากล 

 • มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการ

จัดการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับ

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, 

Risk and Compliance Management Committee: GRCMC) 

ซึ่ งมีหน้าที่ กํ า กับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล 

การจัดการความเสี่ยงระดับปฏิบัติการและการควบคุมภายใน 

การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ และระเบียบขององค์กร 

รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท.

 • จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในของกระบวนการ

ปฏบิตังิานภายใน ปตท. และบรษิทัในกลุ่ม  โดยประเมนิความเสีย่ง

และประสทิธภิาพประสทิธผิลของกจิกรรมควบคมุ รวมถงึพัฒนา

กิจกรรมควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

 • สนับสนุนและผลักดันกระบวนการกํากับการปฏิบัติตาม

กฎหมายและกฎระเบียบในองค์กรอย่างต่อเนื่อง และจัดให้

มีการบริหารจัดการการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมายและ

กฎระเบียบ โดยกําหนดกระบวนการรายงานและการติดตาม

การดําเนนิการแก้ไขอย่างเปน็รูปธรรม เพื่อป้องกนัและลดโอกาส

การเกิดการปฏิบตัิที่ไมส่อดคลอ้งกบักฎหมายและกฎระเบียบซ้าํ

ในอนาคต โดยปัจจบุนัยงัไม่พบเหตกุารปฏิบตัิที่ไมส่อดคล้องกับ

กฎหมายที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญกับองค์กร

 • มอบนโยบายและให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ ในการกําหนด

นโยบายการกํากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัดทําแนวทาง

บริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึ่งเป็น

การรวบรวมแนวทาง หลกัปฏิบตัิ และกระบวนการในการทํางาน

ในมติติ่าง ๆ  ของ ปตท. และบรษิัทในกลุม่ ปตท. ให้มคีวามสอดคลอ้ง

และประสานเป็นหนึ่งเดยีวกนั เพือ่เป็นเครื่องมอืในการกํากบัดูแล

บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ให้ถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน

 • ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท. 

ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชน

ไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective Action 

Coalition against Corruption: CAC)

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 • กําหนดมาตรฐานการบริหารจัดการความยั่งยืน ปตท. 

ในการเป็นองคก์รที่ด ี(Corporate Citizenship) โดยให้ความสําคัญ 

3 มิติ ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และการกํากับดูแล เป็นนโยบาย

ดาํเนินการควบคู่กบัธรุกิจ พรอ้มกําหนดแนวทางการดําเนินงาน

กิจการเพื่อสังคม มุ่งเน้นการตอบสนองความต้องการ 

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชนในทุกพื้นที่ที่มี

สถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึงพื้นที่ชุมชนเครือข่าย

โครงการเพื่อสังคมของ ปตท. ทั่วประเทศ โดยดําเนินงานใน 2 ด้าน 

คือ ด้านสังคม (Social) ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคมชุมชน มุ่งสู่การเป็นสังคม

คาร์บอนต่ํา รวมถึงการส่งเสริมเศรษฐกิจเชิงสังคมให้กับสังคม

ชุมชน และด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) ได้แก่ การปกป้อง 

ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศทางบกและ

ทางทะเลอย่างยั่งยืน พร้อมการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเน้นการจัดการขยะ

และดาํเนนิธุรกจิที่ออกแบบกระบวนการผลติที่สามารถหมุนเวยีน

ใชท้รัพยากรในหว่งโซ่คณุค่า (Value Chain) อยา่งมปีระสทิธภิาพ 

ซึ่งได้นําความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาสนับสนุนให้ชุมชน

มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยแบ่งรูปแบบ

การดําเนินงานเป็น 3 ระดับ ได้แก่ 

  1. ระดับ Lead by Champions คือ การดําเนินงาน

ที่แตล่ะบรษิทัจะรับผดิชอบเปน็ผู้นาํในการมุ่งเน้นดาํเนนิโครงการ

เพื่อสังคม ตามหัวข้อที่เชื่อมโยงกับธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ 

และจุดแข็งของแต่ละบริษัท 

  2. ระดับ Collaboration Approach คือ การดําเนินงาน

ร่วมกันในภาพรวมกลุ่ม ปตท. โดยระดมความเชี่ยวชาญจาก

แตล่ะบริษัทมาบูรณาการหรือสนบัสนนุทรัพยากรรว่มกนั เพื่อให้

บรรลุเป้าหมายร่วมของกลุ่ม ปตท. 

  3. ระดับ Independent Organization/ Affiliates คือ 

การดําเนินงานในรูปแบบองค์กรอิสระที่กลุ่ม ปตท. เข้าไปมีส่วน

ในการสนับสนุน ได้แก่ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน บริษัท สานพลัง

วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด และสถาบันลูกโลกสีเขียว

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

 ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์อนัแนว่แนใ่นการดาํเนนิงาน

บนพื้นฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม 

และการบริหารจัดการความยั่งยืน เพื่อยกระดับมาตรฐาน

การดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2564 ปตท. จึงได้รับรางวัล

และการยอมรับทั้งในประเทศและสากล อาทิ 

 • การผ่านการประเมินผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน

จาก S&P Global และได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI ต่อเนื่อง

เป็นปีที่ 10 ในกลุ่มดัชนีโลก (World Index) และดัชนีตลาด

เกิดใหม่ (Emerging Market Index)

 • รางวัลชมเชยองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 10 จากสํานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) 

 • การประเมนิคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนนิงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) 

จากสํานักงาน ป.ป.ช. ตามหลักเกณฑ์ในปี 2564 ผลประเมิน

อยู่ที่ 94.26 คะแนน หรือในระดับ A

 • การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสํารวจ

การกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจําปี 2564 

(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 

2021) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 13)

 • รางวลั SET Awards กลุ่มรางวลั Sustainability Excellence 

ในระดับสูงสุด Sustainability Awards of Honor หรือรางวัล

เกยีรตยิศแห่งความสาํเรจ็ด้านความยัง่ยนื จากตลาดหลกัทรพัย์

แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร

 • รางวัลโครงการประเมินธุรกิจคาร์บอนต่ําและยั่งยืน 

(LCSi) ในระดับโดดเด่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากองค์การบริหาร

จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน



 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ให้ความสําคัญในการกํากับ

ดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือสําคัญ

ในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร

และปัจจัยภายนอก เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

โควิด 19 ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก รวมถึงสถานการณ์

ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มซับซ้อน

และทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต ซึ่งส่งผลกระทบ

ต่อการดําเนินงานของ ปตท. การบริหารความเสี่ยง จึงเป็น

ส่วนสําคัญที่จะช่วยลดผลกระทบ ทําให้ ปตท. สามารถบรรลุ

เป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้สนับสนุน

การดําเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. ภายใต้หลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ปตท. 

มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมาย

ทางธุรกิจ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร 

ลดผลกระทบจากความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 

สามารถสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้น

และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดําเนินธุรกิจว่า ปตท. มีระบบ

การบริหารความเสี่ยงที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในทุกมิติ

 ในปี  2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

มีการประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง โดยสรุปสาระสําคัญในการปฏิบัติ

หน้าที่ได้ดังนี้

 1. กํากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ

  ต่อการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

  โดยมีการติดตามสถานการณส์าํคญัตา่ง ๆ  ทัว่โลกที่อาจ

ส่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. มีมาตรการ

เชิงรุกที่ เ น้นบริหารจัดการเพื่อลดโอกาสเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงทุกรายการ และมีมาตรการเชิงรับหากเกิดเหตุการณ์

ความเสี่ยงขึ้น เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ส่งผลต่อเป้าหมาย

ขององค์กร โดยมีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงเพื่อรองรับ

สถานการณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยในปี 2564 ได้ปรับปรุง 

“ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” (Risk Appeti te Statement) 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไปเพื่อสร้าง

ความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. 

มีความเหมาะสมและสามารถนาํมาปฏิบตัิไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 

 2. กํากับดูแลการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 

  เ พื่ อ ใ ห้ ก ร ะ บ ว น ก า ร บ ริ ห า ร ผู้ มี ส่ ว น ไ ด้ ส่ ว น เ สี ย

มีความครบถ้วนสมบูรณ์และครอบคลุมการบริหารจัดการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยให้ความเห็นชอบในเรื่องต่อไปนี้ 

  2.1 ยทุธศาสตรก์ารบรหิารผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีของ ปตท. 

  2.2 วัตถุประสงค์และขอบเขตการบริหารผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

   ของ ปตท.

  2.3 กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.

  2.4 ประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสําคัญระดับ

องค์กร และแนวทางการดําเนินงาน

  รวมถึงการผลักดันให้มีการถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติ

ในทุกสายงาน การติดตามการดําเนินงานและผลประเมิน

การบริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย 

 

 3. กํากับดูแลการจัดการนวัตกรรมองค์กร 

  เพื่ อ ให้ ก ระบวนการ จัดการน วัตกรรมองค์ กรมี

ความครบถ้วนสมบูรณ์  การบริหารงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ สามารถเพิ่มประสิทธิผล

ด้านนวัตกรรมที่สอดคล้องตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์

และเป้าหมายหลักของ ปตท. รวมถงึใช้ทรัพยากรใหเ้กดิประโยชน์

สงูสดุ นาํไปสูก่ารเตบิโตอยา่งยั่งยนื โดยใหค้วามเห็นชอบในเรือ่ง

ต่อไปนี้ 

  3.1 นโยบายการบริหารจัดการนวัตกรรมของ ปตท.

  3.2 แผนแม่บทการจัดการนวัตกรรมของ ปตท.

 รวมถึงการผลกัดนัให้ข้อคิดเหน็และขอ้เสนอแนะการจดัการ

นวัตกรรมของ ปตท. เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม สามารถ

ต่อยอดทางธุรกิจได้ตามเป้าหมาย

 4. พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็น

  วาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดใหญ่ 

  โดยมีการพิจารณาประเด็นความเสี่ยงและแนวทางบริหาร

จดัการความเสี่ยงอย่างเข้มงวด ให้คาํแนะนาํเกีย่วกับขอ้ดขีอ้เสยี

ของการตัดสินใจทางธุรกิจ เพื่อให้การลงทุนคุ้มค่ากับต้นทุน

ค่าเสียโอกาสและเหมาะสมกับบริบททางธุรกิจ รวมถึงให้ข้อคิดเห็น

ต่อโครงการต่าง ๆ ทั้งธุรกิจปัจจุบันและธุรกิจใหม่ ที่ ปตท. 

ต้องการเติบโตในอนาคตตามทิศทางกลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ

อย่างรอบคอบ ก่อนนําเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท.

 5. ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจําปี 2564

  โดยติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นประจําทุกไตรมาส โดย

กําหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝา้ระวงัและเตือนภยัลว่งหน้า 

(Leading Key Risk Indicator) และตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อ

วัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง (Lagging Key Risk 

Indicator) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุง

การบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้นโดยการทบทวนแผนบริหารความเสี่ยง

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่

เปลี่ยนแปลงไป และมีการรายงานผลการดําเนินงานของ

คณะกรรมการฯให้คณะกรรมการ  ปตท.  ได้รับทราบ  โดยในปี 2564  

คณะกรรมการฯ ได้ผลักดันและติดตามผลของกระบวนการ

บริหารความเสี่ยงด้านราคา (Price Hedging) อย่างต่อเนื่อง 

ภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูงอย่างใกล้ชิด 

 6. พิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ยงองค์กร 

  ประจําปี 2565 

  และนําเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. 

โดยบูรณาการกระบวนการจัดทํารายการความเสี่ยงและแผน

บริหารความเสี่ยงองค์กรควบคู่ไปกับการจัดทําแผนวิสาหกิจ

ประจําปี ทําให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้อง

กับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายการดําเนินธุรกิจ โดยได้มี

การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถบริหาร

ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลทันท่วงที

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ให้ความเห็นชอบ

ให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีความรับผิดชอบ

กํากับดูแลการบริหารจัดการด้านลูกค้าและตลาด โดยจะเริ่ม

ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ปี 2565 เป็นต้นไป

 โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและ

คณะทาํงานบรหิารความเสีย่งของ ปตท. จะมุ่งมั่นรกัษาและทุ่มเท

พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 

เพือ่ให้สามารถบรหิารความเสี่ยงไดอ้ย่างมปีระสทิธผิล เหมาะสม 

และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถสนับสนุน

การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 

ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
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แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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9. 
    

9.1  
 ปตท. ดําเนินงานการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล The Committee of 

Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) เพื่อให้บริษัท 

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในทั้ง 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านการปฏิบัติงาน 

(Operation) ด้านการรายงาน (Reporting) และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท (Compliance)

 ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 

โดยมีกรรมการอิสระทัง้ 10 ทา่น ซึ่งเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 3 ทา่น ไดเ้ขา้รว่ม

ประชมุเพือ่พิจารณาผลประเมินความเพียงพอของการควบคมุภายในทีฝ่า่ยบริหาร

จัดทํา โดยอ้างอิงตามแบบประเมินของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) และผลการสอบทานการประเมินความเพียงพอของ

การควบคุมภายในโดยคณะกรรมการตรวจสอบ จากการประเมินระบบการควบคมุ

ภายในของบริษัท คณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าการควบคุมภายในของ ปตท. 

มคีวามเพยีงพอเหมาะสม มกีารปฏบิัตติามอย่างตอ่เนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

ต่าง ๆ โดย ปตท. กําหนดให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานควบคุมภายใน 

มุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่าง

เพยีงพอและเหมาะสมกบัการดาํเนนิธรุกจิ เพือ่ใหบ้รรลวุัตถปุระสงคข์องการควบคมุ

ภายในด้านการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงาน

ทางการเงินและรายงานอื่น ๆ ที่มีความโปร่งใส เชื่อถือได้ ทันเวลา รวมทั้ง

ด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินงาน

 ปตท. ได้มีการปรับปรุงขั้นตอนและระบบต่าง ๆ เพิ่มเติม 

เพื่อส่งเสรมิการควบคมุภายในและชว่ยใหก้ระบวนการตรวจสอบ

สามารถพบปัญหาหรือความเสี่ยงตา่ง ๆ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

และรวดเร็วยิ่งขึ้น การบริหารจัดการระบบการควบคุมภายใน

ของบรษิัท สามารถสรุปแยกตามองคป์ระกอบการควบคมุภายใน

ตามมาตรฐานสากล COSO ได้ ดังนี้

(1)  / 
   
  (Control Environment)

 ปตท.  มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี  

มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ในการดําเนินธุรกิจ โดยผู้บริหารได้ส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ่งเน้นความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี 

(Role Model) และมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

 • คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารให้ความสําคัญกับ

สภาพการควบคุมและวัฒนธรรมองค์กร โดยได้กําหนด 

นโยบายการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง 

การกํากับดูแลกิจการที่ดีและนโยบายต่อต้านทุจริต

และคอร์รัปชัน การกํากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไป

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของ ปตท. การรับและการให้

ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของ ปตท. 

และประกาศใหพ้นักงานทกุคนรับทราบและปฏบิตั ิรวมทั้ง

จัดฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์ภายใน/ ภายนอกองค์กร 

พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผลเป็นประจํา รวมทั้ง

มีระเบียบและคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ หรือ

คู่มือ CG (Corporate Governance, Ethical Standards 

and Code of Business Ethics Handbook) ซึ่งกําหนด

แนวปฏิบัติที่ดีด้านต่าง ๆ โดยกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานต้องลงนามรับทราบ ยึดถือและปฏิบัติ 

 • กาํหนดให้ Integrity and Ethics เปน็สว่นหนึง่ของคา่นิยม

องค์กร SPIRIT เพื่อเน้นย้ําให้บุคลากรดําเนินงานด้วย

ความโปร่งใส และร่วมสร้างพลังความดี โดยครอบคลุม

ถึงการปฏิบตัิหนา้ทีป่ระจาํวัน การตัดสินใจในเรื่องตา่ง ๆ  

และการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อาทิ คู่ค้า 

ลูกค้า และบุคคลภายนอกไว้อย่างชัดเจน โดย ปตท. 

ใหค้วามสาํคญัตอ่การปฏบิัตอิย่างเสมอภาคบนหลักการ

ของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 

สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตาม

สัญญาอย่างเคร่งครัด ผู้บริหารและพนักงานทุกคน

จัดทํารายงานเปิดเผยรายการที่อาจมีความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ กับองค์กรเป็นประจําทุกปีหรือทันที

ที่เกิดเหตุการณ์

 • กําหนดให้การกํากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ

วิ สัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดย

ในการดําเนินงานคํานึงถึงความสมดุล 3 ด้าน (ESG) 

คือ สิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) 

และการดําเนินธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี  

(Governance) และบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างสมดุล โดยมีกลยุทธ์เรื่อง Business Integrity 

เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินงาน 

 • โครงสร้างของบริษัทกําหนดตามแนวคิดการบริหาร

จัดการแบบ “Three Lines Model” ทีมุ่ง่เนน้ใหท้กุคนเขา้ใจ

และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และหน้าที่ความรับผิดชอบ

ของตนอย่างเคร่งครัด โดยเน้นการป้องกันและแก้ไข

ปัญหาที่ผู้ปฏิบัติงาน เน้นการดําเนินงานอย่างเป็นระบบ 

มีการแบ่งแยกอํานาจหน้าที่ในการอนุมัติ การบันทึก

รายการหรื อการ บันทึ ก บัญชี  การ รับ -จ่ าย เ งิ น 

การสอบทานการตรวจสอบและการดูแลรักษาทรัพย์สิน

ออกจากกันโดยเด็ดขาดทําให้เกิดการตรวจสอบ

ถว่งดลุระหวา่งกนั นอกจากนี้ หนว่ยงานตรวจสอบภายใน

มีสายการบังคับบัญชาที่ชัดเจนเป็นอิสระ โดยกําหนด

ให้รายงานตรงกับคณะกรรมการตรวจสอบ ตามสาย

การบังคับบัญชาของ ปตท. ซึ่งถูกกําหนดตามผังโครงสรา้ง

องค์กร ซึ่งมีลักษณะกระจายอํานาจไปตามหน่วยธุรกิจ 

ทําให้การสื่อสารมีความคล่องตัวเหมาะสมกับอํานาจ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กําหนดนโยบายและวิธีการในการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงขั้นตอนการวางแผน

และบริหารอัตรากําลังพนักงานในภาพรวมของบริษัท

ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์/

ทบทวนอัตรากําลังพนักงานรายปี รวมถึงการวิเคราะห์ 

วางแผน และกําหนดกระบวนการสรรหาผู้สืบทอด

ตําแหน่งที่สําคัญ โดยกําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ 

เครื่องมือ การคัดเลือก ประเมินศักยภาพ และวางแผน

การพัฒนาพนักงานที่อยู่ในกลุ่มที่มีศักยภาพ (Potential 

Pool) เพื่อสืบทอดในตําแหน่งที่สําคัญ เพื่อให้สอดคล้อง

กับทิศทางในการดําเนินธุรกิจ การปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสม

ในการแบ่งแยกอํานาจตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกัน

เพื่อให้เกิดการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และ

สื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมการสรรหา

และประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย เพื่อรองรับ

ความต้องการด้านบุคลากรที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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(2)   
  (Risk Assessment)

 ปตท. ตระหนักถงึความสําคญัของการบรหิารความเสี่ยงเพื่อ

บรรลุวัตถปุระสงค์ของการดําเนินธรุกิจ การปฏิบตัิตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบ และการจัดทํารายงานต่าง ๆ ให้เชื่อถือได้ ภายใต้

การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายใน

และภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ

ที่สําคัญของทุกกระบวนการในการดําเนินธุรกิจของ ปตท. และ

ต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ ดังนี้

 • กําหนดนโยบายบริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงาน

ทุกคนต้องปฏิบัติตาม และมีการประเมินความเสี่ยง

ในทุกระดับ รวมถึงความเสี่ยงด้านทุจริต สําหรับ

ความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการ

อย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ 

ของ ปตท. และความเสีย่งในการปฏิบตัิงานจะอยูภ่ายใต้

การกํากับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน

นั้น ๆ  มกีารจัดตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร

ในการกํากับดูแล และสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน

ด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับ

กลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์

ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและ

ประเมินผลต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหาร

ความเสี่ยงให้ดําเนินการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม

ใหเ้กดิประสทิธผิลสงูสดุ โดยถอืวา่การบรหิารความเสีย่ง

เปน็หน้าทีร่บัผดิชอบของทุกหนว่ยงานในการจัดการและ

ควบคมุความเสีย่งให้อยูใ่นระดบัทีย่อมรับได ้ซึ่งมกีารระบุ

ไวอ้ยา่งชัดเจนในคาํบรรยายหนา้ที่งานของทกุหนว่ยงาน

 • พัฒนากระบวนการกํากับดูแลความโปร่งใสในการทํา

ธุรกรรมกับบุคคลที่สามของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพ

และรัดกุมยิ่งขึ้น มีกระบวนการ วิเคราะห์ ประเมินผู้ค้า 

ลูกค้า คู่ค้า และพนักงาน ที่เป็นมาตรฐาน เหมาะสมกับ

การดําเนินธุรกิจ สร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจ

ในด้านการทําธุรกรรมกับคู่ค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ของ ปตท. 

 • นํากระบวนการบรหิารความต่อเนื่องทางธุรกจิ (Business 

Continuity Management: BCM) มาใช้ในการบริหาร

จัดการภายใต้กับสถานการณ์โรคโควิด 19 เพื่อประเมิน

แนวทางการปฏิบัติงาน สื่อสารแก่พนกังาน พรอ้มเตรียม

ทรัพยากรและระบบงานต่าง ๆ ให้พนักงานสามารถ

ปฏบิตังิานไดอ้ยา่งต่อเนื่อง ปลอดภยั และไมม่ผีลกระทบ

กับเป้าหมายที่สําคัญ นอกจากนี้  ปตท. ได้จัดให้

มีการฝึกซ้อมแผนจัดการภาวะวิกฤตและบริหาร

ความต่อเนื่องทางธุรกิจเป็นประจําทุกปี เพื่อสร้าง

ความมั่นใจถึงความพร้อมในการบริหารสถานการณ์

ฉุกเฉินอีกด้วย

 

(3) / 
   (Control Activities) 

 ปตท. ได้กาํหนดกจิกรรมการควบคุม ซึง่จะช่วยลดความเสี่ยง

ที่จะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนี้

 • คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ทบทวนรายงาน

ทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงินของ

ทกุกลุ่มธรุกิจ ในภาพรวมขององคก์ร และมีการสอบทาน

การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

และคู่มือการปฏิบัติงานต่าง ๆ  อย่างสม่ําเสมอ มีการกําหนด

นโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ 

โดยกําหนดเป็นดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key 

Performance Indicators: KPIs) เพื่อให้การควบคุม

กิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสมและเพียงพอ 

ตรวจสอบและติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุ

การดําเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสําคัญและกําหนด

กลไกในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด 

มีการสอบทานผลการดําเนินงานโดยฝ่ายบริหาร

อย่างสม่ําเสมอ เช่น ธุรกรรมด้านการเงิน การจัดซื้อ 

และการบริหารทั่วไป 

 • มอบหน้าที่อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อ

ความมั่นใจว่ามีระบบตรวจสอบและคานอํานาจกันได้ 

โ ด ย มี ก า ร แ บ่ ง แ ย ก อํ า น า จ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร อ นุ มั ติ  

การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการหรือการบันทึก

บัญชี การรับ-จ่ายเงิน การสอบทานการตรวจสอบ

และการดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด 

มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี เกี่ยวกับ

การเก็บเงิน รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร 

และเงินยืมทดรอง ให้เป็นไปตามระเบียบที่กําหนด 

มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและสม่ําเสมอ 

มกีารจัดเก็บเอกสารทางบัญชทีั้งที่เปน็เอกสารและข้อมลู

สารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมาย

กําหนด ในกรณีที่ ปตท. มีการทําธุรกรรมกับผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว ปตท. มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตาม

ให้การทําธุรกรรมนั้นต้องผ่านขั้นตอนการอนุมัติ

ที่กําหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย

จะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ ทั้งยังมีการติดตาม 

และดแูลผลการดําเนินงานอย่างใกล้ชิด 

 • กําหนดแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT 

Group Way of Conduct) เพื่อเป็นกลไกและหลักปฏิบัติ

ในการกํากับดูแลนโยบายและการดําเนินงานของบริษัท

ในกลุ่ม ปตท. โดยใช้แนวทางการบริหารจัดการ

ในลักษณะการกํากับดูแลตามลําดับชั้น (Multi-level 

Governance) เพื่อให้มีมาตรฐานการดาํเนินงานเดียวกนั

ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทในกลุ่มจัดส่งรายงาน

การควบคุมภายในของบริษัทให้ ปตท. เป็นประจําทุกปี 

นอกจากนี้ ปตท. ได้จัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมบริษัท

ในกลุ่ม (Site Visit) เพื่อเข้าร่วมแลกเปลี่ยน ให้คําแนะนํา 

พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบการควบคุม

ภายใน งานด้าน GRC ตลอดจนการดําเนินการตาม

แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท.

 • ทบทวนนโยบาย ข้อกําหนด และกระบวนการปฏิบัติงาน

ให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เช่น ทบทวนนโยบายกํากับ

ดแูลกิจการที่ดี นโยบายตอ่ต้านการทจุริตและคอรร์ปัชัน 

ของ ปตท. คู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน

ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 

(คู่มือ CG) คู่มือการประเมินความเสี่ยงด้านทุจริต

และคอรร์ปัชนั ขอ้กาํหนดดา้นบญัชกีารเงนิ จดัซื้อจัดจ้าง 

เป็นต้น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

รวมไปถึงความเสี่ยงและสถานการณ์ปัจจุบัน 

 • กําหนดนโยบายขอ้กําหนดฯ ว่าดว้ยมาตรฐานการปฏบิัติ

ตามนโยบายเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เพื่อใช้

ในการควบคุม พัฒนา หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบงาน

คอมพิวเตอร์ (Change Management) โดยมีแนวทาง

ปฏิบัติครอบคลุมขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เช่น 

การร้องขอ การทดสอบ การโอนย้ายระบบงานเพื่อใช้

งานจริง ตลอดจนครอบคลุมถึงการบํารุงรักษาระบบ

ที่สําคัญ เช่น การสํารองข้อมูล เป็นต้น รวมถึงมีนโยบาย 

ข้อกําหนดฯ ว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ เพื่อใช้ในการควบคุมเกี่ยวกับโครงสร้าง

พืน้ฐานทีส่าํคญั เช่น การรักษาความปลอดภัยของระบบ

และศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย การควบคุมการเข้าถึง

ระบบเครือข่ายไร้สาย เป็นต้น และ ปตท. ได้จัดเตรียม

โครงสร้างพื้นฐานกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยใช้มาตรฐาน

การบรหิารความตอ่เนื่องทางธรุกจิจดัทาํแผนเพื่อรองรบั

สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน ทําให้สามารถบริการได้อย่าง

ต่อเนื่อง โดยซ้อมแผนเป็นประจําทุกปี ในสถานการณ์

ที ่ปตท. ได้รบัผลกระทบในการปฏบิัตงิานจากการระบาด

ของโรคโควดิ 19 ได้มกีารปรบัปรงุขั้นตอนการปฏบิตังิาน

ให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข เช่น 

เรื่องการจัดส่งและรับเอกสาร เพื่อให้การดําเนินการ

สามารถเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

 • มีการออกแบบการควบคุมการปฏิบัติงานโดยคน เช่น 

การตรวจความถูกต้องของเอกสาร การสอบทาน

ความถูกต้องของข้อมูล และการควบคุมโดยระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศในขั้นตอนการปฏิบัติงานให้

เป็นไปตามระเบียบ ข้อกําหนดต่าง ๆ ผ่านระบบ ERP 

ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบการเบิกค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

ซึ่งการควบคุมมีทั้งในรูปแบบการควบคุมเชิงป้องกัน 

การควบคุมเชงิตรวจจับ และการควบคมุเชงิแก้ไข รวมถงึ

มีระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing 

System (CCMS) ช่วยกลั่นกรองและตรวจติดตาม

ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ  ร ว ม ถึ ง ก า ร ทุ จ ริ ต ที่ อ า จ เ กิ ด ขึ้ น

ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (Procure to Pay) และ

กระบวนการรับคําสั่งซื้อจนถึงการรับชําระเงิน (Order to 

Cash: O2C) 

 • ปตท. ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการความยั่งยืน

ขององค์กร ที่ครอบคลุมการดําเนินงานด้านความมั่นคง 

ความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสิง่แวดลอ้ม (Security, 

Safety, Health and Environment: SSHE) ซึ่งถือเป็นหนึ่ง

ในเกราะป้องกัน และลดความสูญเสียจากผลกระทบ

ที่จะอาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ตลอดจน

ทรัพย์สิน กระบวนการทํางาน ข้อมูล และสิ่งแวดล้อม

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่งผลให้

เกิดความต่อเนื่องในการดําเนินธุรกิจ สามารถต่อยอด

ผลการดําเนินงานให้เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และ

เปา้หมายการดาํเนนิธรุกจิอยา่งยัง่ยนืทีก่าํหนดไวใ้นที่สุด 

โดยในปี 2564 ปตท. กําหนดกลไกและกระบวนการ

ในการบริหารจัดการความยั่งยืนสอดคล้องตาม “คู่มือ

การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบ

ประเมินผลใหม่” ในหมวดที่ 4.1 การจัดให้มีนโยบาย

และคู่มอืการปฏบิัตงิาน รวมถงึการปฏบิตังิานเชงิกลยทุธ์

ด้าน Corporate Social Responsibility in Process: 

CSR in Process และหมวดที่ 9.2 การจัดให้มีนโยบาย

และคู่มือการปฏิบัติงาน รวมถึงการพัฒนาความยั่งยืน

เชิงยุทธศาสตร์ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจกําหนด สําหรับโครงสร้างการกํากับดูแล

การบริหารจัดการความยั่งยืน มีคณะกรรมการ

ที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วย “คณะกรรมการ ปตท.” 

รับผิดชอบกํากับดูแล ติดตาม ให้นโยบายและคําแนะนํา

เกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืนและ SSHE 

“คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี  (Corporate 

Governance Committee: CGC)” ทําหน้าที่พิจารณา

ทบทวน สัง่การ และให้ขอ้เสนอแนะตอ่ผลการดาํเนนิงาน

ตามกลยุทธ์  แผนงาน เ ป้าหมาย และตัวชี้ วัด

ด้านความยั่งยืน และ SSHE ที่สําคัญไตรมาสละครั้ง 

และ “คณะกรรมการจัดการ ปตท.” ในระดับฝ่ายจัดการ 

ซึง่มปีระธานเจา้หน้าที่บรหิารและกรรมการผู้จดัการใหญ่

เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ฯ  ทํ า ห น้ า ที่ ก ลั่ น ก ร อ ง  สั่ ง ก า ร 

และให้ข้อเสนอแนะเดือนละครั้ง โดยมีคณะกรรมการ

ชุดย่อยในระดับจัดการที่ดูแลเฉพาะเรื่อง พิจารณา

ก ลั่ น ก ร อ ง ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ใ น ร ะ ดั บ ก ล ยุ ท ธ์

และปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และ SSHE 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ
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สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 
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 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน
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323322
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

 2  2 

ได้แก่ “คณะกรรมการจัดการการกํากับดูแลการบริหาร

ความเสี่ยง และการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎ ระเบียบองค์กร  (Governance  R isk  and 

Compliance Management Committee: GRCMC)” 

“คณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนื กลุม่ ปตท. (PTT Group 

Sustainability Management Committee: GSMC)” 

และ “คณะกรรมการแผนวสิาหกจิและบรหิารความเสี่ยง 

(Corporate Plan and Risk Management Committee: 

CPRC)” โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลางตามโครงสร้าง

องค์กร คือ ฝ่ายกํากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน และฝ่ายแผนวิสาหกิจและ

งบประมาณ ตามลําดับ ตลอดจนติดตามความก้าวหน้า

ก า ร ดํ า เ นิ น ง า น อ ย่า ง ต่ อ เ นื่ อ ง ทุ ก ไ ต ร ม า ส ผ่า น

คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เช่น GRCMC และ CGC 

เป็นต้น รายละเอียดการบริหารความยั่งยืน รวมทั้ง

การบริหารจัดการด้าน SSHE สามารถอ่านเพิ่มเติม

ได้จาก แบบ 56-1 One Report ในส่วนที่ 1 การประกอบ

ธรุกจิและผลการดาํเนนิงาน หวัขอ้ 3 การขบัเคลือ่นธรุกจิ

เพื่อความยั่งยืน

(4)  
  (Information & Communication) 

 ปตท. ให้ความสําคัญในคุณภาพของสารสนเทศและ

การสื่อสาร ซึ่งเป็นส่วนสําคัญที่สนับสนุนให้การควบคุมภายใน

สามารถดําเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยมีแนวทางบริหาร

จัดการสารสนเทศและการสื่อสาร ดังนี้

 • บริหารจัดการข้อมูลโดยการกําหนดชั้นความลับ

ของข้อมูล วางแนวทางการจัดเก็บเอกสารสําคัญและ

เอกสารควบคุม รวมถึงข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน

ทั้งจากภายในและภายนอก เพื่อให้มั่นใจว่าสารสนเทศ

ที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท 

มีความถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน

และทันต่อการใช้งาน มีระบบการวิเคราะห์และจัดเก็บ

ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีข้อมูลที่นํา

มาใช้เป็นข้อมูลที่ เชื่อถือได้ เพียงพอ สําหรับใช้ใน

การตัดสินใจได้อย่างทันเวลา

 • จัดช่องทางสําหรับการสื่อสารภายในองค์กรหลาย

ช่องทาง ประกอบด้วยการสื่อสารจากผู้บริหารระดับสูง

ถึงพนักงานผ่านกิจกรรม Town Hall การสื่อสาร

ผ่านอินทราเน็ตของบริษัท การสื่อสารผ่านอีเมล 

การให้ข้อมูลที่สําคัญกับพนักงานใหม่ผ่านกิจกรรม

ปฐมนิเทศ (Orientation) และการให้ความรู้ที่มีประโยชน์

ในการปฏิบัติงานผ่านระบบการจัดการการเรียนรู้ 

(Learning Management System)

 • จัดช่องทางสําหรับการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ภายนอกหลายชอ่งทาง ผา่นเวบ็ไซตบ์ริษทั และสื่อสงัคม

ออนไลน์ อีกทั้งยังมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง 

เพื่อเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญแก่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างสม่ําเสมอ บริษัทจัดตั้ง 1365 Contact Center 

เพื่อเป็นศูนย์การให้ข้อมูลทั้งสินค้าและบริการอย่าง

ครบวงจรของบริษัทแก่ผู้ที่สนใจ รวมทั้งเปิดโอกาส

ให้ผู้ถือหุ้น เสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นประจําปีและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม เพือ่เขา้รับการพิจารณาเลือกตัง้เปน็กรรมการ

บริษัทเป็นการล่วงหน้า เพื่ อ เป็นการเสริมสร้าง

การกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องสิทธิและการปฏิบัติ

ต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

 • จัดช่องทางรับข้อร้องเรียนผ่านเว็บไซต์บริษัท อีเมล 

และจดหมาย รวมถึงกําหนดแนวทางการบริหารจัดการ

อย่างชัดเจน เพื่อให้พนักงานและบุคคลภายนอก 

เชื่อมั่นได้ว่าข้อร้องเรียนจะได้รับการพิจารณาอย่าง

โปร่งใส สุจริต ยุติธรรม และเป็นความลับภายในเวลา

อันเหมาะสม 

 ในปี 2564 ปตท. เดินหน้าตามวิสัยทัศน์ใหม่ “Powering Life 

with Future Energy and Beyond: ขับเคลื่อนทุกชีวิตด้วยพลัง

แห่งอนาคต” โดยพันธกิจหลัก ปตท. คือการเป็นบริษัทที่สร้าง

ความมั่นคงด้านพลังงาน ทั้งการจัดหาพลังงานให้เพียงพอกับ

ความต้องการของประเทศ อย่างไรก็ตาม ปตท. มองถึง Future 

Energy ที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้น จึงเป็นที่มาของการวาง

กลยุทธ์การดําเนินงานให้สอดรับกับธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต 

รวมถึงโอกาสในธุรกิจเทรนด์ใหม่ ที่ไม่ใช่พลังงาน (Beyond) 

คณะกรรมการ ปตท. จึงได้อนุมัติและผลักดันการดําเนินงาน

ตาม Digital Roadmap สร้างนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ

การดําเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางธุรกิจ 

โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้

ส่วนเสียทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนําดิจิทัล

เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดําเนินธุรกิจ 

 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ปตท. 

บริหารจัดการด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ให้สามารถปรับตัว 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้อยา่งทันทว่งท ีและดําเนนิธุรกจิ

ได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ปตท. บริหารจัดการด้านดิจิทัล

เพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานที่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และปลอดภัย เสมือนปฏิบัติงานในสถานการณ์ปกติ 

 นอกจากนั้น ปตท. ไดจ้ดัทํากรอบการกาํกับดแูลขอ้มลู (Data 

Governance Framework) เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลมีความถูกต้อง 

ครบถ้วน ปลอดภัย และเชื่อถือได้ รวมถึงเพื่อกํากับดูแลข้อมูล 

ในการใช้ประโยชน์จากข้อมลูทีเ่ติบโตขึ้น ซึง่มาจากการนําขอ้มลู

ไปวิเคราะห์และใช้ในการตัดสินใจ

 อีกด้านหนึ่งที่คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสําคัญ 

อันเนื่องจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มีมากขึ้นเรื่อย ๆ และพบ

การโจมตีทางไซเบอร์หลากหลายรูปแบบทั่วโลกทั้งผ่านช่องทาง 

Network, Application, Data, Cloud ตลอดจน Internet of Things 

(IoT) ก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรหลากหลายด้าน อาทิ 

ค่าใช้จ่ายในการไถ่ข้อมูล ผลกระทบจากการที่ธุรกิจต้องหยุด

ชะงัก และร้ายแรงที่สุด คือ สูญเสียความเชื่อมั่นของลูกค้า

ที่มีต่อองค์กร ดังนั้น ภัยคุกคามบนโลกไซเบอร์จึงเป็นเรื่อง

ที่ทุกองค์กรควรให้ความสําคัญ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้

ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) 

และได้มีการวางแผนและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคาม

ผา่นทางชอ่งทางไซเบอร์ โดย ปตท. ไดม้กีารดาํเนนิการร่วมกันกบั 

PTT DIGITAL ใน 3 ดา้น ไดแ้ก ่(1) เทคโนโลยี ระบบ และอปุกรณ์

ในการป้องกันด้านไซเบอร์ (2) มีการวางกระบวนการจัดการ

ภยัคกุคามทางไซเบอร ์และการรายงานผลการดาํเนนิงานรว่มกัน

กับ Cyber Security Operation Center (CSOC) เพื่อรับมือ

กับภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยบุคลากรประจําศูนย์ CSOC 

ทุกคนเป็นบุคลากรที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิในระดับสากล

จึงมั่นใจในศักยภาพการดําเนินงานของพนักงานประจําศูนย์ได้ 

(3) ผู้ใช้งาน โดยในส่วนของผู้ใช้งาน ปตท. ได้มีการดําเนินงาน

ส่งเสริมกิจกรรมและสร้างความตระหนักรับรู้ด้านความมั่นคง

ปลอดภัยด้านไซเบอร์ เช่น การทดสอบ Phishing Mail ตลอดจน

สร้าง Digital Culture อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าระบบ

รักษาความปลอดภัยด้านไซเบอร์ของ ปตท. มีประสิทธิภาพและ

พนักงานทุกคนพร้อมรับมอืต่อภัยคุกคามดา้นไซเบอร์ นอกจากนี้ 

ปตท. ร่วมกับ PTT DIGITAL จัดจ้าง 3rd Party ทําการเจาะระบบ

ของ ปตท. จากภายนอก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพระบบรักษา

ความปลอดภัยด้านไซเบอร์ (Penetration Test) เป็นประจํา 

โดยในปี 2564 ปตท. ไดน้าํเทคโนโลย ีMulti-factor Authentication 

บังคับใช้ทั่วทั้ง ปตท. เพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับส่วนของ

ผู้ใช้งานในการยืนยันตัวตนก่อนเข้าระบบงานของ ปตท. ผ่าน 

Mobile Device เพิม่เตมิจากการ Log in เขา้ใช้งานระบบตามปกติ

(5) 
  (Monitoring & Evaluation Activities) 

 ปตท. มีกระบวนการติดตามและประเมินความเพียงพอ

ของการควบคุมภายใน พร้อมทั้งกําหนดแนวทางพัฒนา

ปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการควบคุมภายในของบริษัท

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนี้

 • ประเมนิประสทิธภิาพประสทิธผิลของการควบคุมภายใน

เปน็ประจํา อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ โดยกาํหนดใหผู้้บริหาร

ระดับสูงทําการประเมินการควบคุมด้วยตนเองตาม

บทบาทหน้าทีท่ีไ่ดร้ับมอบหมายผ่านแบบประเมนิ E-CSA 

(Control Self-Assessment) และกําหนดให้ทุกหน่วยงาน

ระดับฝ่ายและส่วนขึ้นตรงต้องมีการประเมินความเสี่ยง

และการควบคุมภายในด้วยตนเองตามแนวทาง GRC 

(Governance Risk and Compliance) รวมทั้งจัดทํา

แผนพัฒนาปรับปรุงการควบคุมภายในในกระบวนการ

ที่มีความเสี่ยงสูง และติดตามผลการปรับปรุงดังกล่าว 

รวมถึงรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องอยา่งสม่าํเสมอ

อย่างน้อยรายไตรมาส 

 • ติดตามและรายงานผลการดําเนินการตามแผนกลยุทธ์ 

กฎหมาย กฎ ระเบียบ ทั้งในบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่ม 

อย่างสม่ําเสมอ

 ทั้งนี้  สํานักตรวจสอบภายในได้สอบทานกระบวนการ

ควบคมุภายใน เพื่อใหม้ั่นใจวา่กระบวนการควบคมุภายในที่มีอยู ่

มีความเพียงพอเหมาะสม โดยมีการปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ 

ในกรณีที่พบว่ามีข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการหารือกับฝ่ายจัดการ

เพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน พร้อมแผนการปรับปรุง 

เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น และติดตาม

เพื่อให้มั่นใจว่า ข้อตรวจพบเหล่านั้น ได้รับการดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขอย่างทันเวลา ซึ่งได้รายงานต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเป็นประจาํทุกไตรมาส ทัง้นี้ ในป ี2564 สํานกัตรวจสอบ

ภายในมีความเห็นว่า กระบวนการควบคุมภายในของ ปตท. 

มีความเพียงพอ มีประสทิธิภาพ และมีประสิทธิผลตอ่การดําเนิน

ธุรกิจสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท. 

 

 สํานักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ 

รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทําหน้าที่ในการสร้าง

ความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คําปรึกษา (Advice) เพื่อให้

กระบวนการทํางานภายในองค์กรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามวัตถุประสงค์

การดําเนินงานขององค์กร 

 สํานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบ

ภายในประจําปี  และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี  

โดยการจัดทําแผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์

ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยง

ที่ สําคัญที่ส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน (Risk-Based 

Approach) ครอบคลุมกระบวนการในการดําเนินธุรกิจ

ทั้งของ ปตท. และบริษัทในเครือ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โดยมีการรายงานผลการตรวจสอบรายไตรมาสต่อคณะกรรมการ

ตรวจสอบเพื่อพิจารณา รายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และ

หน่วยงานกํากับดูแล อีกทั้งยังมีการติดตามผลการดําเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะที่พบจากการตรวจสอบ

อย่างสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ

ภายในไม่มีข้อจํากัดในการแสดงความเห็น และไม่มีประเด็น

ที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและสํานักตรวจสอบ

ภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งตั้ง

นายชฎิล ชวนะลิขิกร ใหด้าํรงตาํแหนง่ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่สํานักตรวจสอบภายใน ตัง้แตว่นัที ่1 กรกฎาคม 2562 เนื่องจาก

เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่างดี ประกอบกับมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน 

มีความรู้ในการปฏิบัติงานใน ปตท. หลักการกํากับดูแลที่ดี การประเมินความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ทั้งในระดับธุรกิจ

และในภาพรวม จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาเห็นชอบ

การแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจําปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สํานักตรวจสอบภายใน 

และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ

ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมลภายในองค์กร การจัดทํา

สื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ Online Learning ทั้งการจัดอบรม

ในรูปแบบ Virtual Classroom การจัดทํา Legal Podcast 

การจัดทําสรุปกฎหมายสําคัญในรูปแบบ Infographic 

และ Tips & Tricks ในการทํางานให้สอดคล้องกับกฎหมาย

และกฎระเบียบ เป็นต้น และส่งเสริมให้บุคลากรของ ปตท. 

ยดึมัน่ในการปฏบิัตงิานใหส้อดคลอ้งกับกฎหมายและกฎระเบยีบ 

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมในการดําเนิน

ธุรกิจผ่าน Tone from the Top ในโครงการ Compliance 

Role Mode: ทําดี  ทําได้  ไม่นิ่ งเฉย ซึ่งเป็นการสื่อสาร

ข้อความสําคัญอันเป็นข้อคิดหรือแนวทางในการประพฤติตน

และปฏิ บัติ ง านจาก ผู้บริหารระ ดับสู ง  ผ่ านทางอี เมล

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบ เพื่อให้ผู้บริหาร

ระดับสูงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมบรรยากาศวัฒนธรรมองค์กร

ดา้น Compliance นอกจากนี้ ยังมกีารดาํเนนิงานด้านการบรหิาร

จดัการเหตกุารปฏบิตัทิีไ่มส่อดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบยีบ 

(Non-Compliance) โดยมีการรวบรวมและติดตามเหตุ 

Non-Compliance ที่เกิดขึ้น (หากมี) เพื่อหาแนวทางป้องกัน

และลดโอกาสการเกิดเหตุซ้ําในอนาคต พร้อมทั้งมีการเน้นย้ํา

ในเรื่องการแจ้งข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสการทุจริต 

รวมถึงการแจ้งเหตุการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

และกฎระเบียบ (Whistleblowing) อย่างต่อเนื่องโดยได้จัดทํา

คลิปวิดี โอเชิญชวนและสนับสนุนให้พนักงานไม่นิ่ ง เฉย

ต่อการทุจริตหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย

และกฎระเบียบ และประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแจ้งเบาะแส

ดังกล่าวให้พนักงานได้รับทราบ ทั้งนี้ การดําเนินงานด้าน

การกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบดังกล่าว

ข้างต้นเป็นไปเพื่อกระตุ้นให้ เกิดค่านิยมและวัฒนธรรม

ในการปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบ เสรมิสร้างให้บคุลากร 

ปตท. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสําคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

กับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและตระหนักถึงผลกระทบ

ที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ

รวมทั้ งสามารถปฏิบัติ งานไ ด้อ ย่างถูกต้องและยึดมั่ น

ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

และเพือ่ใหม้ัน่ใจไดว้า่การประกอบธรุกจิของ ปตท. จะไม่หยุดชะงกั

จากประ เด็นความเสี่ ยงด้ านการปฏิบัติตามกฎหมาย 

โดยมุ่งหมายให้การดําเนินงานของ ปตท. บรรลุเป้าหมาย 

“Zero Non-Compliance” อย่างยั่งยืนต่อไป 

 
(Compliance Unit)

 ปตท. ได้กําหนดให้ “ฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบ

องค์กร (Compliance Department)” เป็นหน่วยงานกํากับดูแล

การปฏบิตัติามกฎหมายและกฎระเบยีบของบรษิัท โดยมบีทบาท 

หน้าที่ ความรับผิดชอบตามที่กําหนดไว้ในกฎบัตรหน่วยงาน

กํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร (Compliance Charter) 

และมีโครงสร้างอยู่ภายใต้สายงานสํานักกฎหมาย ซึ่งมี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย เป็นผู้กํากับดูแล 

(ประวัติแสดงรายละเอียดในประวัติของผู้บริหาร) และกําหนด

ให้มีการรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการจัดการ 

การกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกํากับกฎหมาย 

กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and Compliance 

Management Committee: GRCMC) และคณะกรรมการกํากับ

ดแูลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) ตามลาํดบั 

 ฝ่ายกํากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร มีบทบาท หน้าที่ 

ความรับผิดชอบในการเป็นศูนย์กลางการกํากับดูแลบุคลากร

และหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ

กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. ทั้งจากภายนอก

และภายในองค์กร โดยดําเนินงานร่วมกับหน่วยงานกํากับ

การปฏิบตัิตามกฎหมายและกฎระเบียบเฉพาะทางภายใน ปตท. 

(2nd Line Alliances) ในการติดตาม รวบรวมและจัดทําฐาน

ข้อมูลกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. วิเคราะห์

และประเมินความเสี่ยง รวมถึงผลกระทบของกฎหมายที่มี

ต่อกิจกรรมการดําเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงการให้

คําปรึกษา การสนับสนุน การกํากับและสอบทานการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน (1st Line) เพื่อให้การดําเนินธุรกิจ

ตา่ง ๆ  ของ ปตท. เป็นไปอยา่งถกูตอ้งสอดคล้องกับกฎหมายและ

กฎระเบียบ นอกจากนี้ ยังดาํเนินงานดา้นการส่งเสริมวฒันธรรม

ในการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ (Compliance 

Culture) โดยการจัดอบรมให้ความรู้กฎหมาย การให้คําปรึกษา 

และการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมาย

และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินธุรกิจของ ปตท. 

โดยในปี 2564 ที่ผ่านมาได้มีการสื่อสารให้ความรู้เกี่ยวกับ

กฎหมายและกฎระเบียบ รวมถึงแนวทางการประพฤติตน

• Leadership Development Program II, 

PTT-Harvard Business School: PLLI

• Leadership Development Program III, 

PTT-IMD: PLLI

• Leadership Succession Program (LSP): IRDP

• 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) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors Association (IOD)) 

ประวัติการทํางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)

• ปี 2559 - 2560 

ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร ปตท.

• ปี 2560 - 2561 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืน ปตท.

• ปี 2561 - 2562 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กํากับดูแลและธรรมาภิบาล

องค์กร ปตท.

• ปี 2562 - ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน 

ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการสําคัญที่เกี่ยวข้อง

• -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

• -ไม่มี-

  

อายุ 55 ปี 

ประวัติการศึกษาและวุฒิบัตรวิชาชีพ

• วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• Certifi ed Internal Auditor (CIA): 

The Institute of Internal Auditors

ประวัติการอบรม

• นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง: กระทรวงพลังงาน

• การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ: สถาบันจิตวิทยา

ความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาครัฐวิสาหกิจเพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต: ป.ป.ช.

• Senior Executive Program (SEP): 

SASIN Graduate Institute of Business Administration 

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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9.2 

 ข้อมูลรายการระหว่างกันในช่วงปี 2564 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

   (ทั้งนี้ รายละเอียดของรายการระหว่างกันในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา 

   สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก investor.pttplc.com/th/downloads/one-report 

9.2.1 

 ในปี 2564 บริษัทไม่มีรายการระหว่างกันกับผู้ถือหุ้น 

9.2.2   

  . 
  

 2564
( )  (   31  2564)  (   31  2564)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

63,632.34 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

–

การรถไฟแห่งประเทศไทย 1,519.49 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การรถไฟแห่งประเทศไทย

–

องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ

1,395.03 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

–

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 851.60 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

–

อื่น ๆ 581.56

รวม 67,980.02

/     . 
/

 2564
( )  (   31  2564)  (   31  2564)

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 931.48 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

กรรมการของ ปตท.

(นายดนุชา พิชยนันท์) 

เป็นกรรมการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

319.32 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

–

การไฟฟ้านครหลวง 261.92 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การไฟฟ้านครหลวง

–

บริษัท ท่าอากาศยานไทย 

จํากัด (มหาชน)

4.67 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

บมจ. ท่าอากาศยานไทย

–

อื่น ๆ 19.86

รวม 1,537.25

 

 2564
( )  (   31  2564)  (   31  2564)

ธนาคารทหารไทยธนชาต 

จํากัด (มหาชน)

23.57 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. 

ถือหุ้นเกินร้อยละ 10.00 

ใน บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายจุมพล ริมสาคร) เป็นกรรมการ 

ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ 

กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา

กําหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

ของ บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

รวม 23.57

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
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ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 2564
( )  (   31  2564)  (   31  2564)

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

6,289.21 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

–

องค์การขนส่งมวลชน

กรุงเทพ

178.69 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

–

การรถไฟแห่งประเทศไทย 153.83 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การรถไฟแห่งประเทศไทย

–

การท่าเรือแห่งประเทศไทย 73.72 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การท่าเรือแห่งประเทศไทย

–

อื่น ๆ 71.12

รวม 6,766.57
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บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด 0.01 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด

–

รวม 0.01
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การทางพิเศษ

แห่งประเทศไทย

0.32 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

–

รวม 0.32
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การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

26.92 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

–

รวม 26.92
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การไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย

312.79 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

–

การรถไฟแห่งประเทศไทย 44.21 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การรถไฟแห่งประเทศไทย

–

บริษัท วิทยุการบิน

แห่งประเทศไทย จํากัด

18.52 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย 

จํากัด

–

การนิคมอุตสาหกรรม

แห่งประเทศไทย

5.93 กระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

รายใหญ่ของ ปตท. มีอํานาจควบคุม

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

–

อื่น ๆ 5.99

รวม 387.44

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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บริษัทย่อย

บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

271,569.11 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

กรรมการของ ปตท. 

(นายดอน วสันตพฤกษ์) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายนพดล ปิ่นสุภา, 

ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่, 

นายดิษทัต ปันยารชุน) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ผู้บริหารของ ปตท. 

(ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 

(มหาชน)

164,665.06 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บมจ. ไออาร์พีซี

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา, 

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) 

เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายชวลิต ทิพพาวนิช) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ไออาร์พีซี
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บริษัท ไทยออยล์ จํากัด 

(มหาชน)

114,454.44 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล, 

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล, 

นายสุชาติ ระมาศ, 

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) 

เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ไทยออยล์

บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน)

28,583.12 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00 กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง, 

นายดิษทัต ปันยารชุน,

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และรักษาการแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

PTT International Trading 

Pte. Ltd.

24,051.61 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายดิษทัต ปันยารชุน)

เป็นประธานกรรมการของ  

PTT International Trading Pte. Ltd.

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

PTT International Trading Pte. Ltd.

PTT International Trading 

London Ltd.

12,948.15 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

12,372.35 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.23

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอธิคม เติบศิริ, 

นายนพดล ปิ่นสุภา, นายวุฒิกร สติฐิต, 

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง, 

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ  

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่

อื่น ๆ 49,036.33

การร่วมค้า

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 

จํากัด

6,768.33 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท พีทีที อาซาฮี 

เคมิคอล จํากัด

4,846.83 กลุ่มบริษัทถือหุ้นรอ้ยละ 50.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร 

จํากัด

2,512.42 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท ผลิตไฟฟ้า

และน้ําเย็น จํากัด

1,776.48 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 35.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

อื่น ๆ 102.55

บริษัทร่วม

บริษัท บางปะอิน 

โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

3,222.00 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท วีนิไทย จํากัด 

(มหาชน)

270.01 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–
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บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ 

จํากัด 

6,783.78 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ)

เป็นกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์

รวม 703,962.57

 . /
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บริษัทย่อย

บริษัท ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน)

99,568.62 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

ผู้บริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)    

เป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

PTT International Trading 

Pte. Ltd.

77,740.23 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายดิษทัต ปันยารชุน) 

เป็นประธานกรรมการของ  

PTT International Trading Pte. Ltd.

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

PTT International Trading Pte. Ltd.

PTT International Trading 

London Ltd.

19,682.23 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 –

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

19,591.30 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

กรรมการของ ปตท. 

(นายดอน วสันตพฤกษ์) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายนพดล ปิ่นสุภา, 

ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่, 

นายดิษทัต ปันยารชุน) 

เป็นกรรมการของ

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ผู้บริหารของ ปตท. 

(ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

บริษัท ปตท.สผ. 

สยาม จํากัด

16,806.86 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 –

บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน)

16,304.74 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง,  

นายดิษทัต ปันยารชุน, 

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และรักษาการแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

บริษัท ปตท.สผ. 

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด

15,572.54 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 –

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด

9,402.53 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)

เป็นประธานกรรมการของ 

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี

PTTEP SP Ltd. 7,538.48 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 –

PTTEP MENA Ltd. 2,847.15 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 –

อื่น ๆ 1,215.47
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การดําเนินงานร่วมกัน

Moattama Gas

Transportation Co., Ltd. 

14,185.08 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50 

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

Andaman 

Transportation Ltd.

9,213.54 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

อื่น ๆ 8,146.44

การร่วมค้า

บริษัท ทรานส์ 

ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

1,442.64 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

อื่น ๆ 22.95

บริษัทร่วม

บริษัท 

ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด

5.44 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.21 

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด 

ทรานสปอร์ต จํากัด

0.32 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.65

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน)

82.87 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุ่มบริษัท

ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ทิพยประกันภัย 

จํากัด (มหาชน)

–

รวม 319,369.43
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บริษัทย่อย

บริษัท ปตท. 

ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

1,271.80 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน

อื่น ๆ 6.32

รวม 1,278.12

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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บริษัทย่อย

บริษัท ปตท. 

ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

2,015.90 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน

อื่น ๆ 20.62

การร่วมค้า

บริษัท ทรานส์ 

ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

43.00 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

รวม 2,079.52
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บริษัทย่อย

บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

19,532.22 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.18

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

กรรมการของ ปตท. 

(นายดอน วสันตพฤกษ์) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายนพดล ปิ่นสุภา, 

ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่, 

นายดิษทัต ปันยารชุน) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

ผู้บริหารของ ปตท. 

(ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ 

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

 2564
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บริษัท ไทยออยล์ จํากัด 

(มหาชน)

12,844.72 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.03

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล, 

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล, 

นายสุชาติ ระมาศ, 

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) 

เป็นกรรมการของ บมจ. ไทยออยล์

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ไทยออยล์

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 

(มหาชน)

10,200.87 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บมจ. ไออาร์พีซี

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา, 

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) 

เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายชวลิต ทิพพาวนิช) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ไออาร์พีซี

บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน)

3,114.38 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00 กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง, 

นายดิษทัต ปันยารชุน,

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และรักษาการแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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PTT International Trading 

Pte. Ltd.

2,806.92 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายดิษทัต ปันยารชุน) 

เป็นประธานกรรมการของ

PTT International Trading Pte. Ltd.

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

PTT International Trading Pte. Ltd.

อื่น ๆ 8,995.12

การร่วมค้า

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ 

จํากัด

765.04 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 41.44

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท พีทีที อาซาฮี 

เคมิคอล จํากัด

396.86 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร 

จํากัด

279.91 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

อื่น ๆ 226.13

บริษัทร่วม

บริษัท บางปะอิน 

โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

367.14 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท วีนิไทย จํากัด 

(มหาชน)

44.10 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 24.98

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ 

จํากัด

1,259.39 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ)

เป็นกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์

รวมลูกหนี้การค้า 60,832.80

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -

รวมลูกหนี้การค้าทั้งหมด 60,832.80
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บริษัทย่อย

บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) 

736.08 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00 กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง, 

นายดิษทัต ปันยารชุน,

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และรักษาการแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

PTT International Trading 

London Ltd.

360.39 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 –

บริษัท ปตท. 

ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

255.22 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน

อื่น ๆ 549.18

การร่วมค้า

Trans Thai-Malaysia 

(Malaysia) Sdn. Bhd.

18.06 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

อื่น ๆ 33.81 –

บริษัทร่วม

บริษัท อีสเทิร์น ฟลูอิด 

ทรานสปอร์ต จํากัด

6.61 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 37.65

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท 

ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จํากัด

(1.15) กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.21

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจ

เพื่อสังคม จํากัด

0.21 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 –

รวมลูกหนี้อื่น 1,958.41

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -

รวมลูกหนี้อื่น - สุทธิ 1,958.41
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บริษัทย่อย

บริษัท พีทีที ดิจิตอล 

โซลูชั่น จํากัด

10.25 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น

รวม 10.25
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บริษัทย่อย

บริษัท ปตท. 

ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

4,278.92 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 4,278.92

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะสั้น

ทั้งหมด

4,278.92
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บริษัทย่อย

บริษัท ปตท. 

ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

119,596.25 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน

รวม 119,596.25

หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ -

รวมเงินให้กู้ยืมระยะยาว 119,596.25
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บริษัทย่อย

บริษัท ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม จํากัด 

(มหาชน)

10,269.00 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 65.29

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

ผู้บริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)

เป็นผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม

PTT International Trading 

Pte. Ltd.

5,355.62 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายดิษทัต ปันยารชุน) 

เป็นประธานกรรมการของ 

PTT International Trading Pte. Ltd.

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

PTT International Trading Pte. Ltd.

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) 

3,240.22 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. (นายกฤษณ์ อิ่มแสง, 

นายดิษทัต ปันยารชุน, 

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และรักษาการแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

อื่น ๆ 11,450.52

การดําเนินงานร่วมกัน

Moattama Gas 

Transportation Co., Ltd.

2,800.58 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.50

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–

Andaman Transportation  

Ltd.

1,712.63 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 80.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท ออเร้นจ์ 

เอ็นเนอร์ยี่ จํากัด

249.52 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 53.95

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท บี 8/32 

พาร์ทเนอร์ จํากัด

249.52 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ 

–

Taninthayi Pipeline 

Co., LLC

238.74 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 19.32

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

การร่วมค้า

บริษัท ทรานส์ 

ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

273.34 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

รวม 35,839.69
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บริษัทย่อย

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด 

(มหาชน)

2,797.02 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 48.05

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้บริหารของ ปตท.(นายกฤษณ์ อิ่มแสง) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บมจ. ไออาร์พีซี

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา, 

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม)

เป็นกรรมการของ บมจ. ไออาร์พีซี

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายชวลิต ทิพพาวนิช) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ไออาร์พีซี

บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน)

2,116.76 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 75.00 กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. (นายกฤษณ์ อิ่มแสง, 

นายดิษทัต ปันยารชุน,

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ) 

เป็นกรรมการของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) 

เป็นกรรมการและเลขานุการ 

และรักษาการแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ 

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก

บริษัท ปตท. 

ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

848.27 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน

บริษัท พีทีที ดิจิตอล 

โซลูชั่น จํากัด

831.56 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น

อื่น ๆ 720.83

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 2564
( )  (   31  2564)  (   31  2564)

การร่วมค้า

บริษัท มาบตาพุด 

แอร์โปรดักส์ จํากัด

5.51 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 51.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร 

จํากัด

3.13 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 30.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท สุเอซ 

เอ็นไวรอนเมนทัล 

เซอร์วิสเซส จํากัด

2.48 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 40.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

อื่น ๆ 6.07

บริษัทร่วม

บริษัท บางปะอิน 

โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

6.83 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 25.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

บริษัท 

ท่อส่งปิโตรเลียมไทย 

จํากัด

1.56 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 49.59

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้บริหารของ ปตท.

(ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ)

เป็นกรรมการของ 

บจ. ท่อส่งปิโตรเลียมไทย

อื่น ๆ 0.64

บริษัทอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ 

จํากัด

31.80 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 15.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายวรวัฒน์ พิทยศิริ)

เป็นกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร์

รวม 7,372.46

 2564
( )  (   31  2564)  (   31  2564)

บริษัทย่อย

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด 2,729.19 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 กรรมการของ ปตท. 

(ศาสตราจารย์พิเศษ 

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บจ. อรุณ พลัส

กรรมการของ ปตท. 

(นายดนุชา พิชยนันท์, 

ม.ล.ชโยทิต กฤดากร) 

เป็นกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส

กรรมการ/ ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์) 

เป็นกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส

ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายนพดล ปิ่นสุภา) 

เป็นกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี 

จํากัด

1,615.32 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายอธิคม เติบศิริ)

เป็นประธานกรรมการของ 

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี

บริษัท พีทีที แทงค์ 

เทอร์มินัล จํากัด

990.22 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายกฤษณ์ อิ่มแสง) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล

ผู้บริหารของ ปตท. 

(ม.ล.ปีกทอง ทองใหญ่) 

เป็นกรรมการของ 

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล

อื่น ๆ 1,882.63

รวม 7,217.36

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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( )  (   31  2564)  (   31  2564)

บริษัทย่อย

บริษัท ปตท. 

ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

49,489.92 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นางชนมาศ ศาสนนันทน์) 

เป็นกรรมการของ 

บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน

รวม 49,489.92

 1 

 2564
( )  (   31  2564)  (   31  2564)

บริษัทย่อย

บริษัท พีทีที ดิจิตอล 

โซลูชั่น จํากัด

1.50 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น

อื่น ๆ 1.38

การร่วมค้า

บริษัท ทรานส์ 

ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

431.12 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

รวม 434.00

 2564
( )  (   31  2564)  (   31  2564)

บริษัทย่อย

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 

อัลไลแอนซ์ จํากัด

1.24 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 ผู้บริหารของ ปตท. 

(นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล) 

เป็นประธานกรรมการของ 

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์

ผู้บริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ) 

เป็นกรรมการของ 

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์

บริษัท อีวี มี พลัส จํากัด 0.11 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 100.00 –

การร่วมค้า

บริษัท ทรานส์ 

ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

2,695.91 กลุ่มบริษัทถือหุ้นร้อยละ 50.00

ไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ของ ปตท. ถือหุ้นส่วนที่เหลือ

–

รวม 2,697.26

 

 

9.2.4  
    

(1)   . 

 • รายการจําหน่ายก๊าซธรรมชาติให้รัฐวิสาหกิจ 

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 ราย คือ การไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งเดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2564 มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกัน 2 ฉบับ ดังนี้

 1. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง กฟผ. - ปตท. ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

 2. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟ้าน้ําพอง ระหว่าง ปตท. - กฟผ. ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549

 อย่างไรก็ตาม ปตท. และ กฟผ. เจรจาเงื่อนไขสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่ เพื่อทดแทนสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 

ฉบับที่ 2 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน จึงทําให้ปัจจุบันมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกัน 2 ฉบับ 

ดังนี้

 1.  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง กฟผ. - ปตท. ฉบับลงวันที่ 19 มิถุนายน 2563

  2.  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สําหรับโรงไฟฟ้าน้ําพอง ระหว่าง ปตท. - กฟผ. ฉบับลงวันที่ 20 กันยายน 2564

 หมายเหตุ: ทั้งนี ้ปตท. มขีอ้ตกลงซือ้ขายก๊าซธรรมชาตเิหลวกับ กฟผ. ฉบบัลงวนัที ่1 ตลุาคม 2564 ตามมต ิกกพ. โดยมผีลบงัคบัใช้

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงวันที่สิ้นสุดปริมาณก๊าซธรรมชาติเหลวของ กฟผ. ที่นําเข้าภายในปี 2564

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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 • รายการจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้รัฐวิสาหกิจ 

 ตามกฎกระทรวงเรื่องกําหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก

และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7 กําหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟ้า

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อพัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจไม่ประสงค์

จะจดัซือ้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค และรฐัวิสาหกิจจะใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือก

ก็ได้ โดยปัจจุบัน ปตท. ยังคงขายผลิตภัณฑ์น้ํามันเชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจซึ่งมีความประสงค์ที่จะยังคงซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจาก ปตท. 

เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จํากัด เป็นต้น 

ทั้งนี ้หากรฐัวสิาหกจิมยีอดค้างชาํระค่าซือ้น้าํมนัเชือ้เพลงิ ปตท. สามารถคดิดอกเบี้ยจากยอดค้างชาํระดังกล่าวได ้โดยอา้งองิเงือ่นไข

ตามสัญญาซื้อขาย

(2)   .  .   ( ) 
  ( . .  PTTEP) 

 ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทําการผลิตเพื่อจําหน่ายมี 4 ชนิด คือ น้ํามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท 

และก๊าซปิโตรเลียมเหลว สําหรับปี 2564 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย คิดเป็น

รอ้ยละ 68 ของผลิตภณัฑข์อง ปตท.สผ. สาํหรบัการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ไดท้าํสญัญาซื้อกา๊ซธรรมชาติระยะยาวกบั ปตท.สผ. 

อายุสัญญาประมาณ 25 - 30 ปี มีการกําหนดปริมาณซื้อขายขั้นต่ําเป็นรายปี ส่วนการซื้อขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสท ปตท. 

ทําสัญญาซื้อน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. ในขณะที่ ปตท. เป็นผู้ขายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติให้กับ ปตท.สผ. 

ทั้งนี้ ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลก และเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุนของโครงการ

ขายให้ ปตท. หรือเป็นราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กําหนดให้กับบุคคล

หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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1.1  การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้

 ก๊าซธรรมชาติ  598,805.49 ล้านลูกบาศก์ฟุต

 น้ํามันดิบ  13.58 ล้านบาร์เรล

 คอนเดนเสท  12.29 ล้านบาร์เรล

 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 67,662.24 เมตริกตัน

151,070 ล้านบาท การคํานวณราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์

ปิโตรเลียมนั้นได้อ้างอิงจากราคา

ของตลาดโลกและเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุน

ของโครงการขายให้ ปตท.

1.2  ก๊าซธรรมชาติที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง ดังนี้

 ก๊าซธรรมชาติ    16.57 ล้านลูกบาศก์ฟุต

4.29 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ.

ได้อนุมัติสัญญาซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงกับ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) เป็นระยะเวลา 

5 ปี (2562 - 2566) โดยมีข้อตกลง

และราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาอ้างอิง

มาตรฐานที่แข่งขันได้ในตลาด 

และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

(3)    . 
  
 

 ปตท. ทําสัญญาจัดหาน้ํามันดิบ คอนเดนเสท จัดหาวัตถุดิบ

เพือ่ผลติปโิตรเคม ีสญัญารบัซื้อผลติภณัฑป์โิตรเลยีม ผลติภณัฑ์

ปโิตรเคม ีและสัญญาซื้อขายกา๊ซธรรมชาตเิพื่อใชใ้นกระบวนการ

ผลิตกับบริษัทในเครือธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น นอกจากนี้ 

ไดท้าํสญัญาขายกา๊ซปโิตรเลยีมเหลว  สญัญาใหบ้รกิารรบัเก็บจ่าย

ผลติภัณฑป์โิตรเลยีมและสญัญาใหเ้ช่า/ ใหเ้ช่าชว่งทรัพย์สนิคลงั

น้ํามนัสาํหรบับริษทัในเครือธรุกิจน้ํามนัและการคา้ปลีก ซึ่งราคา

ซื้อขายเป็นราคาตลาดของธุรกิจ 

(4)   . 
  
  
       
  ( ) (GPSC)

 GPSC ทําสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เพื่อใช้เป็น

วัตถุดบิในการผลติกระแสไฟฟา้เพือ่จาํหนา่ย ซึง่รายการดังกล่าว

เป็นรายการธุรกิจปกติ ซึ่งการรับซื้อก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า 

GPSC เป็นไปตามเงื่อนไขและราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้

ในตลาด 

9.2.5 
   
 

  สําหรับการเข้าทํารายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือ 

รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้

เกิดประโยชน์สงูสดุรว่มกันในการดาํเนินธุรกิจภายในกลุ่ม ปตท. 

และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยเป็น

การดําเนินธุรกิจตามปกติ โดยที่ปริมาณสินค้าหรือวัตถุดิบ

ที่บริษัทฯ ซื้อ/ขาย หรือบริการที่บริษัทฯ ให้/ได้รับจากบริษัท

ที่เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและการดําเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ ทั้งนี้ ราคาที่รับซื้อ/ขาย หรือให้/รับบริการจากบริษัท

ที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งก่อให้

เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวข้อง 

โดยไม่มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน 

หรือไม่มีรายการใดเป็นพิเศษ

9.2.6  
   

 รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการ

ทีด่าํเนนิการทางธรุกจิตามปกตเิชน่เดมิ ไม่มรีายการใดเปน็พเิศษ 

ไม่มีการถา่ยเทผลประโยชนร์ะหวา่ง ปตท. บริษทัย่อย บริษทัรว่ม 

บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกําหนดราคา

ระหว่าง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กําหนดจากราคา

ตามปกติของธรุกิจเชน่เดียวกบัทีก่าํหนดให้กบับคุคล/ กิจการอื่น

ทีไ่ม่เกีย่วข้องกนั สําหรบัราคาสนิคา้ที่ซือ้จากบรษิทัยอ่ยจะเปน็ไป

ตามราคาจําหน่ายของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาด 

การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของ

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน 

ซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี

9.2.7 
   

 -ไม่มี-

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

ส�วนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

 6.  นโยบายการกํากับดูแลกิจการ

 7.  โครงสรางการกํากับดูแลกิจการ 

  และขอมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ 

  คณะกรรมการชุดยอย ผูบริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

 8.  รายงานผลการดําเนินงานสําคัญ

  ดานการกํากับดูแลกิจการ 

 9.  การควบคุมภายในและรายการระหวางกัน

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

https://www.pttplc.com/th/Media/Publications/Report/Financialreport.aspx
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 1. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 
  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

 2. พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม 
  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

 3. นายดอน วสันตพฤกษ์  
  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/

  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

 4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 
  กรรมการอิสระ/ 

  ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 5. นายดนุชา พิชยนันท์ 
  กรรมการอิสระ/ 

  ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 6. หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร 
  กรรมการ/ 

  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ 

  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

 7. นายกฤษณะ บุญยะชัย 
  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

 8. รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี 

  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

 9. นายผยง ศรีวณิช 

  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 

  กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 10. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ 

  กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 11. นายจตุพร บุรุษพัฒน์ 
  กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/

  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 12. นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์ 

  กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองคก์ร

 13. นายพงศธร ทวีสิน 

  กรรมการ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

 14. รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต 

  กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 15. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 
  กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

  กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/ 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติคณะกรรมการได้ที่หน้า 356 - 379
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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 1. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์  
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 2. นายอธิคม เติบศิริ 
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

 3. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

 4. นายนพดล ปิ่นสุภา 

  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน

 5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

 6. นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล 

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน 

 7. นายสุชาติ ระมาศ 

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล

 8. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา 

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย

 9. นายวุฒิกร สติฐิต 

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

 10. หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่ 

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

  บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

 11. นายดิษทัต ปันยารชุน 

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 12. ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่

 13. นายชาญศักดิ์ ชื่นชม 

  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

 14. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

 15. ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

  (เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

  และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป)

 16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

 17. นายชวลิต ทิพพาวนิช 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

 18. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

 19. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 
  รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

  บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

 20. นางชนมาศ ศาสนนันทน์ 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร 

 21. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 

  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร

 22. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล  
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี 

อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติคณะผู้บริหารได้ที่หน้า 377 - 425
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

อายุ 61 ปี

• กรรมการอิสระ

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563)

• ประธานกรรมการ

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000063

(ตนเอง 0; 

คู่สมรส 0.000063)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต 

(เกียรตินิยม) สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปรญิญาโท Master of Public Administration, 

Pi Alpha Alpha (National Honor Society 

for Public Affairs and Administration), 

Northern Illinois University, USA

• ปริญญาเอก สาขาการวิเคราะห์นโยบาย 

การบริหารรัฐกิจและการเมืองเปรียบเทียบ 

Northern Illinois University, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP 80/2006), Finance for 

Non-Finance Directors (FND 30/2006), 

Director Certification Program Update 

(DCPU 4/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม

ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15 สถาบันพัฒนา

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

23 สิงหาคม 2561 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ

และประธานกรรมการ

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

1 กรกฎาคม 2561 - 

30 กันยายน 2563

กรรมการ

และประธานกรรมการ

คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

29 มิถุนายน 2561 - 

30 กันยายน 2563 

เลขาธิการ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ตุลาคม 2559 - 

28 มิถุนายน 2561

เลขาธิการ คณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2557 - กันยายน 2559 ที่ปรึกษา สํานักนายกรัฐมนตรี

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

6 พฤศจิกายน 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

18 พฤศจิกายน 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

12 มีนาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

28 มิถุนายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

5 กรกฎาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

 ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตร Corporate Governance: 

Effectiveness and Accountability 

in the Boardroom ปี 2014, 

Kellogg School of Management, 

Northwestern University, USA

• Chairman Forum ในหัวข้อ 

“The Role of Chairman in Leading 

Strategic Risk Oversight” 

• การสัมมนา Global Anti-Corruption 

and Integrity Forum 2018, OECD, 

Paris, France

• การสัมมนา “How to Transform Your 

Business to Become an Exponential 

Company in a Digital Era” 

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• การสัมมนา IOD Chairman Forum 

“Leading Boardroom Through Disruption: 

What Directors Should Know?”

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

25 ธันวาคม 2561 - 

ปัจจุบัน

กรรมการคณะกรรมการกฤษฎีกา

29 มกราคม 2559 - 

ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

29 กรกฎาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)

17 พฤศจิกายน 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ

5 มิถุนายน 2561 - 

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สถาบันเพื่อการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



พลตํารวจเอก รุ่งโรจน์ แสงคร้าม

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

อายุ 62 ปี

นายดอน วสันตพฤกษ์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

อายุ 63 ปี

• กรรมการอิสระ

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

รุ่นที่ 34 โรงเรียนนายร้อยตํารวจ 

• ปริญญาโท สังคมศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 298/2020), Risk Management 

Program for Corporate Leaders 

(RCL 23/2021) และ Financial Statements 

for Directors (FSD 44/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร 

(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 53 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรการบริหารงานตํารวจชั้นสูง 

รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนาข้าราชการตํารวจ

2559 - 2562 รองผู้บัญชาการ

ตํารวจแห่งชาติ

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

3 กรกฎาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอสิระ บรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

17 มิถุนายน 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9 เมษายน 2564 - 

17 มิถุนายน 2564

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

17 ธันวาคม 2563 - 

9 เมษายน 2564

กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

3 กรกฎาคม 2563 - 

9 เมษายน 2564

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน บรษิัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

10 กรกฎาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ 

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

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) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

 • การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้าง

แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การทุจริต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling 

Corruption through Public-Private 

Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ

พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 ปี 2558 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัทวิสาหกิจ

แห่งชาติ” (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 และบทบาทคณะกรรมการ

ในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. 

การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหาร

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. …. และหลักการบริหาร

กิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

•  Board Briefing ปตท. 

2561 - 2562 กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากดั (มหาชน)

2558 - 2561 กรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน)

2557 - 2561 กรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2552 - ปัจจุบัน ประกอบธุรกิจส่วนตัว -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2557 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

23 ธันวาคม 2561 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 พฤศจิกายน 2558 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

1 พฤศจิกายน 2562 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

• กรรมการอิสระ

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2557, 

 11 เมษายน 2559 (ต่อวาระ), 11 เมษายน 2562 (ต่อวาระ))

• ประธานกรรมการสรรหา 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2561)

• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2559)

359358
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

อายุ 61 ปี

นายดนุชา พิชยนันท์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

อายุ 51 ปี

• กรรมการอิสระ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562)

• ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562)

• กรรมการอิสระ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2561, 

9 เมษายน 2564 (ต่อวาระ))

• ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP 169/2020) และ Director Certification 

Program (DCP 303/2021) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

รุ่นที่ 58

• หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ 41

ตุลาคม 2563 - 

กันยายน 2564

รองผู้บัญชาการ

ทหารบก

กองทัพบก

ตุลาคม 2561 - 

กันยายน 2563

กรรมการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ตุลาคม 2561 - 

กันยายน 2563

เลขาธิการ กองอํานวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

2561 - กันยายน 2563 เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

2560 รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก

2555 - กันยายน 2564 ราชองครักษ์เวร

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

11 เมษายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บริษทั ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท M.S. Engineering 

Management, George Washington 

University, USA 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 

  (DCP 211/2015) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ

พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 

สถาบันวิทยาการพลังงาน 

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: 

ผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.) 

รุ่นที่ 78/2556 สํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.)

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) 

รุน่ที ่7/2559 สํานกังานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

เลขาธิการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

1 ตุลาคม 2559 - 

30 กันยายน 2563

รองเลขาธิการ สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

2562 - 

31 มกราคม 2563

กรรมการ/ กรรมการ

บริหารความเสี่ยง/ 

ประธานกรรมการ

กํากับดูแลโครงการ

ศูนย์ซ่อมบํารุง

อากาศยานอู่ตะเภา

และโครงการพัฒนา

ธุรกิจของบริษัทฯ 

ณ ท่าอากาศยาน

นานาชาติอู่ตะเภา

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

25 เมษายน 2561 - 

11 เมษายน 2562

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2559 - มิถุนายน 2562 กรรมการบริหาร กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม

เพื่อประโยชน์สาธารณะ

2559 - มิถุนายน 2562 อนุกรรมการติดตาม

และประเมินผลโครงการ

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ

2559 - มิถุนายน 2562 อนุกรรมการขับเคลื่อน

นโยบายและแผน

ยุทธศาสตร์

กองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ 

และกิจการโทรคมนาคม 

เพื่อประโยชน์สาธารณะ

361360
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

12 เมษายน 2561 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

17 มิถุนายน 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

20 พฤษภาคม 2564 - 

17 มิถุนายน 2564

กรรมการสรรหา/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

11 เมษายน 2562 - 

20 พฤษภาคม 2564

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

1 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

28 มิถุนายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผา่นมา)

12 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

แห่งชาติ (กวทช.)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2563 - ปัจจุบัน เลขานุการ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชนในศูนย์บริหาร

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(โควิด-19) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

2558 - ปัจจุบัน กรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

หม่อมหลวงชโยทิต กฤดากร

กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร/ 

กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

อายุ 54 ปี

• กรรมการ

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563)

• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี เกียรตินิยม สาขา Economy 

History, University of London, UK

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Corporate Governance for Capital 

Market Intermediaries (CGI 12/2016) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

1 ตุลาคม 2552 - 

18 พฤศจิกายน 2563

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน 

(ประเทศไทย) จํากัด

1 ตุลาคม 2552 - 

18 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท หลักทรัพย์เจพีมอร์แกน 

(ประเทศไทย) จํากัด

1 ตุลาคม 2552 - 

18 พฤศจิกายน 2563

Senior Country Officer JPMorgan Chase Bank

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

16 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 พฤษภาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

5 มกราคม 2564 - 

10 สิงหาคม 2564

ประธานกรรมการ 

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จํากัด (มหาชน)

1 สิงหาคม 2547 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จํากัด

11 พฤษภาคม 2550 - 

19 พฤศจิกายน 2564

กรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย

28 มิถุนายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

363362
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี (เศรษฐศาสตร์) 

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 288/2020), Advanced Audit 

Committee Program (AACP 38/2020), 

Role of the Chairman Program 

 (RCP 46/2020), Risk Management 

 Program for Coporate Leaders 

 (RCL 22/2021), Ethical Leadership 

 Program (ELP 23/2021), Successful 

 Formulation & Execution of Strategy 

 (SFE 36/2021), และ Director Leadership 

Certifi cation Program (DLCP 3/2021) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 24 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงวิทยาการการค้า

และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 11 

สถาบันวิทยาการการค้า 

 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2553 - 2563 Chief Relationship 

Offi cer

สมาคมการจัดการธุรกิจ

แห่งประเทศไทย (TMA)

2563 - กรกฎาคม 2563 อนุกรรมการ

ธรรมาภิบาล

และกิจการเพื่อสังคม

การประปานครหลวง

2557 - 2559 กรรมการสาขาวิศวกรรม

อุตสาหการ

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษทัจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

3 กรกฎาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

12 ธันวาคม 2562 - 

ปัจจุบัน 

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ที คิว อาร์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2563 - 2 มีนาคม 2564 กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จํากัด

1 พฤษภาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท ยูโรเอเซียโทเทิล โลจิสติกส์ จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

2563 - ปัจจุบัน Chief Consulting Offi cer มูลนิธิณัฐภูมิ

2563 - ปัจจุบัน Chief Consulting Offi cer บริษัท ทีเคไอ เพอร์เพชชวล จํากัด

2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมาธิการการพาณิชย์ 

คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และการอุตสาหกรรม วุฒิสภา

2563 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

คณะกรรมาธิการติดตามการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 

การเงินและการคลัง วฒุิสภา

นายกฤษณะ บุญยะชัย

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

• กรรมการอิสระ

  (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

• กรรมการตรวจสอบ 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

รองศาสตราจารย์ ดร.ชโยดม สรรพศรี

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

อายุ 57 ปี

• กรรมการอิสระ

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564)

• กรรมการตรวจสอบ 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(เกียรตินิยมอันดับสอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• Diploma in Economics, 

The London School and Political Science, 

University of London, UK

• ปริญญาโท MSc in Economics, 

The London School of Economics 

and Political Science, 

University of London, UK

• ปริญญาเอก Ph.D. in Economics, 

University of Wisconsin-Madison, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP 155/2018), Advanced Audit 

Committee Program (AACP 33/2019), 

Board Nomination and Compensation 

Program (BNCP 7/2019), 

 Director Certification Program 

 (DCP 271/2019), Driving Company 

 Success with IT Governance 

 (ITG 16/2021) และ Ethical Leadership 

Program (ELP 23/2021) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

2537 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา

คณะเศรษฐศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2555 - 2559 คณบดี

คณะเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2562 - 2563 กรรมการบริหารกองทุน

พัฒนาเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการ

2558 - 2563 อนุกรรมการ

จัดการลงทุน 

กองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ 

(กบข.) กระทรวงการคลัง

2561 - 2562 หัวหน้าคณะทํางาน

โครงการวิเคราะห์

ทบทวนกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ

และกระบวนงาน

ที่เกี่ยวกับการอนุญาต

(Regulatory Guillotine 

Unit) 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนา

ประเทศไทย

2560 - 2562 อนุกรรมการ

การพัฒนาระบบ

บริหารงานบุคลากร

ในสถาบันอุดมศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) 

กระทรวงศึกษาธิการ

2562 - 2563 อนุกรรมการจัดทํา

บันทึกข้อตกลง

และประเมินผล

การทํางานรัฐวิสาหกิจ 

สาขาสถาบันการเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

กระทรวงการคลัง

2559 - 2561 อนุกรรมการจดัทําบนัทกึ

ข้อตกลงและประเมินผล

การทํางานรัฐวิสาหกิจ 

สาขาสถาบันการเงิน 

สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

กระทรวงการคลัง

2555 - 2561 กรรมการประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ 

สํานักงานคณะกรรมการ

นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

กระทรวงการคลัง
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

ด้านวิทยาการพลังงาน 

สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน. 14) 

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

(วปอ. 57)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 17 

(วตท. 17)

• หลักสูตร “การกํากับดูแลกิจการ

สําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” 

รุ่นที่ 6 โดยสถาบันพระปกเกล้า 

สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

9 เมษายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

20 พฤษภาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9 เมษายน 2564 - 

20 พฤษภาคม 2564

กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

22 เมษายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2542 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไมย์เออร์ อินดัสตรีส์ จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการผังเมือง

แห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย

2564 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ

กระทรวงมหาดไทย

2563 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการดําเนินการตาม พ.ร.บ.สถาบันอุดมศึกษา

เอกชน พ.ศ. 2546 คณะกรรมการอุดมศึกษา 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม

2563 - ปัจจุบัน คณะกรรมการธรรมาภิบาลและจริยธรรม 

คณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา

2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรค

ต่อการประกอบอาชีพและการดําเนินธุรกิจของประชาชน 

คณะกรรมการดําเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน

2563 - ปัจจุบัน อนุกรรมการด้านการกํากับดูแลความเสี่ยงนักวิชาการ

คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง สํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

2562 - ปัจจุบัน นักวิชาการคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการเงินการคลัง 

รัฐสภา (วุฒิสภา)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบาย

และกํากับการบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง

2560 - ปัจจุบัน กรรมการประเมินผล สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการสภามหาวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

•  ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต, 

University of Arizona, Tucson, Arizona, 

USA 

•  ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, 

 University of Pittsburgh, Pennsylvania, 

USA

ประวัติการอบรม

•  หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•  หลักสูตร Cybersecurity, 

Cyber Resilience & Privacy Risk in 

the Era of Digital Transformation ปี 2561, 

ACIS Professional Center

•  โครงการฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหาร

ระดับสูง สํานักงานตํารวจแห่งชาติ

•  TIJ Executive Program on the Rule of 

Law and Development: RoLD 2019 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

(TIJ)

•  หลักสูตร Security Awareness ปี 2564 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

โดยวิทยากรภายนอก

8 พฤศจิกายน 2559 - 

ปัจจุบัน

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

8 กรกฎาคม 2563 - 

9 มีนาคม 2564

เลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2558 - 2559 รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

ผู้บริหารสายงาน 

สายงานธุรกิจตลาดเงิน

ตลาดทุน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

2559 กรรมการ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า 

ประกันชีวิต จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

9 เมษายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกําหนด

ค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

8 พฤศจิกายน 2559 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร/ กรรมการกํากับดูแลความเสี่ยง/ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จํากัด

2560 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จํากัด

2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท กรุงไทยแอดไวซ์เซอรี่ จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

2563 - ปัจจุบัน ประธานสมาคมธนาคารไทย

2563 - ปัจจุบัน กรรมการภาคเอกชน 

คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

นายผยง ศรีวณิช

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

อายุ 53 ปี

• กรรมการอิสระ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564)

• กรรมการสรรหา 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564)

• กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC) สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ

และเอกชน สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะที่ปรึกษาด้านธุรกิจภาคเอกชน

ในศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน

(ประเทศไทย) มูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเฉพาะกิจ 

เกี่ยวกับการศึกษาและกําหนดแนวทางการพัฒนา

แพลตฟอร์มการค้าดิจิทลัระหว่างประเทศของไทย 

(Thailand National Digital Trade Platform) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนไทย

สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง

2563 - ปัจจุบัน ประธาน คณะอนุกรรมการวิเคราะห์และเสนอมาตรการ

บริหารเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนภายใต้คณะกรรมการบริหาร

สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการระบบการชําระเงิน (กรช.) 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

2563 - ปัจจุบัน ประธานร่วม คณะกรรมการระบบการร่วมภาคเอกชน 

3 สถาบัน (กกร.)

2563 - ปัจจุบัน ประธาน คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

และเทคโนโลยีสารสนเทศสถาบันการเงินประชาชน

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ The ASEAN Bankers Association (ABA)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนา

ระบบสถาบันการเงินประชาชน

2561 - ปัจจุบัน กรรมการขับเคลื่อนและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 

(Big Data) กระทรวงการคลัง

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Business 

Administration (M.B.A.), 

University of New Haven, USA

 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 186/2014) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (หลักสูตรที่ 1) 

รุ่นที่ 56/2560 สํานักงาน ก.พ.

• วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

รุ่นที่ 54

• โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง:

ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส. 2) ปี 2553 

สํานักงาน ก.พ.

• Financial Instrument and Markets 2004, 

Harvard Business School

• ประกาศนียบัตร หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

รุ่นที่ 18 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

(วตท. 18)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมเชิงรุก

แบบบูรณาการ รุ่นที่ 4/2549 

สํานักงานกิจการยุติธรรม

2563 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

2561 - 2563 อธิบดีกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง

2560 - 2561 อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

2558 - 2561 กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด

(มหาชน)

2557 - 2560 ผู้อํานวยการสํานักงาน

เศรษฐกิจการคลัง 

กระทรวงการคลัง

2560 - 2562 กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตร

และสหกรณ์

2558 - 2562 กรรมการ สถาบันคุ้มครองเงินฝาก

2561 กรรมการ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2559 - 2560 กรรมการ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จํากัด 

(มหาชน)

2557 - 2560 กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2557 - 2560 กรรมการ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย

จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

25 มกราคม 2562 - 

20 มกราคม 2564

กรรมการ/ กรรมการสรรหา

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

22 เมษายน 2563 - 

20 มกราคม 2564

กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ

กรรมการ/ กรรมการกําหนดค่าตอบแทน 

อายุ 58 ปี

•  กรรมการ

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

• กรรมการกําหนดค่าตอบแทน

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

369368
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

28 มกราคม 2564 - 

30 กันยายน 2564

กรรมการ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

2563 - 30 กันยายน

2564

กรรมการ บริษัท บีซีพีจี จํากัด (มหาชน)

7 กุมภาพันธ์ 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

28 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2558 - 2564 กรรมการ บริษัท โรงแรมเอราวัณ จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการกองทุนบําเหน็จบํานาญข้าราชการ

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครอง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

(การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบริหารทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อม) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 129/2010) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

 รุ่นที่ 55 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

2562 - ปัจจุบัน ปลัดกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

2560 - 2562 อธิบดีกรมทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเล

และชายฝั่ง

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

9 เมษายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 พฤษภาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

11 สิงหาคม 2558 - 

7 มกราคม 2564

กรรมการ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการสํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจ

จากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

นายจตุพร บุรุษพัฒน์

กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี/

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

อายุ 57 ปี

• กรรมการอิสระ

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564)

• กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564)

• กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

371370
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ธรณีวิทยา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท Master of Engineering 

(Mineral Economics), McGill University, 

Montreal, Canada

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 269/2019), Risk Management 

 Program for Corporate Leaders 

 (RCL 20/2020), Boardroom Success through 

Financing and Investment (BFI 9/2020) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 

ปี 2562 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม

ระดับสูง รุ่นที่ 22 สถาบันพัฒนาข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• หลักสูตร “ผู้นํา 4.0” สมาคมเครือข่ายไอซีที

เพื่อการพัฒนาสังคม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 

(ปริญญาบัตร วปอ. 57/2557) 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

รองปลัดกระทรวง

พลังงาน

กระทรวงพลังงาน

2562 - 2563 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน

18 กุมภาพันธ์ 2562 - 

15 กรกฎาคม 2563

กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน)

2561 - 2562 อธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

กระทรวงพลังงาน

2561 ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงพลังงาน

2561 กรรมการอิสระ/ 

กรรมการธรรมาภิบาล

และความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง 

จํากัด (มหาชน)

2559 - 2560 รองอธิบดี กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

กระทรวงพลังงาน

2558 - 2559 ผู้อํานวยการ สํานักบริหารสัมปทานปิโตรเลียม 

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ 

กระทรวงพลังงาน

นางเปรมฤทัย วินัยแพทย์

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

อายุ 59 ปี

• กรรมการ

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

• กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตร World Fiscal Systems for 

 Oil and Gas, UK

• หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง 

หลักสูตรผู้นําที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม 

รุ่นที่ 71 สํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

• หลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะ

ด้านการบริหารและความเป็นผู้นํา

สําหรับผู้มีศักยภาพสูง “Leadership & 

Change” ของสํานักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ณ ประเทศญี่ปุ่น

• หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง รุ่นที่ 2 

กระทรวงพลังงาน

• หลักสูตร International Petroleum 

Management Certificate Program, USA

• หลักสูตร Law of the Sea, Malaysia

• หลักสูตร Managing Managers 

in the Energy Industry, USA

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

3 กรกฎาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

373372
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี Bachelor of Science 

(Petroleum and Natural Gas Engineering), 

The Pennsylvania State University, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 223/2016) และ Director Leadership 

Certification Program (DLCP 3/2021)

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 27 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ

พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการ

พลังงาน

• หลักสูตร Senior Executive Program 

(SEP-19), รุ่นที่ 19 

 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

 แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ รุ่นที่ 40 

ปี 2551 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

• หลักสูตร PTT Group EVP Leadership

Development บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• PTT Executive Leadership, 

General Electric, GE, New York, USA

• Breakthrough Program for Senior 

Executive, IMD

1 ตุลาคม 2563 - 

30 กันยายน 2564 

ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต  

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจําประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขัน้ต้นและก๊าซธรรมชาต ิ

ปฏบิัตงิาน Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต 

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2562 - 

30 กันยายน 2563

กรรมการ/ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2561 - 

31 ธันวาคม 2561

กรรมการ/ ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2561 - 

31 ธันวาคม 2561

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปฏบิตังิาน Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต  

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 

(วปอ. 2556) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• Director’s Briefing - Corporate Strategy 

beyond the Crisis, a Chairman/Board 

Perspective, Bain & Company, Inc.

• งานสัมมนานานาชาติด้านพลังงาน 

CERAWeek 2019 เมืองฮุสตัน มลรัฐเท็กซัส

สหรัฐอเมริกา

1 พฤศจิกายน 2560 - 

30 กันยายน 2561

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม/ 

รักษาการรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

บริหารการเปลี่ยนแปลง

ธุรกิจและองค์กร

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต  

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2559 - 

31 ตุลาคม 2560

ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ กลุ่มงาน

โครงการผลิต

และสนับสนุน

ปฏิบัติการ/ 

รักษาการรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

สนับสนุนปฏิบัติการ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

8 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2561 -  

30 กันยายน 2564

กรรมการ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

นายพงศธร ทวีสิน

กรรมการ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

อายุ 62 ปี

• กรรมการ

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

• กรรมการสรรหา

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000035

(ตนเอง 0.000035; 

คู่สมรส 0)

375374
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 

(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท LL.M., 

University of Cambridge, UK

• ปริญญาเอก Ph.D. (Law), 

University of Edinburgh, UK

ประวัติการอบรม

-

2544 - ปัจจุบัน อาจารย์ประจํา 

(ประธานหมวดวิชา

กฎหมายมหาชน) 

คณะนิติศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

8 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ 

บรษิัท ซ ีแอนด์ ซ ีอนิเตอร์เนชั่นแนล เวนเจอร์ จาํกดั (CCIV)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2562 - ปัจจุบัน ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายปกครอง 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการนโยบายพัฒนานิสิต 

สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2560 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

ของนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2559 - ปัจจุบัน กรรมการ สถาบันทรัพย์สินทางปัญญาแห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย

2562 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหาร

มหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต

2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกลั่นกรองระเบียบและประกาศ

ที่เกี่ยวข้องกับงานพรรคการเมือง คณะกรรมการการเลือกตั้ง

2561 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ 

คณะกรรมการกํากับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี 

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

2562 - ปัจจุบัน อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะกรรมการ

สํานักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน

(ส.พ.พ.)

2560 - ปัจจุบัน กองบรรณาธิการ (Editor) Asian Journal of Comparative Law 

(Cambridge University Press)

รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์เดช สรุโฆษิต

กรรมการอิสระ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

อายุ 43 ปี

• กรรมการอิสระ

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

• กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000005 

(ตนเอง 0; 

คู่สมรส 0.000005)

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

อายุ 56 ปี

• กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

  (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563, 

9 เมษายน 2564 (ต่อวาระ))

• กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563)

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 13  พฤษภาคม 2563)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000939 

(ตนเอง 0.000788; 

คู่สมรส 0.000151)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• Diploma of Petroleum Management, 

College of Petroleum Studies, 

Oxford University, UK 

(ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 173/2013), Company Secretary 

Program (CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร TLCA Executive Development 

Program (EDP) รุ่นที่ 1 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) 

รุ่นที่ 58 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรการเมืองการปกครอง

ในระบอบประชาธิปไตย สําหรับ

นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 14 

สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 20 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

13 พฤษภาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

1 ตุลาคม 2560 - 

12 พฤษภาคม 2563

ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

(รักษาการรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่บริหาร

กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย

อีกหน้าที่หนึ่ง ช่วงวันที่ 

1 ตุลาคม 2560 - 

30 กันยายน 2561)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

12 ธันวาคม 2561 - 

12 พฤษภาคม 2563

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 

จํากัด

11 เมษายน 2561 - 

31 กรกฎาคม 2563

กรรมการ/ ประธาน

คณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยง/ กรรมการ

สรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

29 กันยายน 2563 - 

22 ธันวาคม 2563

กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการดําเนินการ

บัตรการกุศลสมทบทุนกาชาด

ประจําปี 2563

1 พฤษภาคม 2561 - 

16 กรกฎาคม 2563

นายกสมาคมการตลาด

แห่งประเทศไทย

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

377376
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรสําหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม

และการพัฒนา (RoLD) รุ่นที่ 2 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

(องค์การมหาชน)

• NIDA-Wharton Executive Leadership 

Program 2009, The Wharton School of 

the University of Pennsylvania, USA

• PTT Executive Leadership, 

General Electric, GE, New York, USA

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย 

(นธป.) รุ่นที่ 8 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

6 ตุลาคม 2560 - 

29 กันยายน 2563

คณะกรรมการบริหาร

สมาคม

ราชยานยนต์สมาคมแห่ง

ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

1 ตุลาคม 2558 - 

1 ตุลาคม 2561

กรรมการ/ กรรมการ

กํากับดูแลกิจการ/ 

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2558 - 

กันยายน 2560

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ

ค้าปลีก จํากัด

1 ตุลาคม 2558 - 

30 กันยายน 2560 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจนํ้ามัน ปตท.

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

13 พฤษภาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 สิงหาคม 2563 - 

ปัจจุบัน 

กรรมการ 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

22 ธันวาคม 2558 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

28 มิถุนายน 2564 - 

15 กุมภาพันธ์ 2565

กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

9 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบนั

กรรมการ มูลนิธิสวนหลวง ร.9

2 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาในคณะกรรมการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม

มิถุนายน 2563 - 

ปัจจุบัน

คณะกรรมการอํานวยการ มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ 

เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

27 กรกฎาคม 2561 - 

ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการระบบการชําระเงิน 

(กรช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย

6 พฤศจิกายน 2559 - 

ปัจจุบัน

อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NIDA)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันบัณฑิต

พัฒนบริหารศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ (NIDA)

2561 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สภาธุรกิจไทย-ลาว

29 พฤษภาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ PTIT Council of Trustees 

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

13 พฤษภาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการ สถาบันวิทยาการพลังงาน

พฤษภาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

คณะกรรมการกํากับการดําเนินงานพัฒนาพื้นที่

คุ้งบางกระเจ้าสู่ความยั่งยืน

13 พฤษภาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว

8 มิถุนายน 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

24 สิงหาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

31 สิงหาคม 2563 - 

ปจัจุบัน

กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

22 พฤษภาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

นายกสมาคมสโมสรพนักงานกลุ่ม 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

13 พฤษภาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการดําเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์

ธุรกิจก๊าซ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

25 มีนาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ มูลนิธิไทย

9 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

8 มิถุนายน 2563 - 

20 กรกฎาคม 2564

ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

12 พฤศจิกายน 2564 - 

27 ธันวาคม 2564

กรรมการที่ปรึกษา ในคณะกรรมการหารายได้

โดยเสด็จพระราชกุศลสมทบทุนสภากาชาดไทย 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

30 มิถุนายน 2564 - 

31 ธันวาคม 2564

กรรมการอํานวยการจัดงานกาชาด ประจําปี 2564
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



นายอธิคม เติบศิริ 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

อายุ 59 ปี

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญชี

(วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหาร

 ทางการเงิน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ 

(เกียรตินิยมระดับ 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)

• Executive Education Program, 

Harvard Business School, 

Harvard University, USA

• หลักสูตรการบริหารจัดการ

ด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส. 1) 

สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ 

เอกชน และการเมือง (ปริญญาบัตร วปม.) 

รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

1 กันยายน 2562 - 

ปัจจุบนั

ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2562 - 

31 ธันวาคม 2562

ประธานกรรมการ Sakari Resources Limited

9 มกราคม 2561 - 

31 สิงหาคม 2562

อุปนายก สมาคมว่ายนํ้าแห่งประเทศไทย

กุมภาพันธ์ 2561 - 

กุมภาพันธ์ 2562

ประธานกลุ่ม

อุตสาหกรรมโรงกลั่น

นํ้ามันปิโตรเลียม 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เมษายน 2560 - 

เมษายน 2562

กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2558 - 

31 สิงหาคม 2562 

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จํากัด (มหาชน)

2557 - 

31 สิงหาคม 2562 

กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จํากัด (มหาชน)

18 พฤษภาคม 2558 - 

31 สิงหาคม 2562

กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี

2557 - 

31 สิงหาคม 2562

กรรมการ/ 

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง/ เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2557 - 

31 สิงหาคม 2562

รองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตร Crisis Management 

จัดโดย PLLI (ปตท.)

• การบรรยายเรื่อง Anti-Corruption: 

Leadership Role of the Board

• การบรรยายพิเศษ 2018 

PTIT Annual Dinner: 

Clean Energy and Smart Transportation: 

Global Trend for Sustainable World

2557 - 

14 กันยายน 2562

ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด

2557 - 

31 สิงหาคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จํากัด (มหาชน)

2557 - 

31 สิงหาคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด

2557 - 

31 สิงหาคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จํากัด

2557 - 

31 สิงหาคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด

2557 - 

31 สิงหาคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จํากัด

2557 - 

31 สิงหาคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด

2557 - 

29 มีนาคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จํากัด

20 พฤศจิกายน 2557 - 

31 สิงหาคม 2562

กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

และมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

2555 - 

31 สิงหาคม 2562

กรรมการผู้แทนบริษัทฯ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

18 มิถุนายน 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2561 - ปัจจุบัน คณะทํางานเพื่อพิจารณารายการที่อาจเข้าข่าย

การเข้าจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

โดยอ้อม ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยประเทศไทย

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(วาระปี 2561 - 2563 และวาระปี 2563 - 2565)

31 มกราคม 2555 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร The Role of the Board in 

 IT Governance ปี 2563 และ Director 

Certification Program (DCP 139/2010) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

• หลักสูตร Leadership Development 

Program III รุ่นที่ 2 

สําหรับผู้บริหารระดับสูง ปตท. 

• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน 

สําหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 

(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 62 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสตูรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล

ทางการแพทย์สําหรับผู้บริหารระดับสูง 

(ปธพ.) รุ่นที่ 9 สถาบันพระปกเกล้า

และแพทยสภา

1 มิถุนายน 2563 - 

ปัจจุบัน 

ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 พฤศจิกายน 2562 -

31 พฤษภาคม 2563

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่บริหาร

กลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

23 มกราคม 2562 - 

5 กุมภาพันธ์ 2563

รองประธานกรรมการ

คนที่ 1 

มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

8 พฤศจิกายน 2561 - 

31 ตุลาคม 2563

ประธานชมรม ชมรมรัฐวิสาหกิจเพื่อชุมชน (ชรช.)

28 กุมภาพันธ์ 2562 - 

13 กรกฎาคม 2563

กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี

1 ตุลาคม 2561 - 

31 ตุลาคม 2562

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

กํากับดูแลองค์กร

และกิจการสัมพันธ์

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2560 - 2562 กรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

ธันวาคม 2561 - 

31 ตุลาคม 2562 

กรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส 

อัลไลแอนซ์ จํากัด

8 กันยายน 2560 - 

31 ตุลาคม 2562 

ประธานกรรมการ บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม 

จํากัด

23 ธันวาคม 2558 - 

30 พฤศจิกายน 2562

ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

จํากัด

นายกฤษณ์ อิ่มแสง

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

อายุ 56 ปี

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563) ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000350

(ตนเอง 0.000350; 

คู่สมรส 0)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

2 กรกฎาคม 2562 - 

31 ตุลาคม 2562

คณะกรรมการ คณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน

และส่งเสริมจรรยาบรรณ

หอการค้าไทย ประจําปี 2562 - 

2563 

9 สิงหาคม 2562 - 

31 ตุลาคม 2562 

คณะกรรมการบริหาร สถาบันลูกโลกสีเขียว

9 สิงหาคม 2562 - 

31 ตุลาคม 2562

คณะกรรมการ สถาบันลูกโลกสีเขียว

18 กรกฎาคม 2562 - 

31 ตุลาคม 2562

คณะทํางานดําเนินงาน

พัฒนาพื้นที่

คุ้งบางกระเจ้า

สู่ความยั่งยืน 

(ด้านการพัฒนา

พื้นที่สีเขียว)

OUR Khung BangKachao

3 กรกฎาคม 2562 - 

31 ตุลาคม 2562

คณะอนุกรรมการกํากับ

การดําเนินงานพัฒนา

พื้นที่คุ้งบางกระเจ้า

สู่ความยั่งยืน

OUR Khung BangKachao

11 กรกฎาคม 2561 - 

31 ตุลาคม 2562 

ประธานกรรมการ กลุ่มโครงการพิเศษ 

Water Resource Management 

(TBCSD)

30 มีนาคม 2559 - 

31 สิงหาคม 2562

กรรมการบริหาร

งานบุคคล 

โรงเรียนกําเนิดวิทย์

1 มกราคม 2561 -

30 กันยายน 2561

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่บริหาร

องค์กรและความยั่งยืน 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 กุมภาพันธ์ 2559 - 

31 ธันวาคม 2560 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

ทรัพยากรบุคคล 

และศักยภาพองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2560 - 2562 ที่ปรึกษา สมาคมนิสิตเก่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2558 - 2560 รองเลขาธิการ 

(วาระปี 2558 - 2560)

สมาคมนิสิตเก่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2558 - 

31 มกราคม 2559

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

การตลาดขายปลีก

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

383382
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2 ธันวาคม 2560 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

19 มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

มีนาคม 2562 - 

18 มกราคม 2564

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

21 มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

27 มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

11 กันยายน 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคญั (ในปีที่ผ่านมา) 

22 สิงหาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจ

เพื่อสังคม (สวส.)

20 สิงหาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

งานคณะกรรมการ FTI Academy (วาระปี 2563 - 2565)

1 มิถุนายน 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน

กุมภาพันธ์ 2564 - 

ปัจจุบัน

คณะกรรมการอํานวยการสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (SIIT)

นายนพดล ปิ่นสุภา

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่

และโครงสร้างพื้นฐาน 

อายุ 57 ปี

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่

และโครงสร้างพื้นฐาน

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

 (เปลี่ยนชื่อตําแหน่งจากประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

และวิศวกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.001519 

(ตนเอง 0.000476; 

คู่สมรส 0.001043)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 146/2011), Financial Statements 

for Directors (FSD 12/2011) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

• Leadership Development Program III 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

(PTT Leadership and Learning Institute) 

• หลักสูตร Breakthrough Program for Senior

Executives International Leading Business 

School (IMD), Lausanne, Switzerland

• หลักสูตร Assessor Training Program 

สํานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

• สัมมนา Briefing on International 

Anti-Corruption…International Cases 

and Practices, (14 ตุลาคม 2558) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

(IOD)

• หลักสูตร Mitsui-Harvard Business School 

Global Management Academy 2015 

Japan - USA 

• G-20Y Summit 2015 France

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏบิัตกิารกลุ่มธรุกจิใหม่

และโครงสร้างพื้นฐาน

(เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง

จากประธานเจ้าหน้าที่

เทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม

2564)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 ธันวาคม 2563 - 

30 กันยายน 2564

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

นวัตกรรมและดิจิทัล

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

3 กรกฎาคม 2563 - 

30 พฤศจิกายน 2563

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย ปฏิบัติงาน

Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

3 กรกฎาคม 2563 -

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ/ กรรมการ

บริหารความเสี่ยง/ 

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่/

เลขานุการ

คณะกรรมการ

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

385384
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนยุติรรมระดับสูง 

(บยส.) รุ่นที่ 19/2557 สถาบันข้าราชการ

ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) 

รุ่นที่ 22/2016 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 

(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรม

และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 

2017 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 

ปี 2019 สถาบันวิทยาการพลังงาน

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 

3 กรกฎาคม 2563 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย ปฏิบัติงาน 

Secondment 

ในตําแหน่ง

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 

3 กรกฎาคม 2563

กรรมการ/ กรรมการ

บริหารความเสี่ยง/ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่/ 

เลขานุการ

คณะกรรมการบริษัท 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2562 - 

พฤศจิกายน 2563

ประธานกรรมการ บริษัท นํ้ามัน ไออาร์พีซี จํากัด

มีนาคม 2562 - 

พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท นํ้ามัน ไออาร์พีซี จํากัด

มีนาคม 2562 - 

ธันวาคม 2563

ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล 

จํากัด

มีนาคม 2562 - 

พฤศจิกายน 2563

ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จํากัด

มีนาคม 2562 - 

ธันวาคม 2563

ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลีเมอร์ จํากัด

มกราคม 2562 - 

พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) 

จํากัด (มหาชน)

สิงหาคม 2562 - 

พฤศจิกายน 2563

รองประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ 

จํากัด

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการบริหารสถาบัน สถาบนัวิทยาการพลังงาน

1 พฤศจิกายน 2562 - 

24 ธันวาคม 2563

กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ 

สถาบันวิทยสิริเมธี

กุมภาพันธ์ 2562 - 

สิงหาคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ 

จํากัด

ตุลาคม 2560 - 

มกราคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี 

จํากัด

2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

2558 - 

30 มกราคม 2562

กรรมการ/ กรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2558 - 

31 มกราคม 2562 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2557 - 2561 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ธันวาคม 2563 - 

19 มกราคม 2564

กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

20 มกราคม 2564 - 

30 กันยายน 2564

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

7 เมษายน 2564 - 

30 กันยายน 2564

กรรมการ/ กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

1 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจบุัน

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2 ธันวาคม 2563 - 

30 มกราคม 2564

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

4 ธันวาคม 2563 - 

18 ตุลาคม 2564

กรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จํากัด

เมษายน 2562 - 

มกราคม 2564

ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จํากัด

4 มกราคม 2564 - 

18 ตุลาคม 2564

ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จํากัด

28 มิถุนายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2562 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี 2562 - 2564)

3 มีนาคม 2564 - 

17 พฤศจิกายน 2564

กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี

387386
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท พาณิชยศาสตรมหาบัณฑิต 

(บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 279/2019) และ Strategic Board 

Master Class (SBM 9/2020) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 24 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ

พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตร Leadership Succession Program 

(LSP) (รุ่นที่ 6) มูลนิธิสถาบันวิจัย

และพัฒนาองค์กรภาครัฐ 

• หลักสูตร CMA-Greater Mekong 

Subregion (CMA-GMS) (วตท.) รุ่นที่ 1 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตร PTT-HBS Leadership 

Development Program II, 

Harvard Business School

1 ตุลาคม 2561 - 

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารการเงิน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

8 พฤษภาคม 2561 - 

30 กันยายน 2561

กรรมการ บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ 

โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด

1 มกราคม 2559 - 

30 กันยายน 2561

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปฏบิตังิาน Secondment 

ในตําแหน่ง 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มงานการเงิน

และการบัญชี

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2559 -

30 กันยายน 2561

กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

จํากัด

1 มกราคม 2559 - 

30 กันยายน 2561

กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา 

อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จํากัด

1 มกราคม 2559 - 

19 มีนาคม 2560

กรรมการ บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย 

อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ 

พีทีวาย จํากัด

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.

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 

อายุ 57 ปี

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

 (เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุด

ในสายงานบัญชีและการเงิน)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.001009 

(ตนเอง 0.001009)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตร NIDA-Wharton Executive 

Leadership Program (ELP), 

The Wharton School, 

University of Pennsylvania 

• หลักสูตร Executive Program for Senior 

Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 

มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

• หลักสูตร Executive Development Program 

(EDP) รุ่นที่ 2 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร Leadership Development 

Program (LDP) III สถาบันพัฒนาผู้นํา

และการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร E-learning CFO’s Refresher 

Course 2020 ตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

• หลักสูตรนานาชาติระยะสั้น

สําหรับผู้นํารุ่นใหม่ด้านหลักนิติธรรม

และการพัฒนา หรือ RoLD 2020: 

The Resilient Leader (TIJ Executive 

Program on the Rule of 

Law and Development)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2561 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2561 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารสถาบันวิทยาการพลังงาน

มกราคม 2562 - 

ปัจจุบัน

ประธานชมรมนักลงทุนสัมพันธ์แห่งประเทศไทย

1 พฤศจิกายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

3 มีนาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการบริหารสถาบันวิทยสิริเมธี

3 มีนาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหาร

สถาบันวิทยสิริเมธีด้านการเงินและงบประมาณ

27 เมษายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

389388
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Engineering 

(Industrial & Manufacturing Systems 

Engineering), The University of Missouri, 

Columbia, USA

ประวัติการอบรม

 • หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Succession Program 

(LSP) รุ่นที่ 10 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์กรภาครัฐ (IDP)

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์

องค์กรและความยั่งยืน 

(เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง

จากรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์องค์กร ตั้งแต่

วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2563 - 

30 กันยายน 2564 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริหารองค์กร

และความยั่งยืน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2561 - 

30 กันยายน 2563

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

ปฏิบัติงานในตําแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

วางแผน

และควบคุมความเสี่ยง

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

23 เมษายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

นายเทอดเกียรติ พร้อมมูล

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน 

อายุ 56 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

 (เปลี่ยนชื่อตําแหน่งจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์องค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2561-

30 กันยายน 2563 และ

1 กุมภาพันธ์ 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

1 เมษายน 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

1 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ 

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด

1 ตุลาคม 2563 - 

31 มกราคม 2564

ประธานกรรมการ 

บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จํากัด 

(เดิมชื่อบริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส์ จํากัด 

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563)

3 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สาํคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

23 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี

3 มีนาคม 2564 - 

17 พฤศจิกายน 2564

กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี

391390
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



นายสุชาติ ระมาศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารศักยภาพองค์กร

และธรรมาภิบาล 

อายุ 53 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริหารศักยภาพองค์กรและธรรมาภิบาล

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

 (เปลี่ยนชื่อตําแหน่งจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารองค์กรและความยั่งยืน 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000563

(ตนเอง 0.000563; 

คู่สมรส 0)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

วิศวกรรมเครื่องกล 

สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบริหารการพัฒนาสังคม) 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 

(DCP 176/2017) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรวุฒิบัตรการกํากับดูแลกิจการ

สําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กรกํากับดูแล (Regulators) 

รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน (PDI) 

รุ่นที่ 22/2563 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการ

ตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 28/2562

• หลักสูตร Leadership Development 

Program III (2562) สถาบันพัฒนาผู้นํา

และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐ

และกฎหมายมหาชน สถาบันพระปกเกล้า 

รุ่นที่ 13/2557

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน 

รองกรรมการ

ผู้จดัการใหญ่

บริหารศักยภาพองค์กร

และธรรมาภิบาล

(เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง

จากรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริหารองค์กร

และความยั่งยืน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2564)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2562 - 

30 กันยายน 2564

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจค้าปลีก 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

2561 - 2562 รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

การตลาดขายปลีก 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

2559 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

การตลาดขายปลีก

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2559 - 2563 กรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 

จํากัด

2559 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 

จํากัด

2556 - 2560 กรรมการ PTT (Lao) Co., Ltd.

2556 - 2559 ผู้จัดการ

ฝ่ายธุรกิจคาเฟ่อเมซอน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตร Management Development 

Program III (2556) สถาบันพัฒนาผู้นํา

และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Advance Management 

Program II (2556) สถาบันพัฒนาผู้นํา

และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Executive Development 

Program (2554) สถาบันตลาดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

25 เมษายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จํากัด

26 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล 

โซลูชั่นส์ จํากัด (เดิมชื่อบริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล 

โซลูชั่นส์ จาํกัด เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563)

25 เมษายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล 

โซลูชั่นส์ จํากัด (เดิมชื่อบริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล 

โซลูชั่นส์ จํากัด เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563)

29 มีนาคม 2564 - 

29 กันยายน 2564

กรรมการ บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จํากัด

20 พฤศจิกายน 2563 - 

29 กันยายน 2564

ประธานกรรมการ บริษัท พีเบอร์รี่ไทย จํากัด

29 ตุลาคม 2563 - 

5 เมษายน 2564

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จํากัด

30 กันยายน 2563 - 

29 กันยายน 2564

ประธานกรรมการ 

PTTOR China (Shanghai) Company Limited

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

23 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล สถาบันวิทยสิริเมธี

393392
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) 

 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) 

(กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Laws (LL.M.), 

Columbia University School of Law, 

New York, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation 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) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

 ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 15 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตร Leadership Development 

Program (LDP3) รุ่นที่ 4 ปี 2019 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

1 ตุลาคม 2560 - 

ปัจจุบัน 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

สํานักกฎหมาย 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

14 พฤษภาคม 2562 - 

31 ธันวาคม 2563 

กรรมการบริหาร

ความเสี่ยงองค์กร 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

24 ตุลาคม 2561 - 

31 ธันวาคม 2563

กรรมการสรรหา

และกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

9 มีนาคม 2561 - 

31 ธันวาคม 2563

กรรมการ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

2563 ผู้บรรยาย หัวข้อ 

การมีส่วนร่วม

ขององค์กรรัฐวิสาหกิจ

และเอกชนในการลด

การทุจริต หลักสูตร 

นักบริหารยุทธศาสตร์

การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต

ระดับสูง (นยปส.) 

รุ่นที่ 11 

สถาบันการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

สัญญา ธรรมศักดิ์ 

สํานักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.)

2563 ที่ปรึกษาคณะทํางาน

ปฏิรูปกฎเกณฑ์

ด้านตลาดทุน 

(Regulatory Guillotine) 

เพื่อยกระดับ

ความสามารถ

ในการแข่งขันให้แก่

ภาคธุรกิจและลดภาระ

ของประชาชน 

สํานกังานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

(ก.ล.ต.)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตรอบรมด้านหลักนิติธรรม

และการพัฒนาสําหรับผู้บริหาร (TIJ RoLD) 

รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• หลักสูตร TIJ Workshop for Emerging 

Leaders on the Rule of Law and Policy 

รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) 

รุ่นที่ 9 ปี 2561 สถาบันการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

สัญญา ธรรมศักดิ์ สํานักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

• หลักสูตร TLCA Executive Development 

Program รุ่นที่ 1 ปี 2008 

 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2562 ผู้บรรยาย หัวข้อ 

บทบาทในการส่งเสริม 

ป้องกัน และคุ้มครอง

สิทธิมนุษยชน หลักสูตร

ประกาศนียบัตร

สิทธิมนุษยชนสําหรับ

นักบริหารระดับสูง 

รุ่นที ่1

สถาบันพระปกเกล้า

27 เมษายน 2562 - 

31 ธันวาคม 2562

กรรมการกํากับดูแล

กิจการที่ดี 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

3 เมษายน 2560 - 

31 ธันวาคม 2562

กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

30 ตุลาคม 2560 - 

30 กันยายน 2561 

กรรมการ East Mediterranean Gas 

Company S.A.E. 

กุมภาพันธ์ 2560 - 

มกราคม 2561

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายการเงิน

และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

2556 - 

15 มีนาคม 2561

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ชมรมวาณิชธนกิจ 

สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย

1 กรกฎาคม 2560 - 

30 กันยายน 2560

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่กฎหมายองค์กร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

3 กุมภาพันธ์ - 

31 สิงหาคม 2560

กรรมการอิสระ/ 

กรรมการตรวจสอบ

บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพ

พาณิชย์ จํากัด (มหาชน)

มีนาคม 2559 - 

มิถุนายน 2560

ที่ปรึกษากฎหมาย

อาวุโส

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ 

และพาร์ทเนอร์ส จํากัด

(เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ 

และเพียงพนอ จํากัด 

เปลี่ยนชื่อเมื่อวันที่ 3 เมษายน 

2560)

2552 - 

29 กุมภาพันธ์ 2559

ทนายความหุ้นส่วน

ผู้บริหาร

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ 

และเพียงพนอ จํากัด 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

20 มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

20 มกราคม 2564 - 

31 มีนาคม 2564

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย

อายุ 55 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักกฎหมาย 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2560)

•  เป็นผู้ทําหน้าที่ดูแลหน่วยงานกํากับดูแลการปฏิบัติ

ตามกฎเกณฑ์ของบริษัท (Compliance Unit)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

395394
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

4 ธันวาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด

4 ธันวาคม 2562 - 

23 พฤศจิกายน 2564

ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด

21 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จํากัด

8 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ซียู เอ็นจิเนียริ่ง เอ็นเทอร์ไพรส์ จํากัด*

8 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไพรเมท เอ็นเทอร์ไพรส์ จํากัด**

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

18 มิถุนายน 2562 - 

18 สิงหาคม 2564

กรรมการอํานวยการ/ อุปนายก สมาคมนิสิตเก่า

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

(ประจําปี 2562 - 2564) 

27 เมษายน 2564 - 

ปัจจุบัน

อนุกรรมการ สภานิติศึกษาแห่งชาติ

28 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จํากัด

19 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

นายกสมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

31 สิงหาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอํานวยการและประธานฝ่ายกฎหมาย 

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประจําปี 2564 - 2566)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาโท Master of Science 

(Industrial & System Engineering), 

Ohio University, USA

• ปริญญาโท Master of Business 

Administration (การเงิน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development 

Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นํา

และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI) 

• หลักสูตร Leadership Succession Program 

(LSP) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์กรภาครัฐ (IRDP)

• หลักสูตร Senior Executive Education 

Program (SIBA) ปี 2560 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

• หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สําหรับผู้บริหาร

ระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Leadership Development 

Program II (LDP II) สถาบันพัฒนาผู้นํา

และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)

• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) 

ป ี2554 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 

ปัจจุบัน

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2560 - 2562 กรรมการ TTM Sukuk Berhad

1 พฤศจิกายน 2558 - 

31 มกราคม 2562

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่จัดหา

และตลาดก๊าซธรรมชาติ

หน่วยธุรกิจ

ก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

30 มีนาคม 2558 - 

2562

ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

30 มีนาคม 2558 - 

2562

ประธานกรรมการ บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(มาเลเซีย) จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 เมษายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปทีี่ผ่านมา)

30 กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ จํากัด 

2562 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด 

22 กันยายน 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ 

บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

นายวุฒิกร สติฐิต

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

อายุ 57 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562) 
ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000812 

(ตนเอง 0.000494; 

คู่สมรส 0.000318)

หมายเหตุ:

* ถือหุ้นโดย บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จํากัด ร้อยละ 99.97 และบริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จํากัด ถือหุ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ร้อยละ 99.99

** ถือหุ้นโดย บริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จํากัด และบริษัท ซียูเอ็นเทอร์ไพรส์ จํากัด ถือหุ้นโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร้อยละ 99.99
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี Bachelor of Science 

(Petroleum Engineering), 

The University of Texas at Austin, USA

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ 

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 15/2002) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 พฤศจิกายน 2559 - 

30 กันยายน 2564

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ประจํา 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

ปฏิบัติงาน 

Secondment 

ในตําแหน่งรักษาการ

แทนกรรมการผู้จัดการ

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 

จํากัด

28 มกราคม 2559 - 

26 เมษายน 2562

กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 

รีซอร์สเซส จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

1 พฤศจิกายน 2559 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จํากัด

1 ตุลาคม 2562 - 

30 กันยายน 2564

กรรมการ บริษัท กัลฟ์ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จํากัด

17 กันยายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท จีพีซี อินเตอร์เนชั่นแนล เทอร์มินอล จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี B.A. in Ed. (Social Science) 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

• ปริญญาโท Master of Political Science 

(M.P.A.), National University, San Diego, 

USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 206/2015), Ethical Leadership 

Program (ELP 19/2020) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development 

Program (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้นํา

และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

(PTT Leadership and Learning Institute)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 14 (วพน. 14) 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 

(ปริญญาบัตร วปอ. 63) 

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• หลักสูตร Making the CEO’s of Thailand 

(MCOT) รุ่นที่ 2

• หลักสูตรเกี่ยวข้องกับการซื้อขายน้ํามันดิบ

ล่วงหน้า The Oxford Princeton, UK

1 ตุลาคม 2561 - 

ปัจจุบัน 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้า

ระหว่างประเทศ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

22 ตุลาคม 2561 - 

22 มิถุนายน 2563

กรรมการ

กํากับดูแลกิจการ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน)

1 กุมภาพันธ์ 2559 - 

30 กันยายน 2561

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่การค้า

ระหว่างประเทศ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 สิงหาคม 2558 - 

31 มกราคม 2559 

ผู้จัดการฝ่ายรักษาการ

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่การค้า

ระหว่างประเทศ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2555 - 2558 ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติงาน

ในตําแหน่ง Managing 

Director

PTT International Trading 

Pte. Ltd. (PTTT)

1 พฤศจิกายน 2554 - 

2561 

ประธานกรรมการ PTT International Trading DMCC 

หม่อมหลวงปีกทอง ทองใหญ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

อายุ 54 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564)  

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

นายดิษทัต ปันยารชุน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

อายุ 57 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

22 ตุลาคม 2561 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

22 มิถุนายน 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

8 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

27 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

24 ตุลาคม 2559 - 

8 ตุลาคม 2564

ประธานกรรมการ 

PTT International Trading London Ltd. (PTTT LDN)

1 พฤศจิกายน 2555 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ รักษาการประธานกรรมการ 

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) 

(แต่งตั้งเป็นรักษาการประธานฯ 

ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561 - 8 มกราคม 2563)

9 มกราคม 2563 -

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ 

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาอุตสาหกรรมการเกษตร 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ คณะวิทยาการจัดการ 

บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 174/2013), Company Secretary 

 Program (CSP 40/2011) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD) 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาความสามารถทางนวัตกรรม

สําหรับกลุ่มผู้นํารุ่นใหม่ ภาครัฐและเอกชน 

สถาบันวิทยาการนวัตกรรม

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

ขั้นสูง (สวปอ.มส. รุ่นที่ 10) 

 สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

 ในพระบรมราชูปถัมภ์

• หลักสูตร PTT Leadership Development 

Program (IMD Business School), 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

(PLLI)

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่นวัตกรรม

และธุรกิจใหม่

(เปลี่ยนชื่อตําแหน่ง

จากรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่นวัตกรรม

และดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 

1 ตุลาคม 2564)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 มิถุนายน 2563 - 

30 กันยายน 2564

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2562 - 

พฤษภาคม 2563

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์องค์กร นวัตกรรม 

และความยั่งยืน 

และผู้อํานวยการ

โครงการเพิ่มระดับ

ขีดความสามารถ

เพื่อศักยภาพ

ในการแข่งขัน

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน) 

กรกฎาคม 2562 - 

พฤษภาคม 2563

ประธานกรรมการ PTT (Cambodia) Limited

2561 - 2563 เลขาธิการ สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

สิงหาคม 2561 - 

1 มิถุนายน 2562

ประธานกรรมการ PTTOR China (Shanghai) 

Company Limited

ตุลาคม 2558 - 

มีนาคม 2562

ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบลนดิ้ง จํากัด

ดร.บุรณิน รัตนสมบัติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่

อายุ 54 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564)  

(เปลี่ยนชื่อตําแหน่งจากรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

นวัตกรรมและดิจิทัล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.00075

(ตนเอง 0.00075; 

คู่สมรส 0)

401400
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตร Senior Executive Education 

Program on Strategy and Innovation, 

School of Management, MIT

• หลักสูตร Leadership Succession Program 

(LDP8) มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา

องค์กรภาครัฐ (IRDP)

• หลักสูตร CMA-GMS International Program 

2016 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรนักบริหารการทูต รุ่นที่ 7 

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ 

กระทรวงการต่างประเทศ

• หลักสูตร PTT Leadership Development 

Program, Harvard Business School, USA

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง

การจัดการภาครัฐและกฎหมายมหาชน 

สถาบันพระปกเกล้า (รุ่นที่ 12)

• หลักสูตร Executive Development Program, 

สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

2561 - 2562 รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจหล่อลื่น

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน) 

2559 - 2561 อุปนายก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2558 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

ธุรกิจหล่อลื่น

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

พฤษภาคม 2560 - 

พฤศจิกายน 2560

ประธานกรรมการ PTT Oil Myanmar Co., Ltd.

สิงหาคม 2555 - 

มีนาคม 2560

กรรมการ PTT (Lao) Co., Ltd.

เมษายน 2558 - 

กนัยายน 2559

กรรมการ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

18 กันยายน 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

18 กันยายน 2563 - 

23 เมษายน 2564

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

23 เมษายน 2564 - 

19 พฤษภาคม 2564

กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

19 พฤษภาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

8 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

27 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด

เมษายน 2560 - 

1 ตุลาคม 2564 

กรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด (Thappline) 

(พฤศจิกายน 2562 - ตุลาคม 2563 ดํารงตําแหน่ง

ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จํากัด 

(Thappline))

25 สิงหาคม 2564 - 

8 ตุลาคม 2564

ประธานกรรมการ 

บริษัท นิวทรา รีเจนเนอเรทีฟ โปรตีน จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2563 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสภาธุรกิจ IMT-GT สภาอุตสาหกรรม

2563 - ปัจจุบัน รองประธานคณะกรรมการงานส่งเสริมสนับสนุน

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม

2563 - ปัจจุบัน กรรมการคณะกรรมการงานอาเซียนและโลจิสติกส์ 

สภาอุตสาหกรรม

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเครื่องกล) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

(การบริหารธุรกิจ) 

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 211/2015) สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development 

Program, MDP III Business Management, 

MDP III People Management, 

 Advanced Management Program (AMP) 3 - 

 Business and People Management 

 สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Leadership Development 

Program II (LDP II) ประเทศจีน

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

วิศวกรรม

และโครงสร้างพื้นฐาน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2558 - 

30 กันยายน 2564

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

วิศวกรรม

และบริหารโครงการ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

23 เมษายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด

23 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบนั

ประธานกรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จํากัด

23 เมษายน 2561 - 

14 ตุลาคม 2564

กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม จํากัด

21 ธันวาคม 2563 - 

30 พฤศจิกายน 2564

กรรมการ บริษัท สุเอช เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์วิสเซส จํากัด

14 มีนาคม 2559 - 

25 กุมภาพันธ์ 2564

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จํากัด 

(เลิกกิจการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

23 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี

นายชาญศักดิ์ ชื่นชม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน

อายุ 54 ปี

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

วิศวกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564) 

(จัดตั้งสายงานรองกรรมการผู้จัดการใหญ่วิศวกรรม

และโครงสร้างพื้นฐาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

403402
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

•  วิทยาศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

•  วิทยาศาสตร์ประยุกต์ (การสํารวจธรณี

ฟิสิกส์) University of New South Wales, 

Australia

ประวัติการอบรม

• Leadership Development Program III 

(LDP III)  สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้

กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

 ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) 

 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• The Corporate Governance: 

Regulation and Disclosure Training 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Leadership Development Program II 

(LDP II) สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้

กลุ่ม ปตท.

• EP LEAD III Leadership Development 

Program IMD

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

 สถาบันวิทยาการตลาดทุน (หลักสูตร วตท.) 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต  

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 กุมภาพันธ์ 2564 - 

30 กันยายน 2564

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต  

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2563 - 

31 มกราคม 2564

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งผู้จัดการใหญ ่

และรักษาการ

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มงานโครงการผลิต

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต  

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2563 - 

30 กันยายน 2563

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

กลุ่มงานโครงการผลิต

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต  

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

13 กันยายน 2562 - 

8 มกราคม 2563

กรรมการ PTTEP HK Holding Limited

1 ตุลาคม 2560 - 

31 ธันวาคม 2562

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต  

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 พฤศจิกายน 2560 - 

30 กันยายน 2561

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ 

และรักษาการผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่ 

หน่วยงานธุรกิจใหม่ 

และปฏิบัติงาน

ในตําแหน่ง Project 

Champion, Spend 

Smart

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

16 ตุลาคม 2559 - 

30 กันยายน 2560

รักษาการรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

1 กันยายน 2559 - 

15 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

โครงการระหว่างประเทศ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)  

15 กรกฎาคม 2559 -

31 สิงหาคม 2559

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สังกัด

กลุ่มงานโครงการผลิต

และสนับสนุนปฏิบัติการ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

1 มกราคม 2558 - 

14 กรกฎาคม 2559

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

โครงการออสเตรเลีย 

ปฏิบัติงานในตําแหน่ง 

General Manager

บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย 

จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

22 มิถุนายน 2560 - 

30 กันยายน 2564

กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด

8 มกราคม 2563 - 

1 มีนาคม 2564

กรรมการ PTTEP HK Offshore Limited

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

อายุ 57 ปี

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000224

 (ตนเอง 0.000224; 

คู่สมรส 0) 
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(วิศวกรรมเคมี) University of Houston, 

USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation 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.) 

รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

 ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• Leadership Development Program III 

(LDP III) รุ่นที่ 4 ปี 2562 

 สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 30 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (สตช.)

1 ตุลาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย ปฏิบัติงาน 

Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

(เปลี่ยนแปลง

ชื่อตําแหน่งเป็น

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล 

เคมิคอล จํากัด 

(มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 

1 มกราคม 2565 

เป็นต้นไป)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2562 - 

กันยายน 2563

กรรมการ มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

ตุลาคม 2562 - 

กันยายน 2563

กรรมการ มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

6 พฤศจิกายน 2562 - 

20 ตุลาคม 2563

กรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด 

(มหาชน)

พฤษภาคม 2560 - 

มกราคม 2563

กรรมการ บริษัท ไทยแท้งค์เทอร์มินัล จํากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

เมษายน 2560 - 

30 กันยายน 2562

ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการ 

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี

ขั้นต้น

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2558 - 

กันยายน 2562

กรรมการ/ 

President & CEO

PTTGC America Corporation

เมษายน 2558 - 

กันยายน 2562

กรรมการ PTTGC Innovation America 

Corporation

กุมภาพันธ์ 2558 - 

กันยายน 2562

กรรมการ PTTGC International 

(Netherlands) B.V.

มกราคม 2558 - 

กันยายน 2562

กรรมการ Vencorex Holding

พฤศจิกายน 2551 - 

กันยายน 2562

กรรมการ Emery Oleochemical (M) 

Sdn. Bhd.

พฤศจิกายน 2551 - 

กันยายน 2562

กรรมการ Emery Specialty Chemicals 

Sdn. Bhd.

ตุลาคม 2557 - 

มีนาคม 2560 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

สายงาน International 

Business Operations 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 

จํากัด (มหาชน)

กันยายน 2557 - 

ธันวาคม 2561

กรรมการ NatureWorks LLC

กันยายน 2557 - 

ธันวาคม 2561

กรรมการ/ 

Vice President

PTTGC International (USA) Inc.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

21 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ 

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากดั (มหาชน)

1 ตุลาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน)

15 สิงหาคม 2560 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด

ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

อายุ 54 ปี

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562)

 (เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่งเป็น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

8 ธันวาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ PTTGC International (Netherlands) B.V

1 กันยายน 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ GC International Corporation

1 กรกฎาคม 2558 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ PTTGC America LLC

1 กรกฎาคม 2558 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ PTTGC America Corporation

1 กันยายน 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ PTTGC International Private Limited

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

22 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน

1 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาในสายงานสมาชิกสัมพันธ์ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

30 กันยายน 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

24 สิงหาคม 2563 - 

25 มีนาคม 2564

กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

11 มีนาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

อุปนายก (ด้านสนับสนุน) 

สมาคมกีฬาว่ายน้ําแห่งประเทศไทย

30 มกราคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

30 ตุลาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการอํานวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

3 ตุลาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

1 ตุลาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหาร สถาบันวิทยาการพลังงาน

15 สิงหาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ โรงเรียนกําเนิดวิทย์

กรกฎาคม 2560 - 

ปัจจุบัน

ประธานร่วม France-Thailand Business Forum

14 มิถุนายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการและกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

29 ธันวาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานคณะที่ปรึกษา 

PTTGC International (Netherlands) B.V 

สําหรับเรื่องธุรกิจและการลงทุนในบริษัท Allnex

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Business 

Administration, with Emphasis in 

 Financial Management, 

 Pennsylvania State University, 

 Pennsylvania, USA 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 8/2001), Director Certifi cation 

Program Update (DCPU 5/2015), 

Audit Committee Program (ACP 38/2012), 

Ethical Leadership Program (ELP 7/2017) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(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, France 

• หลักสูตร Advanced Management Program 

รุ่น 184, Harvard Business School, 

Harvard University, USA

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

1 กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย ปฏิบัติงาน 

Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2562 - 

มีนาคม 2563

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จํากัด

กันยายน 2562 - 

เมษายน 2563

กรรมการ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด

กันยายน 2562 - 

เมษายน 2563

กรรมการ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยลู้บเบส จํากัด (มหาชน)

กันยายน 2562 - 

เมษายน 2563

กรรมการ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท ไทยออยล์มารีน จํากัด

1 ตุลาคม 2559 - 

31 สิงหาคม 2562

ประธานเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2558 - 31 สิงหาคม 

2562

กรรมการ/ กรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

30 พฤศจิกายน 2561 - 

2562

กรรมการ/ 

ประธานกรรมการ 

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด 

ตุลาคม 2559 - 2562 กรรมการ Sakari Resources Ltd.

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

อายุ 59 ปี

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562)  

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000599

(ตนเอง 0.000557; 

คู่สมรส 0.000042)

409408
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม

ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนา

ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคง

ขั้นสูง (สวปอ. มส.) รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัย

ป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

• TLCA Executive Development Program 

(EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

ภาครัฐร่วมเอกชน 

 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนา

ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) 

รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจ

และอุตสาหกรรม

• หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย สําหรับนักบริหารระดับสูง 

(ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า 

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตยฯ 

(นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง

 ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• Thailand CG Forum: Governance as a 

 Driving  Force for Business Sustainability 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• การบรรยาย หัวข้อ 

“Cybersecurity in the Boardroom” 

โดยนายปริญญา หอมเอนก 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

รักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

มิถุนายน 2560 - 

ตุลาคม 2560

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี 

จํากัด

2559 - 2560 ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 

รีซอร์สเซส จํากัด

มกราคม - กันยายน 

2559 

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

1 พฤษภาคม 2557 - 

30 กันยายน 2559

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารการเงิน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน)

1 กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

พฤศจิกายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จํากัด 

กันยายน 2562 - 

25 กุมภาพันธ์ 2564

กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จํากัด 

(เลิกกิจการเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564)

กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด

มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จํากัด

พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทรัพย์ทิพย์ จาํกัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(วาระปี 2563 - 2565) 

2563 - ปัจจุบัน รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(งานเศรษฐกิจและวิชาการ)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)

2563 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

2563 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาคณะกรรมการ สายงานส่งเสริมและสนับสนุน

อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

24 มีนาคม 2563 - 

24 มีนาคม 2564 

กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

พฤศจิกายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการสภา สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

อุปนายก สมาคมกีฬาว่ายน้ําแห่งประเทศไทย (ส.ว.ท.)

กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการผู้แทนบริษัท 

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (PTIT)

กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

กันยายน 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน (วพน.)

สิงหาคม 2559 - 

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษานายกสมาคม 

สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการตลาดทุน (สวตท.)

2556 - ปัจจุบัน กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 

สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA)

เมษายน 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย (TLCA)

ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

411410
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



นายชวลิต ทิพพาวนิช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

อายุ 59 ปี

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000035 

(ตนเอง 0.000035; 

คู่สมรส 0)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม) 

(เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

(วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ) 

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Advance Management Program 

(AMP 187) สถาบัน Harvard Business 

School, Executive Education, USA

• หลักสูตร GE Energy Customer 

Executive Leadership Program 

(GE: PTT Executive Leadership) 

สถาบัน GE Global Learning Crotonville 

Leadership USA

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง

การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

สําหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 23 

ปีการศึกษา พ.ศ. 2562 - 2563

1 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม

ขั้นปลาย ปฏิบัติงาน 

Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

7 มกราคม 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

7 พฤศจิกายน 2561 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

23 เมษายน 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด 

(มหาชน)

15 มีนาคม 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท โกลว์ จํากัด

15 มีนาคม 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด

15 มีนาคม 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

15 มีนาคม 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

15 มีนาคม 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบ

เรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน 

(บรอ.) รุ่นที่ 5

• Leadership Development Program III 

รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้

กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership 

and Learning Institute)

15 มีนาคม 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด

1 ตุลาคม 2561 -

30 พฤศจิกายน 2563

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่เทคโนโลยี

และวิศวกรรม

ปฏิบัติงาน 

Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2561 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ/ กรรมการ

บริหารความเสี่ยง/ 

เลขานุการ

คณะกรรมการ/ 

ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ์

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

2560 - 

30 กันยายน 2561

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งรองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

ด้านบริหารศักยภาพ

องค์กร

บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) 

2558 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่ง President

HMC Polymers Co., Ltd. 

(JV with LyondellBasell)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

4 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย) จํากัด (มหาชน)

413412
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

17 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ไอพอลีเมอร์ จํากัด

22 ธันวาคม 2563 - 

27 ตุลาคม 2564

รองประธานกรรมการ

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด

28 ตุลาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จํากัด

24 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จํากัด

24 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จํากัด

8 มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จํากัด

17 มีนาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ประธานกรรมการ บริษัท น้ํามัน ไออาร์พีซี จํากัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

เมษายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ สภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

มีนาคม 2564 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษา ชมรมพลังไทยใจอาสา

มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

คณะกรรมการอํานวยการ (Council of Trustees) 

สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ กรรมการบริหาร

องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)

ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการคณะที่ปรึกษาวิทยาลัยปิโตรเลียมและปิโตรเคมี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

กรกฎาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

วาระปี 2563 - 2565

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

ประวัติการอบรมประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Asia Petrochemical Industry 

Conference (APIC) รุ่นที่ 2 ปี 2560 

Japan Petrochemicals Industry 

Association 

• หลักสูตร PTT Group VP Leadership 

Development Program ปตท.

• NIDA-Wharton Executive Leadership 

Program (Class 2009), The Wharton 

School of the University of Pennsylvania, 

USA

• หลักสูตร Senior Executive Program (SEP) 

รุ่นที่ 26 ปี 2555 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ

ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมือง

การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 

สําหรับผู้บริหารระดับสูง  (ปปร.) รุ่นที่ 22 

สถาบันพระปกเกล้า

1 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจํา ประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มธุรกิจใหม่

และโครงสรา้งพื้นฐาน

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งประธาน

เจ้าหน้าที่บริหารและ

กรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

16 กันยายน 2561 - 

30 พฤศจิกายน 2563 

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

นวัตกรรมและดิจิทัล

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

19 กันยายน 2561 - 

30 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ/ กรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

3 มีนาคม 2563 - 

29 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จํากัด

27 กุมภาพันธ์ 2563 - 

29 พฤศจิกายน 2563

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เรส จํากัด

3 กันยายน 2562 - 

29 พฤศจิกายน 2563

กรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

11 พฤศจิกายน 2562 - 

29 พฤศจิกายน 2563

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

พฤศจิกายน 2562 - 

17 กุมภาพันธ์ 2563

กรรมการ บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) 

จํากัด

28 กมุภาพันธ์ 2562 - 

30 พฤศจิกายน 2563 

กรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี

มิถุนายน 2562 - 

16 สิงหาคม 2562

กรรมการ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ 

จํากัด

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

อายุ 55 ปี

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน) 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

27 พฤศจิกายน 2560 - 

4 พฤศจิกายน 2562

กรรมการ สมาคมเพื่อนชุมชน

พฤษภาคม 2561 - 

23 พฤศจิกายน 2561

กรรมการ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 

จํากัด

1 ตุลาคม 2559 - 

15 กันยายน 2561

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

31 มีนาคม 2559 - 

30 กันยายน 2559

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ สังกัด

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 กรกฎาคม 2558 - 

30 มีนาคม 2559

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่ง President

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม 

จํากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 

กรรมการบริหารความเสี่ยง/ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จํากัด

1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ พลังงาน จํากัด (มหาชน)

1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ จํากัด

1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 2 จํากัด

1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 3 จํากัด

1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี 2 โฮลดิ้ง จํากัด

1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ เอสพีพี 11 จํากัด

1 ธันวาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลว์ ไอพีพี จํากัด

4 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ จํากัด

13 กรกฎาคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ Avaada Energy Private Limited

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จํากัด

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท บัญชีมหาบัณฑิต (บช.ม.) 

(การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

(การบริหารการเงิน) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 180/2013), Director Certifi cation 

Program Update (DCPU 2/2014), 

How to Develop a Risk Management Plan 

(HRP 6/2014), Successful Formulation 

& Execution of Strategy (SFE 21/2014), 

Director Leadership Certifi cation Program 

(DLCP 0/2021) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Senior Executive Program, 

London Business School, UK 

• หลักสูตร Leadership Development 

Program III รุ่น 2 ปี 2558 

สถาบันพัฒนาผู้นําและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร Strategic Thinking Through Case

• หลักสูตร PTT Group VP Leadership 

Development Program 

• หลักสูตร Executive Development Program 

(EDP) สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

1 กรกฎาคม 2561 - 

ปัจจุบัน

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ประจําประธาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กลุ่มปิโตรเลียมขั้นปลาย 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งรักษาการ

แทนประธานเจ้าหน้าที่

บริหารและกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

14 กุมภาพันธ์ 2561 - 

20 สิงหาคม 2561

กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

1 ตุลาคม 2560 - 

30 มิถุนายน 2561

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจน้ํามัน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2558 - 15 ตุลาคม 

2562

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 

จํากัด

2559 - 30 กันยายน 

2560

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ปตท. 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งกรรมการ

ผู้จัดการ

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก 

จํากัด

2555 - 2559 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

วางแผนหน่วยธุรกิจ

น้ํามัน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์

รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

อายุ 59 ปี

• รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2561)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตร PTT Group PLLI 3 Leadership 

Greatness: Great Leaders, Great Teams, 

Great Results 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 26 

ปี 2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ

พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 ปี 2561 

สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรสําหรับผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม

และการพัฒนา รุ่นที่ 3 ปี 2562 

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

• หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการ

 สําหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง

ขององค์กรกํากับดูแล (Regulator) 

รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน 

 รุ่นที่ 20 ปี 2562 สถาบันพระปกเกล้า

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

2561 - ปัจจุบัน กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ รักษาการแทน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

2562 - ปัจจุบัน กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

พฤษภาคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการบริหารสถาบัน สถาบันวิทยาการพลังงาน

กรกฎาคม 2563 - 

13 กุมภาพันธ์ 2565

กรรมการนโยบายบุคลากร สภาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา 

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Business 

Administration, University of 

South Carolina, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร TLCA Executive Development 

Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตร Leadership Development 

Program II (LDP II) สถาบันพัฒนาผู้นํา

และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.

• หลักสูตร EP LEAD III Leadership 

Development Program, IMD

• หลักสูตร Senior Executive Program 

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• หลักสูตร Audit Report Process 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระราชูปถัมภ์

• หลักสูตร Audit process สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระราชูปถัมภ์

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ระดับสูง (บงส.)

1 มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

สายงานการเงิน 

บริษัท ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์และบริหาร

การเงินองค์กร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

มกราคม 2562 - 

ธันวาคม 2563

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

สายงานการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

เมษายน - ธันวาคม 

2561

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

สายงานตรวจสอบ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

มกราคม - เมษายน 

2561

รักษาการ 

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

สายงานตรวจสอบ

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2557 - 

ธันวาคม 2560

ผู้จัดการอาวุโส 

ฝ่ายตลาดทุน

และนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

20 มีนาคม 2558 - 

1 มกราคม 2561

กรรมการ PTTEP Holding Company Limited

20 มีนาคม 2558 - 

1 มกราคม 2561

กรรมการ PTTEP Offshore Investment 

Company Limited

นางชนมาศ ศาสนนันทน์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร 

อายุ 52 ปี

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564) ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000455

(ตนเอง 0.000455; 

คู่สมรส 0)

419418
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

10 กันยายน 2556 - 

1 มกราคม 2561

กรรมการ PTTEP HK Holding Limited

22 เมษายน 2554 - 

1 มกราคม 2561

กรรมการ PTTEP Romana Company 

Limited

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

11 มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ PTT International Trading Pte. Ltd.

4 มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

4 มกราคม 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อัลฟ่า คอม จํากัด 

17 ธันวาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด

1 มกราคม 2562 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จํากัด

1 มกราคม 2562 - 

1 มกราคม 2564

กรรมการ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จํากัด

1 สิงหาคม 2563 - 

1 มกราคม 2564

กรรมการ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จํากัด

กจิกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (ทฤษฎีบัญชี) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 234/2017) สมาคมส่งเสริม

 สถาบันกรรมการไทย (IOD)

• หลักสูตร Leadership Development 

Program II (LDP 2), 

 Harvard Business School, Shanghai

• หลักสูตร Executive Development Program 

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

• หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 8 

(EDP-MOF 2012) มูลนิธิสถาบันวิจัย

นโยบายเศรษฐกิจการคลัง 

• หลักสูตร Advanced Management 

Program 3 (AMP 3), PTT Leadership 

and Learning Institute (PLLI)

• หลักสูตร Leadership Development 

Program III (LDP 3), IMD Singpaore

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

ระดับสูง รุ่นที่ 6 

1 พฤศจิกายน 2559 - 

ปัจจุบัน 

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

นโยบายบัญชี

และภาษีองค์กร 

(เปลี่ยนชื่อตําแหน่งจาก

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ใหญ่นโยบายการเงิน

และบัญชีองค์กร ตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2564)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

25 เมษายน 2561 - 

15 ธันวาคม 2563

กรรมการ บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

16 กรกฎาคม 2561 - 

4 สิงหาคม 2563

กรรมการเหรัญญิก สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย

2560 - 2563 อนุกรรมการ

ในคณะอนุกรรมการ

ด้านเทคนิคมาตรฐาน

การบัญชี 

สภาวิชาชีพบัญชี

ในพระบรมราชูปถัมภ์

1 มิถุนายน 2559 - 

31 ตุลาคม 2559

ผู้จัดการฝ่าย

บริหารการเงิน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 พฤษภาคม 2559 - 

31 มีนาคม 2560

กรรมการ PTT Regional Treasury Center 

Pte. Ltd.

25 กุมภาพันธ์ 2559 - 

25 เมษายน 2561

กรรมการ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จํากัด 

(เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ปตท. 

น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด 

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559) 

1 กันยายน 2557 - 

31 พฤษภาคม 2559

ผู้จัดการฝ่าย

บัญชีบริหาร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2557 - 2560 กรรมการในคณะ

กรรมการวิชาชีพบัญชี

ด้านการบัญชีบริหาร 

สภาวิชาชีพบัญชี 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร

อายุ 55 ปี

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายบัญชีและภาษีองค์กร 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559) 

 (เปลี่ยนชื่อตําแหน่งจากผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000130

(ตนเอง 0.000130)

421420
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

19 กันยายน 2563 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

24 เมษายน 2560 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

1 กุมภาพันธ์ 2560 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ PTT Green Energy Pte. Ltd.

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

• หลักสูตร TLCA Executive Development 

Program สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง 

ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6 

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการคลัง

และบัญชีภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

• หลักสูตร EP LEAD III Leadership 

Development Program IMD

การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

ด้านบัญชี ปี 2563

• TFRSs กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน: 

มุมมองการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล

ผ่านงบการเงินของกิจการที่ไม่ใช่สถาบัน

การเงิน-ชั่วโมง CPD ผู้ทําบัญชี (การบัญชี) 

6 ชั่วโมง

การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง

ด้านบัญชี ปี 2564

• หลักสูตร Shared Service Centre 

Evolution - Key to Agility after 

the Pandemic

• หลักสูตรการรับรู้และการวัดมูลค่าลูกหนี้

การค้าบนหลักคิดของ Looking forward 

Concept และการนําไปสู่การปฏิบัติ 

ความแตกต่างในทางปฏิบัติ 

 ระหว่าง PAEs และ NPAEs

• หลักสูตรการเสวนาประมาณการกระแส

เงินสดคิดลดเพื่อพิจารณาการด้อยค่า

ตาม TAS36 หลังสิ้นสุดมาตรการผ่อนปรนฯ

• หลักสูตร TFRS9 IBOR Reformation 

Phase 2 and Related Disclosure

• หลักสูตร RPA หุ่นยนต์นักบัญชี

ย่างก้าวสําคัญ ยกระดับงานบัญชี

 ยุค Digital Accounting

• หลักสูตร F&A Knowledge Sharing 

หัวข้อ “M&A: Purchase Price Allocation 

(PPA) in Practices”

• หลักสูตร PTT New Core Competencies 

ติดอาวุธเตรียมพร้อมเดินหน้าไปกับ 

PTT New Vision

• หลักสูตร Mentoring Guidelines & Process 

“เป็น Mentor อย่างไรให้ปัง”

เป็นผู้ทําบัญชีที่มีคุณสมบัติและเงื่อนไข

ของการเป็นผู้ทําบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด

ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1 มกราคม 2561 -

1 ตุลาคม 2563

กรรมการ PTTEP Holding Company Limited

22 เมษายน 2554 - 

1 ตุลาคม 2563

กรรมการ PTTEP Sadang Limited

28 กุมภาพันธ์ 2562 - 

23 กันยายน 2563

กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 

จาํกัด

มกราคม 2562 - 

กันยายน 2563

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

สายงานบัญชี

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ตุลาคม - ธันวาคม 2561 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

สายงานบัญชี

และรักษาการ 

ผู้จัดการอาวุโส 

ฝ่ายบัญชีการเงิน

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

กรกฎาคม 2559 - 

กันยายน 2561

ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

สายงานบัญชี

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

ตุลาคม 2558 - 

มิถุนายน 2559

ผู้จัดการอาวุโส 

ฝ่ายนโยบายและบริหาร

ระบบบัญชี

และรักษาการผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานบัญชี

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม 

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 220/2016) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

 (IOD)

ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

สายงานบัญชี 

บริษัท ปตท.สํารวจ

และผลิตปิโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) 

ปฏิบัติงาน Secondment 

ในตําแหน่งผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

ศูนย์บริการงานบัญชี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

20 มีนาคม 2558 - 

1 ตุลาคม 2563

กรรมการ PTTEP HK Holding Limited

นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี 

อายุ 56 ปี

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี 

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

(เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรง

ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000091

(ตนเอง 0.000091)

423422
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 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)



คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(เศรษฐศาสตร์การพัฒนา) 

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certifi cation Program 

(DCP 195/2014), Company Secretary 

Program (CSP 113/2020) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(IOD)

• หลักสูตร Advanced Management 

Program II (รุ่นที่ 1/2561) 

 สถาบนัพัฒนาผูน้าํและการเรยีนรูก้ลุม่ ปตท.

• หลักสูตร Leadership Development 

Program I (2556) 

 สถาบนัพัฒนาผูน้ําและการเรยีนรูก้ลุม่ ปตท.

• หลักสูตร Bain Academy Asia Pacifi c 

2019 Program, Bain & Company 

SE Asia, Inc., Singapore

1 ตุลาคม 2563 - 

ปัจจุบัน

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ 

บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) ปฏิบัติงาน 

Secondment 

ในตําแหน่งผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการบริษัท 

และองค์กรสมัพันธ์

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 มิถุนายน 2563 - 

30 กันยายน 2563

รองกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

กลยุทธ์องค์กร 

นวัตกรรม

และความยั่งยืน 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

5 มิถุนายน 2563 - 

30 กันยายน 2563

กรรมการ บริษัท มอดูลัส จํากัด

22 มิถุนายน 2563 - 

30 กันยายน 2563

กรรมการ PTT (Cambodia) Limited

29 พฤศจิกายน 2562 - 

30 กันยายน 2563

กรรมการ Brighter Energy Company Limited 

(JV Terminal)

30 สิงหาคม 2562 - 

31 พฤษภาคม 2563

กรรมการ Brighter PTT Oil and Retail 

Business Company Limited

29 สิงหาคม 2561 - 

31 มกราคม 2563

กรรมการ PTT Oil Myanmar 

Company Limited

1 กุมภาพันธ์ 2563 - 

31 พฤษภาคม 2563

ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์

และบริหารการลงทุน 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

1 พฤษภาคม 2562 - 

31 มกราคม 2563

ผู้จัดการฝ่าย 

บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด 

(มหาชน) ปฏิบัติงาน 

Secondment 

ในตําแหน่ง 

Managing Director

PTT Oil Myanmar 

Company Limited

1 กรกฎาคม 2561 - 

30 เมษายน 2562

ผู้จัดการฝ่ายแผน

และพัฒนาธุรกิจ

ต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก 

จํากัด (มหาชน)

17 พฤษภาคม 2560 - 

30 เมษายน 2562

กรรมการ PTT Philippines Corporation

2555 - 30 เมษายน 

2562

กรรมการ PTT (Lao) Co., Ltd.

1 มกราคม 2560 - 

30 มิถุนายน 2561

ผู้จัดการฝ่ายแผน

และพัฒนาธุรกิจ

ต่างประเทศ 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1 กันยายน 2556 - 

31 ธันวาคม 2559

ผู้จัดการส่วน 

บริษัท ปตท. จํากัด 

(มหาชน) ปฏิบัติงาน

ในตําแหน่ง 

Managing Director

PTT (Lao) Co., Ltd.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 พฤศจิกายน 2563 - 

ปัจจุบัน 

กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทไทย

17 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

รองประธานกรรมการและเหรัญญิก 

มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม

23 พฤศจิกายน 2564 - 

ปัจจุบัน

กรรมการ คณะกรรมการบริหาร สถาบันวิทยสิริเมธี

2535 - 2564 หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก. ภูหลวงเกษตรรุ่งเรือง (1992)

นายนิสิต พงษ์วุฒิประพันธ์

เลขานุการบริษัท  

อายุ 51 ปี

• เลขานุการบริษัท  

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

 เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ 

 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563)

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

0.000003 

(ตนเอง 0.000003; 

คู่สมรส 0)

425424
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 .  ( )
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม

 ของบริษัท ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชี

 และการเงิน ผูที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบโดยตรง

 ในการควบคุมดูแลการทําบัญชี  เลขานุการบริษัท

 เอกสารแนบ 2 

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT X / / / / / / / / / / / / / *0/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

บ
ริษั

ท
ย

่อ
ย

 

ธุรกิจสํารวจ

และผลิต

ปิโตรเลียม

1 บริษัท ปตท.สํารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

PTTEP / / */

ธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติ

2 บริษัท ปตท. จําหน่าย

ก๊าซธรรมชาติ จํากัด

PTTNGD X

3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด PTTLNG X

4 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี 

จํากัด

PTTGL X

ธุรกิจลงทุน

ต่างประเทศ

5 PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE /

6 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 

รีซอร์สเซส จํากัด

PTTER

7 บริษัท ปตท. โกลบอล 

แมนเนจเม้นท์ จํากัด

PTTGM

ธุรกิจน้ํามัน
8 บริษัท ปตท. น้ํามัน

และการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) 

OR X / / / *0/

ธุรกิจ 

ปิโตรเคมี

และการกลั่น

9 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล

จํากัด

PTT TANK X /

10 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  

จํากัด (มหาชน)

GC / / / / */

11 บริษัท ไทยออยล์ จํากัด (มหาชน) TOP / / / / *0/

12 บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) IRPC X / / *0/

ธุรกิจ

การค้า

ระหว่าง 

ประเทศ

13 PTT International Trading 

Pte. Ltd.

PTTT X /

14 PTT International Trading 

London Ltd.

PTTT LDN

15 PTT International Trading 

USA Inc.

PTTT USA

ธุรกิจอื่น ๆ

16 บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส 

อัลไลแอนซ์ จํากัด

BSA X /

17 บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน

จํากัด

PTT TCC /

ธุรกิจใหม่

และโครงสร้าง

พื้นฐาน

18 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 

ซินเนอร์ยี่ จํากัด (มหาชน)

GPSC / / / / / *0/

19 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น

จํากัด

PTT DIGITAL X

20 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

จํากัด

EnCo / X

21 บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ 

จํากัด

PTTES X

 2 
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ก
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รร
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ม

ค
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 บ

ริษั
ท

ร่ว
ม

 แ
ล

ะบ
ริษั

ท
ที่

เก
ี่ย

ว
ข้
อ

งกั
น

 

ธุรกิจก๊าซ

ธรรมชาติ

22 บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 

(ประเทศไทย) จํากัด

TTM(T)

23 Trans Thai-Malaysia 

(Malaysia) Sdn. Bhd.

TTM(M)

24 บริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์

จํากัด 

MAP

ธุรกิจอื่น ๆ

25 บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จํากัด 

(มหาชน)

TIPH /

26 บริษัท สานพลัง วิสาหกิจ

เพื่อสังคม จํากัด

SPSE

27 บริษัท สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล 

เซอร์วิสเซส จํากัด

SES

ธุรกิจใหม่

และโครงสร้าง

พื้นฐาน

28 บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น

จํากัด

DCAP

29 บริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) 

จํากัด

InnoSpace

30 บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) 

จํากัด   

Baania 

31 บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จํากัด HG ROBOTICS

32 Sunfolding, Inc. Sunfolding

33 Luminar Technologies, Inc. Luminar

34 Ample, Inc. Ample

 
(   31  2564)

*
(   31  2564)

หมายเหตุ: 

• สัญลักษณ์          X = ประธานกรรมการ         - = รองประธาน          * = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร          O = กรรมการผู้จัดการใหญ่          / = กรรมการ          // = ผู้บริหาร  

• รายชื่อผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะได้แก่ นายอธิคม เติบศิริ, นายกฤษณ์ อิ่มแสง, นายนพดล ปิ่นสุภา 

 และนางสาวพรรณนลิน  มหาวงศ์ธิกุล           

* บริษัทมีการจัดประเภทบริษัทในเครือใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558    

** ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง เปลี่ยนแปลงชื่อตําแหน่ง จาก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็น ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) ตั้งแต่

 วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป  

427426
/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

/  2564 (  56-1 One Report) 

 .  ( )

ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

 เอกสารแนบ 1 

 เอกสารแนบ 2

 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย

 เอกสารแนบ 3

 เอกสารแนบ 4 

 เอกสารแนบ 5 

 เอกสารแนบ 6 

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)
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 -ไม่มีเอกสารแนบ-

 5 

 
 .  ( ) 

  
 .  ( )

1.    
  .  ( )

 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (ปตท.) ได้กําหนดนโยบายด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร 

และพนักงานทุกคนยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้ ปตท. เป็นบริษัทที่มีประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ 

มีการกํากับดูแลกิจการและการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดําเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้

 ปตท. ได้ประกาศนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. และจัดทําคู่มือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ (คู่มือ CG) เพื่อให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. ทุกคนรับทราบ และยึดถือ

เป็นหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน โดยคู่มือดังกล่าวถูกเผยแพร่อยู่บนระบบเครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซตข์อง ปตท. 

 สําหรับรายละเอียดทีเ่กี่ยวข้องกบัการกาํกับดแูลกิจการทีด่ีของ ปตท. และคู่มือการกาํกบัดูแลกิจการทีด่ี มาตรฐานทางจริยธรรม 

และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ สามารถศึกษาได้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 

   https://www.pttplc.com เมนู รู้จักกับ ปตท. หัวข้อ การกํากับดูแลกิจการที่ดี หรือตาม Link ด้านล่าง

   https://www.pttplc.com/th/About/Corporate-Governance.aspx และ 

   https://www.pttplc.com/uploads/CG/Publication/CGHandbookforOneReport/PTTCGHandbook_Revision5_TH.pdf

2.   .  ( )

2.1   .  ( )

 (รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ”)

2.2 / / / 
      .  ( )

 (รายงานไว้ภายใต้ส่วนที่ 2 “หัวข้อ 7.3 ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อย”)
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นายชฎิล ชวนะลิขิกร

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สํานักตรวจสอบภายใน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

อายุ 55 ปี

ความสัมพันธ์ของครอบครัว

ระหว่างผู้บริหาร

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท

(ร้อยละ)

-ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม

ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• Certifi ed Internal Auditor (CIA): 

The Institute of Internal Auditors

ประวัติการอบรม

• 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) 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 

(Thai Institute of Directors Association (IOD))

• นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง 

กระทรวงพลังงาน

• การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอํานวยการ 

สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ

• โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

ภาครัฐวิสาหกิจเพื่อป้องกันและปราบปราม

ทุจริต 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

• Leadership Succession Program (LSP): IRDP

2562 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

สํานักตรวจสอบภายใน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2561 - 2562 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่กํากับดูแล

และธรรมาภิบาลองค์กร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2560 - 2561 ผู้ช่วยกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่

บริหารความยั่งยืน

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

2559 - 2560 ผู้จัดการฝ่าย

ตรวจสอบภายในองค์กร 

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -
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ส�วนที่ 3 
งบการเงน

เอกสารแนบ

สารบัญ  
 

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม 

ขอมูลทั่วไปของบริษัท 

  

จุดเดนทางการเงิน 

 

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

   

รางวัลแหงความสําเร็จ

   

สารจากคณะกรรมการ

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

ส�วนที่ 2 
การกํากับดูแลกิจการ

ส�วนที่ 1
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน

แบบแสดงรายการข�อมูลประจําป�/ 
รายงานประจําป� 2564

(แบบ 56-1 One Report)

 เอกสารแนบ 1 

 เอกสารแนบ 2

 เอกสารแนบ 3

 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหนาหนวยงานตรวจสอบภายใน

 เอกสารแนบ 4 

 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ

 และรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินราคาทรัพยสิน

 เอกสารแนบ 5 

 คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม

 และจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ

 ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รวมทั้งอํานาจหนาที่

 ของคณะกรรมการ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการชุดยอย

 ของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

 เอกสารแนบ 6 

 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ

 เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้   

 การรับรองจากหนวยงานภายนอก

https://www.pttplc.com/uploads/CG/Publication/CGHandbookforOneReport/PTTCGHandbook_Revision5_TH.pdf
https://www.pttplc.com/th/About/Corporate-Governance.aspx
https://www.pttplc.com
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Independent limited assurance report 
To the Directors of PTT Public Company Limited (“PTT”)

Conclusion 
Based on the procedures performed, as described below, nothing has come to our attention that causes us to believe that 
the selected subject matters (“Subject Matters”) identified below and included in the 56-1 One Report 2021 (the “Report”) 
or referred to in the Report by way of hyperlinks to  PTT’s corporate website ( “the Website” ) , for the year ended 31 
December 2021 , together with the disclosures regarding their adherence to the three AccountAbility Principles of 
Inclusiveness, Materiality and Responsiveness under AA1000APS (2018), and reliability of Subject Matters, are not, in 
all material respects, prepared in compliance with the reporting criteria (the “Criteria”).

Our Responsibilities 
We have been engaged by PTT and are responsible for 
providing a limited assurance conclusion in respect of the 
Subject Matters for the year ended 31 December 2021 to 
be included in the Report and the Website as identified 
below.
Our assurance engagement is conducted in accordance 
with the International Standard on Assurance 
Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other 
than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information and ISAE 3410 Assurance on Greenhouse 
Gas Statements. We have also conducted our engagement 
in accordance with the Accountability Assurance 
Standard of Sustainability AA1000AS (2008) at 
moderate level that corresponds to a limited assurance as 
per ISAE 3000 with a Type 2 engagement, which covers 
not only the nature and extent of the organisation’s
adherence to the AA1000APS (2018), but also evaluates 
the reliability of Subject Matters as indicated below. 
These standards require the assurance team to possess the 
specific knowledge, skills and professional competencies 
needed to provide assurance on sustainability 
information, and that we plan and perform the 
engagement to obtain limited assurance on whether the 
Subject Matters are prepared, in all material respects, in 
compliance with the Criteria.  We have complied with the 
independence and other ethical requirements of the 
International Ethics Standards Board for Accountants’ 
International Code of Ethics for Professional 
Accountants (including International Independence 
Standards) (IESBA Code), which is founded on 
fundamental principles of integrity, objectivity, 
professional competence and due care, confidentiality 
and professional behavior. The firm applies International 
Standard on Quality Control 1 and accordingly maintains 

a comprehensive system of quality control including 
documented policies and procedures regarding 
compliance with ethical requirements, professional 
standards and applicable legal and regulatory 
requirements. 

We have not been engaged to provide an assurance 
conclusion on any other information disclosed within the 
Report and the Website. 

Subject Matters 
Subject Matters comprised of the following data 
expressed numerically or in descriptive text for the year 
ended 31 December 2021: 

GRI 302-1 Energy consumption within the 
organization  

GRI 302-3 Energy intensity  

GRI 303-3 Water withdrawal (2018) 

GRI 303-4 Water discharge (2018) 

GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions 

GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG 
emissions 

GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions  

GRI 305-4 GHG emissions intensity 

GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOx), Sulphur oxides 
(Sox), and other significant air emissions (Volatile 
Organic Compounds: VOCs) 

GRI 306-3 Waste generated (2020)  

GRI 306-4 Waste diverted from disposal (2020) 

 ผู้อ่านสามารถคลิก หรือ

สแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) 

ทีแ่สดงในหวัขอ้ 3 การขบัเคลือ่น

ธรุกจิเพือ่ความยัง่ยนื ในสว่นที ่1 

ก า ร ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ แ ล ะ

ผลการดําเนนิงานของแบบแสดง

รายการข้อมูลประจําปี/ รายงาน

ประจําปี  2564 (แบบ 56-1 

One Report) เพื่ออ่านรายละเอยีด

เ พิ่ ม เ ติ ม ข อ ง เ นื้ อ ห า แ ต่ ล ะ

หั ว ข้อและสามารถติดตาม

ผลการดําเนินงานด้านความยั่งยืน

ของ ปตท. ไดท้ี ่www.pttplc.com 

หัวข้อความยั่งยืน

แบบสํารวจ
ความคิดเห็น
ของผู้อ่าน
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 ปตท.  มีการเ ปิดเผยข้อมูล

การดําเนินงานด้านความยั่งยืนต่อ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านรายงานประจําปี 

รายงานความยั่งยืน และเว็บไซต์ 

www.pttplc.com ในหัวข้อความยั่งยืน 

ต่อเนื่องเป็นประจําทุกปี และในปี 2564 

ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลการดําเนินงาน

ด้านความยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ใน "แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ 

รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 

One Report)" โดยรวมแบบ 56-1 

รายงานประจําปี และรายงาน

ความยั่งยืนเข้าไว้ด้วยกัน ต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 2 ซึ่งข้อมูลการดําเนินงานด้าน

ความยั่งยืนนั้น ได้เปิดเผยไว้ในหัวข้อ 3 

การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน 

ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและ

ผลการดําเนินงาน โดยครอบคลุม

ข้อมูลการดําเนินงานทั้ง 3 มิติ  

คือ สิ่งแวดล้อม (Environmental) 

สังคม (Social) และการกํากับดูแล 

(Governance) และยังคงเปิดเผย

ข้อมูลฯ  ดังก ล่าว ผ่านเ ว็บไซต์  

www.pttplc.com ในหัวข้อความยั่งยืน

ดังเช่นทุกปี  

12.6

 ข้อมูลที่นําเสนอในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจ

และผลการดําเนินงาน ใน “แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี 2564 (แบบ 56-1 

One Report)” ฉบับนี้ ครอบคลุมข้อมูลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนระหว่างวันที่ 1 มกราคม 

ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ของ ปตท. ในทุกกลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐาน และสายงาน

สนับสนุน รวมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เช่น บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม 

จํากัด (มหาชน) (PTTEP) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไทยออยล์ 

จํากัด (มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ 

จํากัด (มหาชน) (GPSC) และบริษัท ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) เป็นต้น 

ตามที่ระบุไว้ในเนื้อหาแต่ละหัวข้อ โดยประยุกต์ใช้แนวทางการรายงานด้านความยั่งยืนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในระดับประเทศและระดับสากลเพื่อนําเสนอประเด็นสําคัญและผลการดําเนินงาน  ดังต่อไปนี้

 ข้อมูลการดําเนินงานด้านความยั่งยืนทั้ง 3 มิติ ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อม สังคม 

และการกํากับดูแล ที่เปิดเผยในหัวข้อ 3 การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ในส่วนที่ 1 

การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน ของ “แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงาน

ประจําปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)” ฉบับนี้ ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง

ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้รับการทวนสอบตัวชี้วัดที่สําคัญด้านความยั่งยืน โดยหน่วยงาน

อิสระจากภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมั่นใจได้ว่าการเปิดเผย

ข้อมูลฯ ดังกล่าวมีความแม่นยํา ครบถ้วน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจ 

และสามารถทวนสอบกลับไปยังข้อมูลต้นทางได้ 

คู่มือจัดทําแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/ รายงานประจําปี แบบ 56-1 One Report 

ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.

การรายงานด้านความยั่งยืนของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability 

Reporting Standards โดยมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน 

(2016, 2018, 2020) และ Sector Standard Project for Oil and Gas (GRI 11: 

Oil and Gas Sector 2021) โดยมีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 

“In accordance” ระดับความครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core)

การรายงานการสร้างคุณค่าขององค์กรตามกรอบการรายงานแบบบูรณาการของ 

International Integrated Reporting Council (IIRC)      

การรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามหลักสากล 10 ประการ ของข้อตกลงโลก

แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact: UNGC) ในระดับ Advanced  

การรายงานผลการดําเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประยุกต์ใช้ 

Recommendation of the Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) 

การรายงานความก้าวหน้าของการดําเนินงานที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)

การรายงานการสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนตามตัวชี้วัดหลักของ Measuring Stakeholder 

Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable 

Value Creation ของ World Economic Forum (WEF)
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GRI 306-5 Waste directed to disposal (2020) 

GRI 306-3 Significant Spills (2016) 

GRI 403-9 Work-related injuries (2018) 

GRI 403-10 Work-related ill health (2018) 

GRI 404-1 Average hours of training per year per 
employee 

GRI 405-2 Ratio of basic salary and remuneration of 
women to men  

GRI 201-1 Direct economic value generated and 
distributed – Community Investment 

OGSD – OG4 Number and percentage of significant 
operating sites in which biodiversity risk has been 
assessed and monitored  

OGSD – OG6 Volume of flared and vented 
hydrocarbon 

OGSD – OG13 Number of process safety events, by 
business activity 

Criteria 
The Subject Matters were assessed according to the 
following criteria:

The Sustainability Reporting Standards of the 
Global Reporting Initiative (“GRI Standards”);  
The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”) of 
the Global Reporting Initiative; and 
AA1000 AccountAbility Principles Standard 
(2018) (“AA1000APS (2018)”).

Directors’ and management’s responsibilities
The directors and management of PTT are responsible for 
the preparation and presentation of the Subject Matters, 
specifically ensuring that in all material respects the 
Subject Matters are prepared and presented in accordance 
with the Criteria. This responsibility also includes the 
internal controls relevant to the preparation of the Report 
and the Website to ensure they are free from material 
misstatement whether due to fraud or error.

Procedure performed 
In forming our limited assurance conclusion over the 
Subject Matters, our procedures consisted of making 
enquiries and applying analytical and other evidence 
gathering procedures including:

Interviews with senior management and relevant 
staff at corporate and operating sites; 
Inquiries about the design and implementation of 
the systems and methods used to collect and 
process the information reported, including the 
aggregation of source data into the Subject 
Matters;  

Inquiries about managements practices and 
procedures related to identifying stakeholders and 
their expectations, determining material 
sustainability matters and implementing 
sustainability policies and guidelines;  
Remote site visit to 3 sites; Khanom Gas 
Separation Plant, Khao Bo Ya Gas Terminal, and 
Region 11 Pipeline Operations Center, selected on 
the basis of risk analysis including the 
consideration of both quantitative and qualitative 
criteria;
Agreeing the Subject Matters to relevant 
underlying sources on a sample basis to determine 
whether all the relevant information has been 
included in the Subject Matters and prepared in 
accordance with the Criteria.

The procedures performed in a limited assurance 
engagement vary in nature and timing from, and are less 
in extent than for, a reasonable assurance engagement 
and consequently the level of assurance obtained in a 
limited assurance engagement is substantially lower than 
the assurance that would have been obtained had a 
reasonable assurance engagement been performed.  
Accordingly, we do not express a reasonable assurance 
opinion.

Inherent limitations 
Due to the inherent limitations of any internal control 
structure it is possible that errors or irregularities in the 
information presented in the Report and the Website may 
occur and not be detected. Our engagement is not 
designed to detect all weaknesses in the internal controls 
over the preparation and presentation of the Report and 
the Website, as the engagement has not been performed 
continuously throughout the period and the procedures 
performed were undertaken on a test basis.
 
Restriction of use of our report 
Our report should not be regarded as suitable to be used 
or relied on by any party wishing to acquire rights against 
us other than PTT, for any purpose or in any other 
context.  Any party other than PTT who obtains access to 
our report or a copy thereof and chooses to rely on our 
report (or any part thereof)  will do so at its own risk.  To 
the fullest extent permitted by law, we accept or assume 
no responsibility and deny any liability to any party other 
than PTT for our work, for this independent limited 
assurance report, or for the conclusions we have reached.
 
 
KPMG Phoomchai Audit Ltd. 
Bangkok 

7 March 2022 
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