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มุ่งมั่นสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ
เพื่อรอยยิ้มแห่งความสุขของคนไทย
เราบูรณาการองค์ความรู้ ที่นำ�ไปสู่การพึ่งตนเองในทุกมิติ
เราตั้งคำ�ถามอย่างสร้างสรรค์ ที่นำ�มาซึ่งสิ่งใหม่
และเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติ เราคิดค้นเทคโนโลยี
ที่สอดคล้องกับชีวิต ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
เราได้ลงมือทำ�แล้วในวันนี้...

เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน
เพื่ออนาคตของทุกคน

ปี 2014
เป็น Member
DJSI World
และ DJSI
Emerging Markets
ในกลุ่มอุตสาหกรรม
นํ้ามันและก๊าซ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

ได้รับรางวัล Platts
Top 250 Global
Energy Company
Ranking for 2014
ในประเภท Overall
Global Performance
in Asia โดยอยู่ใน
อันดับที่ 24

สร้างพลังคนคุณภาพ
เพื่อสังคมไทย
เพราะตระหนักดีว่าเราคือองค์กรของคนไทย เราจึงทุ่มเทพัฒนาศักยภาพของบุคลากร บ่มเพาะประสบการณ์
ความรู้ สร้างคุณภาพในการทำ�งานเพื่อประเทศชาติ ทั้งยังไม่ละเลยการปลูกจิตสำ�นึกในการทำ�ประโยชน์แก่ส่วนรวม
เพื่อเป็นพลังของการสร้างสรรค์สังคมไทยที่เติบโตไปพร้อมกัน

ติดอันดับที่ 84
Fortune
Global 500
ประจำ�ปี 2014

สร้างเศรษฐกิจมั่นคง
สร้างสังคมเข้มแข็ง
เรามองเห็นก้าวแห่งการเติบโตขององค์กรและการยอมรับในเวทีการแข่งขันระดับโลก เห็นการขับเคลื่อน
ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทย เห็นความมั่นคงทางพลังงานจากวันนี้และตลอดไป
เราจึงทุ่มเทให้กับการทำ�งานอย่างสร้างสรรค์ด้วยความรับผิดชอบ การบริหารจัดการที่แข็งแกร่ง โปร่งใส
เพื่อขับเคลื่อนอนาคตของประเทศไทยให้สว่างไสวและมั่นคง

ปลูกฝัง
วัฒนธรรมองค์กร
ที่เติมเต็มคุณค่าของ
“คนเก่งและคนดี”

ทำ�งานอย่างมี
“SPIRIT”
สร้างองค์กร
แห่งความเป็นเลิศ
อย่างยั่งยืน
ชมรม
พลังไทยใจอาสา
พลังสร้างสรรค์
แห่งจิตอาสา
เพื่อสาธารณะ

PTT
Leadership
and Learning
Institute
(PLLI)

“สถาบันวิทยสิริเมธี”
สถาบันอุดมศึกษา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
ตอบโจทย์ความต้องการ
นักวิทยาศาสตร์
และนักวิจัยชั้นแนวหน้า
เตรียมความพร้อมสำ�หรับ
การพัฒนาประเทศ
สู่เวทีการแข่งขันระดับสากล
สถาบันการศึกษา
ที่สร้างคนรุ่นใหม่
ผู้มีคุณสมบัติยอดเยี่ยม
ในการสร้าง และใช้องค์ความรู้
เพื่อขับเคลื่อน
และพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

“โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์”
โรงเรียนวิทยาศาสตร์
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
แหล่งความรู้ที่สำ�คัญของประเทศ
สำ�หรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ด้านวิทยาศาสตร์
และคณิตศาสตร์

แก้วไบโอพลาสติก (Bio Cup)
รูปธรรมแห่งความสำ�เร็จ
ของการถ่ายทอดภารกิจสีเขียว
จากห้องวิจัยสู่การใช้งานจริง
Bio Cup บรรจุภัณฑ์กระดาษ
เคลือบด้วยพลาสติกชีวภาพ
ชนิด PBS ย่อยสลายได้ 100%
ที่ร้านกาแฟอเมซอน
จะช่วยลดขยะ
ได้กว่า 200 ตันต่อปี

พลังแห่งความรู้
บ่มเพาะอนาคต

สรรค์สร้างนวัตกรรม
สร้างสรรค์การเปลี่ยนแปลง

โลกของเราขับเคลื่อนด้วยความรู้ เราจึงสนับสนุนการคิดและสร้างบนพื้นฐานของความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพึ่งพาตนเองได้ ในทุกมิติ ด้วยการสร้างสถาบันการศึกษา
สำ�หรับบ่มเพาะดีเอ็นเอของคนรุ่นใหม่ที่ใฝ่เรียนรู้ สร้างสรรค์ ที่สำ�คัญคือมีหัวใจแห่งอุดมการณ์และคุณธรรม
เพื่อให้พวกเขาเติบโตขึ้นเป็นคำ�ตอบสำ�หรับอนาคต

บนเวทีของการแข่งขันในยุคใหม่ไม่อาจดำ�เนินไปในแบบเดิม สิ่งที่เราทำ�ในวันนี้ คือการสนับสนุนการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ด้วยพื้นฐานของความรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพของผู้คน
เพื่อสร้างศักยภาพที่แข็งแกร่งให้ประเทศไทย ก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ก๊าซธรรมชาติ
สำ�หรับยานยนต์ (NGV)

สถานีบริการ NGV
ลาดกระบัง

นํ้ามันเชื้อเพลิง
Blue Gasohol
ถังก๊าซ
LPG Composite

พัฒนาด้วยปัญญา
รักษาดุลยภาพเพื่อคนไทย

พื้นที่สีเขียว
ต่อเติมเมืองให้น่าอยู่
สร้างแหล่งเรียนรู้
การปลูกป่า
เพาะกล้าไม้ ในใจ
ให้คนเมือง

เราตระหนักถึงการพัฒนาที่แท้จริง ซึ่งต้องรักษาดุลยภาพระหว่างการเติบโตของธุรกิจ กับการดำ�รงอยู่ของสิ่งแวดล้อม
และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของคนไทย เราถือเป็นภารกิจสำ�คัญในการดำ�เนินงาน เพื่อพัฒนาสังคมมนุษย์อย่างแท้จริง
ทั้งยังขยายผลของแนวคิดให้กว้างไกล พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้สังคม
เพื่อโลกที่ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลและยั่งยืน

สาธิตการปลูกป่า
เชิงนิเวศแบบยั่งยืน

กิจกรรม
PTT Forest
in the Park

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี พระราชทานชื่อ
“โครงการศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง”
แหล่งเรียนรู้และพื้นที่แห่งความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนระหว่างป่าและเมือง

โครงการรักษ์ป่า
สร้างคน ๘๔ ตำ�บล
วิถีพอเพียง
TAGNOC

รางวัล
ลูกโลกสีเขียว
สถาบันปลูกป่า ปตท.
สานต่อองค์ความรู้
ร่วมดูแลป่าในโครงการ

บริษัทพลังงาน
แห่งชาติ

บูรณาการองค์ความรู้
สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ทุกคน
ท่ามกลางความเขียวชอุ่มของป่าไม้ เรามองเห็นลมหายใจที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นหลัง เราจึงปลูกต้นไม้ ให้งอกงามเต็มผืนดิน
ค้นคว้าและถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับป่าสู่คนทุกกลุ่ม พร้อมกับขยายพื้นที่สีเขียวในหัวใจของผู้คน
ที่พึ่งพาป่าทั้งทางตรงและทางอ้อม เพราะเรารู้ดีว่า ป่าไม้คือลมหายใจของชีวิต

“โครงการปลูกป่าถาวร
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสทรงครองราชย์ปีที่ 50
จำ�นวน 1 ล้านไร่” ในวันวาน
และอีก 1 ล้านไร่ ในวันหน้า
สร้างแรงบันดาลใจไม่รู้จบ

Green
Roadmap

เขตนิเวศอุตสาหกรรมวนารมย์ กลุ่ม ปตท. (PTT WEcoZI)
นิคมอุตสาหกรรมเอเซีย อําเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ�

PTT GROUP
VISION
วิสัยทัศน์
PTT GROUP
MISSION
พันธกิจ

ต่อประเทศ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจัดหา
พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
และราคาเป็นธรรม เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ

ต่อสังคมชุมชน

STRONG

business
direction
ทิศทาง
การดําเนินธุรกิจ

LONG
BIG
Resource Base

เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำ�เนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน
ประเทศ
พนักงาน

สังคมชุมชน

ดำ�เนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
และมีการขยายธุรกิจให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ผู้ถือหุ้น

สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลูกค้า
โดยผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล ด้วยราคาเป็นธรรม

ลูกค้า

สร้างพลังร่วม
อันยิ่งใหญ่

BIG - LONG - STRONG

PTT STRATEGIC
FRAMEWORK
กลยุทธ์
การดําเนินธุรกิจ

e

LONG

การเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ภายในปี 2556

STRONG

มีผลการดำ�เนินงานติดอันดับบริษัทชั้นนำ�
(Top Quartile Performance) ภายในปี 2563

CSR STRATEGY
กลยุทธ์ความรับผิดชอบ
ต่อสังคม
HPO

ดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว

ต่อพนักงาน
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถการทำ�งานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิต การทำ�งานของพนักงานทัดเทียม
บริษัทชั้นนำ� เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

Economy

High
Performance
Organization

ต่อคู่ค้า

ดำ�เนินธุรกิจด้านพลังงานและปิโตรเคมี
อย่างครบวงจรในฐานะเป็นบริษัท
พลังงานแห่งชาติ โดยมีพันธกิจในการดูแล
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

PTT GROUP
VALUES
ค่านิยม
Synergy

Knowledge Base

Gre

as
ne B

การเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลก
ติดอันดับ FORTUNE 100 ภายในปี 2563

ต่อผู้ถือหุ้น

ต่อลูกค้า
คู่ค้า

BIG

CG

Corporate
Governance

Power for
Sustainable
Future

Social Ecology

CSR

Corporate
Social
Responsibility

“The Balance and Harmony among
Economy, Social and Ecology
will be a new framework for
sustainable growth”

Care

ห่วงใย
Performance
Excellence
ร่วมมุ่งสู่
ความเป็นเลิศ

Innovation
ร่วมสร้าง
นวัตกรรม

Responsibility
for Society
ร่วมรับผิดชอบ
ต่อสังคม

Integrity &
Ethics
ร่วมสร้าง
พลังความดี

Trust &
Respect
ร่วมสร้าง
ความเชื่อมั่น

Technologically Advanced and Green National Oil Company

TA: Technologically
Advanced
Leading-edge
technology to
maximize value of
the business

G: Green Roadmap
Growth and profits
are achieved
in a sustainable
manner

NOC: National Oil
Company
- Energy security
- National wealth
- Support Thailand
into a knowledge
based economy

+

Share
แบ่งปัน

+ Respect
ใส่ใจ

“TRUST & CONFIDENCE”

CSV

Creating Shared Value
สร้างคุณค่าเพิ่มร่วมกัน
ทั้งแก่สังคมและธุรกิจ
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

จุดเด่นทางการเงิน
2555

งบกำ�ไรขาดทุน

รายได้จากการขายและการให้บริการ
ก�ำไรก่อนหักต้นทุนการเงิน ภาษีเงินได้
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น
และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน (EBITDA)
ก�ำไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท

งบแสดงฐานะการเงิน

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของบริษัทใหญ่และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ�ำนาจควบคุม
ส่วนของบริษัทใหญ่

หุ้น หรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ

จ�ำนวนหุ้นสามัญที่ออกและช�ำระเต็มมูลค่า
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น1/
ก�ำไรสุทธิต่อหุ้น1/
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อก�ำไรสุทธิ
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด

อัตราส่วนทางการเงิน

อัตราก�ำไรสุทธิต่อยอดขายสุทธิ
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม
อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA
อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย3/

(ล้านบาท)

(ล้านบาท)

(ล้านหุ้น)
(บาท)
(บาท)
(บาท)
(ร้อยละ)  
(บาท)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
(เท่า)
(เท่า)
(เท่า)  
(เท่า)  

2556

2557

2,842,408
228,541

2,834,732
251,025

  104,608

93,091

55,795

   1,629,511
   899,615
   729,896
    603,920

1,805,039
982,197
822,842
682,311

1,779,179
911,837
867,342
697,578

2,856
211.43
36.59
13.00
  35.5
332.00

2,856
238.88
32.52
13.00
40.0
286.00

2,793,833
227,843
  

3.74
18.06
6.90
0.62
  0.43
1.37
10.663/

3.28
14.46
5.41
0.59
0.40
1.42
10.523/  

2,856
244.22  
19.33
11.002/
56.9
324.00
1.97  
8.09  
3.11
0.55
0.29
1.00  
13.593/

หมายเหตุ:
1/ ค�ำนวณจากจ�ำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน�้ำหนัก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จ�ำนวน 2,856.30 ล้านหุ้น และวันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ�ำนวน
2,856.30 ล้านหุ้น
2/ เป็นอัตราที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 และให้น�ำเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2558 ในวันที่ 9 เมษายน 2558 				
3/ อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบีย้ = (กระแสเงินสดจากการด�ำเนินงาน + ภาษีจ่ายจากการด�ำเนินงาน)/ ดอกเบีย้ จ่ายจากการจัดหาเงิน ทัง้ นี้
สูตรได้มีการปรับจากเดิม อัตราส่วนความสามารถช�ำระดอกเบี้ย = ก�ำไรก่อนหักต้นทุนการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงาน (EBITDA)/ ดอกเบี้ยจ่ายการด�ำเนินงานและลงทุน
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายได้จากการขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้านบาท

3,500,000
-0.3%

+2%
3,000,000

2,793,833

2,500,000

2,842,408

2,834,732

1%
3%
7%

1%
3%
7%

16%

17%

18%

20%

20%

20%

1%
3%
8%

2,000,000
1,500,000

ธุรกิจถ่านหิน
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
ปตท.สผ.

1,000,000
50%

52%

53%

500,000

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
หน่วยธุรกิจนํ้ามัน
หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ

0

2555

2557

2556

ก�ำไรสุทธิ

หน่วย: ล้านบาท
-11%

120,000

104,608
100,000

1%
8%

-40%

93,091
9%

18%

80,000

18%

60,000

35%

40%

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
จากธุรกิจถ่านหิน

55,795
17%
21%

40,000

ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
จากบริษัทร่วม-การกลั่น
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
จากบริษัทร่วม-ปิโตรเคมี
ปตท.สผ.

43%

20,000

71%

31%

ปตท.
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน)
จากบริษัทร่วมอื่นๆ

0

2555

6%
-5%
-10%

4%
-2%

-5%

2556

2557
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งบแสดงฐานะการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

สินทรัพย์หมุนเวียน

หนี้สินอื่นๆ

สินทรัพย์อื่น

เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมถึงเงินให้กู้ยืม
ระยะยาวที่ถึงกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี)

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์สุทธิ

2,100,000

1,805,039

1,800,000

1,629,511

1,779,179

-1.4%

+11%
523,576

510,802

458,353

491,963

1,500,000
462,271

472,146

1,200,000
900,000

ส่วนของผู้ถือหุ้น

541,678

471,395

506,804

739,785

822,842

453,484

566,881

437,344

600,000
300,000

729,896

650,561

867,342

720,335

0

2555

2557

2556

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)
18.06

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (ร้อยละ)
6.90

14.46

5.41
3.11

8.09

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
0.62

0.59

0.55

0.43

0.40
0.29

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อ EBITDA (เท่า)
1.37

อัตราส่วนความสามารถชำ�ระดอกเบี้ย (เท่า)

1.42

13.59
10.66
1.00

2555

2556

2557

2555

10.52

2556

2557
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท   
ชื่อย่อ
เลขทะเบียนบริษัท   
ประเภทธุรกิจ

ทุนจดทะเบียน
ประกอบด้วยหุ้นสามัญ
ทุนที่ออกและชำ�ระเต็มมูลค่า
ที่ตั้งสำ�นักงานใหญ่

ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์
ฝ่ายสำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการบริษัท
บุคคลอ้างอิง

• นายทะเบียนหลักทรัพย์

• ผู้สอบบัญชี

• นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท   

บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ปตท.
0107544000108
กิจกรรมหลักของบริษัทฯ เป็นการดำ�เนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม ปิโตรเคมี ไฟฟ้า และธุรกิจถ่านหิน
โดยบริษัทฯ ลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท)
ซึ่งประกอบธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น ธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า
และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน
28,572,457,250 บาท
2,857,245,725 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
28,562,996,250 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
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 0-2537-2572, 0-2537-2171
อีเมล corporate@pttplc.com
โทรศัพท์ 0-2537-3518    
โทรสาร 0-2537-3948
อีเมล ir@pttplc.com
โทรศัพท์ 0-2537-3885-6
โทรสาร 0-2537-3883, 0-2537-3887
อีเมล corporatesecretary@pttplc.com
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด
ชั้น 4 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 0-2229-2888
โทรสาร 0-2359-1259
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน   
ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2271-8000
      
โทรสาร 0-2618-5769
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำ�กัด (มหาชน)
ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์ 1 สายปฏิบัติการธุรกรรมการเงินและหลักทรัพย์
อาคาร 2 ชั้น 3 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์   0-2256-2334-40  
โทรสาร    0-2256-2410-6      
ทีมการขายผลิตภัณฑ์บริการหลักทรัพย์ บริการหลักทรัพย์
เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์   0-2544-6881, 0-2544-2923
โทรสาร    0-2544-7475
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สารจากคณะกรรมการ

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

015

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 ถือเป็นปีที่ ปตท. เผชิญความยากลำ�บากอีกครัง้ หนึง่ เนือ่ งจากในช่วงต้นปี ปตท. ได้รบั ผลกระทบจากสถานการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง ทำ�ให้ต้องมีการปิดสำ�นักงานชั่วคราว แต่ด้วยความร่วมมือร่วมแรงของผู้บริหารและพนักงานทุกคน
ในการปฏิบัติงานและดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะกดดันรอบด้าน ประกอบกับการบริหารงานภายใต้กระบวนการดำ�เนิน
ธุรกิจต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤต (Business Continuity Management: BCM) ทำ�ให้ ปตท. ยังสามารถดำ�เนินธุรกิจได้ตามปกติ
เพื่อให้เป็นไปตามภารกิจของ กลุ่ม ปตท. ในการดูแลความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจของไทย
นอกจากนี้ ปี 2557 ยังเป็นปีที่อุตสาหกรรมพลังงานทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนด้านอุปสงค์อุปทานเป็นอย่างมาก
ส่งผลให้ราคานํ้ามันลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลัง ตั้งแต่เดือนมิถุนายนจนถึงเดือนธันวาคมและคาดว่าจะต่อเนื่องไป
ถึงปี 2558 ดังนั้น ปีนี้จึงเป็นปีที่ ปตท. เผชิญกับความท้าทายในการดำ�เนินงานจากราคานํ้ามันที่ลดลงอย่างมากเป็นประวัติการณ์
แม้ว่าจะได้นำ�มาตรการบริหารความเสี่ยงด้านราคามาใช้อย่างเคร่งครัด แต่วิกฤตการณ์ด้านราคาที่ลดลงส่งผลให้ผู้ประกอบการ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีประสบปัญหาการขาดทุนจากการเก็บสำ�รองนํ้ามัน วัตถุดิบ และราคาผลิตภัณฑ์ที่ซื้อมาในราคาสูง
แต่ต้องจำ�หน่ายในราคาที่ลดตํ่าลงตามกลไกราคาตลาดโลก อีกทั้งการบันทึกบัญชีมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี และการบันทึก
บัญชีจากการประเมินมูลค่าสินทรัพย์ ณ สิ้นปี ที่มีมูลค่าลดตํ่าลง ทำ�ให้เกิดการขาดทุนด้านสต๊อกและขาดทุนจากการด้อยค่า
สินทรัพย์เป็นอย่างมาก  
ผลประกอบการ ปตท. และบริษัทย่อย จึงสะท้อนถึงวิกฤตการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอดปี แม้ว่า ปตท. จะมีปริมาณจำ�หน่าย
ที่เพิ่มขึ้น มีการบริหารค่าใช้จ่ายดำ�เนินงานอย่างเคร่งครัด ทำ�ให้ ปตท. มีกำ�ไรสุทธิรวม 55,795 ล้านบาท มีรายได้จากการขาย
2,834,732 ล้านบาท จึงทำ�ให้ ปตท. ยังคงได้รับการจัดอันดับเป็นหนึ่งใน 100 บริษัทขนาดใหญ่ของโลก โดยนิตยสารฟอร์จูน
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน โดย ปตท. อยู่ในอันดับที่ 84 สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนและลูกค้าที่ไว้วางใจในผลิตภัณฑ์
และบริการของ ปตท. ทั้งในและต่างประเทศ
ในปี 2557 ปตท. ได้รับรางวัลแห่งความสำ�เร็จทั้งต่างประเทศและในประเทศ อาทิ ได้รับการจัดอันดับในดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 3 ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมนํ้ า มั น และก๊ า ซ ซี่ ง มี
110 บริษัททั่วโลกได้รับเชิญเข้าประเมินประสิทธิผลการดำ�เนินธุรกิจครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเพียง
14 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายการ ซึ่ง ปตท. ได้รับการจัดลำ�ดับที่ 180 จาก 2,000 บริษัทชั้นนำ�ทั่วโลกที่มีขนาดใหญ่
ทีส่ ดุ และยังเป็นบริษทั เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยทีไ่ ด้รบั การพิจารณาอยูใ่ น 500 อันดับแรก ซึง่ แสดงถึงความเชือ่ มัน่ ของนักลงทุน
ต่างประเทศมีต่อการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. สำ�หรับรางวัลในประเทศไทย ปตท. ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศ
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (SET Award of Honor: Excellence in Corporate Social Responsibility)
และรางวัลบริษทั จดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลยอดเยีย่ มประจำ�ปี 2014 (Top Corporate Governance Report Award)
ออกโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย วารสารการเงินการธนาคาร และยังได้เข้ารับ
พระราชทานโล่รางวัล “วิศวกรเกียรติคณ
ุ ” ประเภทองค์กรด้านระบบบริหารจัดการ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ซึ่งเป็นรางวัลที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอพระราชทานขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว
นอกจากนี้ เพื่อตอกยํ้าถึงการเป็นองค์กรชั้นนำ�ซึ่งมีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีคุณธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ปตท. จึงได้เข้า
เป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against
Corruption: CAC) เพือ่ แสดงเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยในการต่อต้านการทุจริตและสร้างความมัน่ ใจต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
นอกเหนือจากการดำ�เนินตามภารกิจในฐานะบริษัทนํ้ามันแห่งชาติในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน โดยการจัดหา
พลังงานให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ และการดำ�เนินการตามภารกิจในฐานะรัฐวิสาหกิจทีจ่ ดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ในด้านการเสริมสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้ประเทศ โดยการนำ�เงินส่งรัฐในระดับสูงแล้ว ปตท. ยังคงมุ่งมั่น
ดำ�เนินการตามภารกิจในฐานะบริษัทมหาชน ในการให้ความสำ�คัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน ซึ่งเป็น
ปัจจัยสำ�คัญที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ในปี 2557 ปตท. ยังคงดำ�เนินกิจกรรมที่สำ�คัญ อาทิ โครงการ CSR Green
Energy ซึ่งเป็นการนำ�พลังงานสะอาดจากการสร้างฝายชะลอนํ้าเพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าพลังนํ้าและผลิตนํ้าประปาเพื่อชุมชน
โดยมีโครงการนำ�ร่องที่ชุมชนบ้านขนุนคลี่ ตำ�บลท่าขนุน อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นการน้อมนำ�แนวพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการปลูกหญ้าแฝกตามแนวฝายเพื่อป้องกันการกัดเซาะของหน้าดินเมื่อมีฝนตก นอกจาก
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กิจกรรมทางสังคมแล้ว ปตท. ยังให้ความสำ�คัญในการนำ�นวัตกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาใช้ในการดำ�เนินธุรกิจ โดย ปตท.
ได้เปิดคอมมูนิตี้มอลล์รักษ์พลังงาน (The Greenery Station) ซึ่งเป็นคอมมูนิตี้มอลล์ครบวงจรพร้อมกับสถานีบริการนํ้ามัน
ที่ทันสมัยที่สุด บนเนื้อที่กว่า 15 ไร่ บนถนนชัยพฤกษ์ รวมทั้งการเปิดตัว PTT FIT Auto สาขาแรก โดยเป็นศูนย์บริการยานยนต์
รูปแบบใหม่ที่ให้บริการครบวงจร
นอกจากการให้ความสำ�คัญกับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมแล้ว ปตท. ยังได้เน้นแนวคิดในเรื่องการสร้างสรรค์
คุณค่าเพิม่ ร่วมกันให้แก่สงั คม (Creating Shared Value: CSV) โดย ปตท. ได้จดั ตัง้ โครงการวิจยั และพัฒนาการปลูกและผลิตกาแฟ
ระบบอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และโครงการซือ้ ขายเมล็ดกาแฟดิบ ณ สถานีเกษตรนครหลวงอินทนนท์
อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองและการพัฒนา
อย่างสมดุลตามแนวทางของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในขณะเดียวกันคาเฟ่อเมซอนก็จะได้วตั ถุดบิ เป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพ
เพื่อผู้บริโภค และผู้บริโภคก็ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ ปตท. ยังคงเดินหน้า
ในเรื่องยุทธศาสตร์ “3 ประสานแห่งการเรียนรู้ สู่ความยั่งยืน” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา
ตลอดจนพนักงานของ ปตท. ในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างยั่งยืน ซึ่งทั้ง 3 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดตั้งสถาบัน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระยอง (RAyong Institute of Science & Technology: RAIST) และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง
(RAyong Science Academy: RASA) (ปัจจุบันได้รับพระราชทานชื่อ สถาบันวิทยสิริเมธี และโรงเรียนกำ�เนิดวิทย์) โครงการ
สถาบันวิทยาการพลังงาน (Thailand Energy Academy: TEA) และโครงการจัดตั้ง PTT Leadership and Learning
Institute (PLLI) โดยในปี 2557 ได้มีการลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงสร้างและสถาปัตยกรรม โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา
และโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออกระยะที่ 1 สำ�หรับโครงการ RAIST และ RASA มีกำ�หนดเปิดภาค
การศึกษาแรกในปี 2558  
ทางด้านการดำ�เนินธุรกิจ ปตท. ยังคงดำ�เนินตามทิศทางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยเน้นสร้าง
ความสมดุลระหว่างการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี และการมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อเป็น
รากฐานในการพัฒนาความแข็งแกร่งให้แก่องค์กรในระยะยาว และสามารถเตรียมรับมือกับสถานการณ์ตา่ งๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ในปี 2557 มีเหตุการณ์สำ�คัญต่างๆ ซึ่งเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าของ กลุ่ม ปตท. ในการแก้ปัญหา
สภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้น ตั้งมั่นอยู่บนการทำ�งานร่วมกัน เปิดเผย และโปร่งใส ทำ�ให้ กลุ่ม ปตท. สามารถก้าวผ่านวิกฤตต่างๆ ได้
โดยไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการดำ�เนินธุรกิจและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การจัดหาพลังงานในช่วงแหล่งเยตากุน
สหภาพพม่า หยุดซ่อมบำ�รุง ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2556 - 14 มกราคม 2557 เหตุชุมนุมทางการเมืองที่มีผลกระทบต่อ
การดำ�เนินงาน การเปิดเวทีชี้แจงกรณีมีการบิดเบือนข้อมูลพลังงานต่อสาธารณชน และการแถลงยืนยันแยกบริษัทแยกท่อส่งก๊าซฯ
เพื่อประโยชน์ของรัฐ แม้ว่าจะประสบปัญหาต่างๆ ในปี 2557 ปตท. สามารถนำ�เงินส่งรัฐ 53,476 ล้านบาท ซึ่งเงินดังกล่าวนี้จะเป็น
ส่วนหนึ่งที่ใช้ในการพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ความสำ�เร็จของ ปตท. ในการดำ�เนินงานทีผ่ า่ นมา ถือได้วา่ เป็นความภาคภูมใิ จของคนไทยทุกคน เนือ่ งจาก ปตท. เป็นบริษทั
ของคนไทยทีส่ ามารถแข่งขันในระดับสากลได้อย่างทัดเทียม โดยสามารถยืนยันได้จากรางวัลเกียรติยศต่างๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
คณะกรรมการ ปตท. ขอขอบคุณผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มที่ได้ร่วมสนับสนุนและให้ความไว้วางใจแก่ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม
ปตท. ด้วยดีเสมอมา จนทำ�ให้ ปตท. ประสบความสำ�เร็จในการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ปตท. ขอให้คำ�มัน่ ว่าจะดำ�เนินธุรกิจอยูบ่ น
หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี โปร่งใส ตรวจสอบได้ บริหารงานอย่างเต็มศักยภาพ และมีความเป็นมืออาชีพ เพื่อให้เป็นไปตาม
วิสัยทัศน์ของ กลุ่ม ปตท. ในการเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ� โดยดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล อันจะนำ�
ไปสู่การสร้างความเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน ซึ่งจะเป็นรากฐานในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานแก่ประเทศ และเป็น
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ตลอดจนเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่คนไทย ปตท. เชื่อว่าองค์ประกอบเหล่านี้จะช่วยให้
กลุ่ม ปตท. เป็นองค์กรที่มีความยั่งยืนและอยู่คู่กับประเทศไทยในฐานะ “บริษัทพลังงานไทย” ตลอดไป
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวน 3 ท่าน
ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค และนายวิชัย อัศรัสกร
เป็นกรรมการตรวจสอบ
ในระหว่างปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) มีวาระการดำ�รงตำ�แหน่งดังนี้
• 1 - 31 มกราคม 2557 ประกอบด้วย นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ และนายวรุณเทพ วัชราภรณ์ เป็นกรรมการตรวจสอบ
• 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2557 ประกอบด้วย นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ นายอินสอน บัวเขียว และนายมนตรี โสตางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ นายวรุณเทพ วัชราภรณ์
ได้ลาออกจากตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2557
• 5 กรกฎาคม - 28 สิงหาคม 2557 ประกอบด้วย นายพรชัย รุจิประภา เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายกิตติพงษ์
กิตยารักษ์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค และนายมนตรี โสตางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบ
• 4 กันยายน - 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วย นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นางนันทวัลย์
ศกุนตนาค นายวิชัย อัศรัสกร และนายมนตรี โสตางกูร เป็นกรรมการตรวจสอบ ต่อมา นายมนตรี โสตางกูร ได้ลาออก
จากตำ�แหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ทำ�ให้ปัจจุบัน ปตท. มีคณะกรรมการตรวจสอบรวม 3 ท่าน
ตามรายนามข้างต้น
โดยมี นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามระเบียบ บริษัท ปตท.
จำ�กัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการตรวจสอบซึง่ สอดคล้องกับข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยมีนโยบายเน้นให้บริษัทฯ มีการปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีความตระหนักรู้ และเตรียม
ความพร้อมในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบสำ�คัญต่อองค์กร และการมีระบบการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล โดยสรุปได้ ดังนี้
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• ผลักดันให้มีการพัฒนาและยกระดับงานตรวจสอบภายในของ กลุ่ม ปตท. ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และภาพลักษณ์ของ กลุ่ม ปตท. เช่น การสนับสนุนงานตรวจสอบเชิงรุก (Proactive
Audit) การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้ในการตรวจสอบ และการสนับสนุนให้ผู้ตรวจสอบภายในมีความรู้ความสามารถเทียบเคียง
บุคลากรในระดับมาตรฐานสากล
• ให้ความสำ�คัญและมีการติดตามประเด็นสำ�คัญๆ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทฯ มีการบริหารจัดการรองรับความผันผวน
ในเรื่องของราคานํ้ามันซึ่งมีผลกระทบต่อองค์กรมาก
• เน้นให้มีการพิจารณาทบทวนแผนการลงทุน โดยพิจารณาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจากปัจจัยต่างๆ รวมถึง
ความผันผวนของราคานํ้ามันและผลิตภัณฑ์หลักของ กลุ่ม ปตท. และกำ�หนดมาตรการทางบัญชีที่จะสามารถรับรู้หรือประเมิน
ค่าความเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างทันเวลา มีทีมงานที่จะคอยติดตามอย่างใกล้ชิด และในการพิจารณาแผนการลงทุนใหม่ควรต้อง
พิ จ ารณาถึ ง ความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและสนองนโยบายรั ฐ บาลด้ ว ย เช่ น พลั ง งานทดแทน พลั ง งานทางเลือก
(Alternative Energy)
• การให้ความสำ�คัญเรื่องการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานในการดำ�เนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม มีความโปร่งใส
ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อกำ�หนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนให้มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ
โดยการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการตรวจสอบและป้องกันการเกิดทุจริต
ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 15 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน
และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง สรุปสาระสำ�คัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังนี้
1. การสอบทานรายงานทางการเงิน   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำ�ปี  
2557 ของ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และงบการเงินรวม รวมถึงรายการระหว่างกัน รายการทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ร่วมกับฝ่ายบริหารและสำ�นักตรวจสอบภายใน โดยได้เชิญผู้สอบบัญชีร่วมประชุมทุกครั้งที่มีการพิจารณางบการเงินรายไตรมาส
และงบการเงินประจำ�ปี  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผูส้ อบบัญชีในเรือ่ งความถูกต้องครบถ้วนของงบการเงิน  การปรับปรุง
รายการบัญชีที่สำ�คัญซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสมของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล อย่ า งถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นเพี ย งพอ และความมี อิ ส ระของผู้ ส อบบั ญ ชี เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า การจั ด ทำ�งบการเงิ น
เป็นไปตามข้อกำ�หนดของกฎหมายและมาตรฐานบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปมีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมทั้ง
มีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ เพื่อเป็นประโยชน์กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผูส้ อบบัญชีโดยไม่มฝี า่ ยบริหารของบริษทั ฯ 1 ครัง้ เพือ่ พิจารณาขอบเขตแนวทางและแผนการสอบบัญชี
ประจำ�ปีของผู้สอบบัญชี
2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณานโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงาน
และแนวทางการบริหารจัดการความเสีย่ งตามรายการความเสีย่ งระดับองค์กร (Corporate Risk Profile) การบริหารจัดการความเสีย่ ง
อันเนื่องจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความผันผวนของราคานํ้ามันที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผลการดำ�เนินงาน
ของ กลุ่ม ปตท. และแผนการลงทุนต่างๆ ด้วย การจัดหาแหล่งพลังงาน รวมถึงเหตุการณ์ความเสี่ยง (Event Risk) อื่น นอกจากนี้
ยังได้สอบทานการบริหารจัดการความเสี่ยงอันเกิดจากภายในและภายนอกองค์กร เช่น ความเสี่ยงจากการดำ�เนินธุรกิจ
ในต่างประเทศ และการพิจารณาการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐ เป็นต้น มีการประชุมร่วมกับฝ่ายจัดการ
ของบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณาและสอบทานประสิทธิภาพและความเหมาะสมของกระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างสมํ่าเสมอ
ทุกไตรมาส พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อนำ�ไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น
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3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและทบทวนระบบการควบคุม
ภายในร่วมกับผู้สอบบัญชีและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในทุกไตรมาส โดยพิจารณาในเรื่องการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากร
การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต ความเชื่อถือได้
ของรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็น
สอดคล้องกันว่าไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำ�คัญ
ในปี 2557 สำ�นักตรวจสอบภายในได้นำ�ระบบ Continuous Control Monitoring and Auditing System (CCMS) เข้ามา
ช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติ รวมถึงการทุจริตที่เกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างถึงการชำ�ระเงิน
(Procure to Pay) ซึ่งถือเป็นโครงการนำ�ร่อง และกำ�ลังจะขยายผลไปยังกระบวนการอื่นๆ ต่อไป
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำ�หนด
มาตรฐานการควบคุมภายในปี 2544 โดยได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารตอบแบบประเมินการควบคุมภายในปี 2557 ครบถ้วน
ร้อยละ 100 ซึ่งบริษัทฯ ได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลการควบคุมภายใน (Internal Control Database System) เพื่อจัดเก็บและ
รวบรวมข้อมูลต่างๆ รวมถึงพัฒนาและปรับปรุงแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment)
โดยพิจารณาจากฐานข้อมูลการควบคุมที่สำ�คัญ (List of Key Controls) ตามลักษณะการทำ�งาน (Functional Description)
และความรับผิดชอบของผู้บริหารภายใต้กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission: COSO) เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นมากขึ้น ผลการประเมินการควบคุมภายใน
โดยฝ่ายบริหารและสำ�นักตรวจสอบภายในมีความเห็นว่าการควบคุมภายในของบริษัทฯ มีความเพียงพอและมีประสิทธิผลทางธุรกิจ
4. การสอบทานการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบงานที่กำ�หนดไว้
การดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณธรรม มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเฉพาะในเรื่องรายการ
ที่ เ กี่ ย วโยงกั น รายการระหว่ า งกั น ของบริ ษั ท ในกลุ่ ม เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า บริ ษั ท ฯ มี ก ารดำ�เนิ น การตามเงื่ อ นไขทางธุ ร กิ จ ปกติ
อย่างสมเหตุสมผล การสอบทานกระบวนการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) ของบริษัทฯ เพื่อให้
สอดคล้องตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและปรัชญาการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงการผลักดันให้เกิดนโยบายต่อต้าน
คอร์รัปชันอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทฯ ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงาน
ได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติ
และคณะกรรมการตรวจสอบยังได้สอบทานการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption
Committee หรือ CAC) โดยบริษัทฯ ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านคอร์รัปชัน
(Certified Company) แล้ว เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
อนึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยรวมทั้งคณะ ประเมิน
แบบไขว้และประเมินตนเอง  ตามแนวทางปฏิบตั ทิ ดี่ ขี องคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ซึ่งผลสรุปอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
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5. การกำ�กั บ ดู แ ลงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานแผนกลยุ ท ธ์ สำ�นั ก ตรวจสอบภายใน
แผนการตรวจสอบประจำ�ปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว การปฏิ บั ติ ง านตามแผน สอบทานผลการตรวจสอบโดยให้
ข้อแนะนำ�และติดตามการดำ�เนินการแก้ไขตามรายงานผลการตรวจสอบในประเด็นที่มีนัยสำ�คัญ เพื่อก่อให้เกิดการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและมีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาการปรับปรุงระเบียบ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ และข้อกำ�หนด บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ว่าด้วยการตรวจสอบภายใน
รวมทั้งคู่มือปฏิบัติงานการตรวจสอบภายในเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล สอบทานงบประมาณประจำ�ปีของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนา แผนการสรรหาและการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การประเมินความเพียงพอ
และเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน พิจารณาความดีความชอบประจำ�ปีของผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักตรวจสอบภายใน และกำ�กับให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
บริษัทฯ มีระบบการตรวจสอบภายในและการจัดการข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล รวมทั้งมีการพัฒนา
คุณภาพการตรวจสอบทั้งในด้านบุคลากรและการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สนับสนุนการจัดทำ�  Compliance Framework เพื่อเสริมสร้างระบบการทำ�งาน
และการตรวจสอบเชิงป้องกัน (Proactive) และเสริมสร้างแนวคิด Governance Risk Compliance (GRC) และให้คำ�แนะนำ�
การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความรู้ในด้านธุรกิจและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการมีส่วนร่วมในธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ เช่น การมีบทบาทในการให้คำ�ปรึกษาในด้านความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน เพื่อป้องกันการเข้าใจผิดหรือความผิดพลาดได้ทันท่วงที
6. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำ�ปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบให้สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ประจำ�ปี 2558 และนำ�เสนอคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณา
และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2558 พิจารณาแต่งตั้งและอนุมัติค่าสอบบัญชี
โดยสรุปคณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ โดยใช้ความรู้ความสามารถ และความระมัดระวัง รอบคอบ มีความเป็นอิสระอย่าง
เพียงพอ เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายงานข้อมูลทางการเงิน
ของบริษัทฯ มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป บริษัทฯ มีการบริหารจัดการความเสี่ยง
อย่างเพียงพอ มีระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายในที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
ตามระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำ�หนดและข้อผูกพันต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานของ
คณะกรรมการสรรหา

นายวัชรกิติ วัชโรทัย
ประธานกรรมการสรรหา

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
นับตั้งแต่ปี 2546 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ได้ประกาศหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของ ปตท. ได้รับทราบและนำ�มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน โดยหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีดังกล่าว
ได้มีการทบทวนและปรับปรุงอยู่สมํ่าเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวปฏิบัติสากล อาทิเช่น The Organization for
Economic and Co-operation (OECD) หรือหลักเกณฑ์ของ Asean Corporate Governance Scorecard ตลอดจนแนวปฏิบัติ
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำ�นักงานคณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   โดยจากหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีและข้อบังคับของ ปตท. ได้กำ�หนดให้คณะกรรมการสรรหาของ ปตท. ต้องแต่งตั้งจากคณะกรรมการ ปตท.
อย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีอำ�นาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบในการคัดเลือกและเสนอ
รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อเป็นกรรมการ ปตท. หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยกำ�หนด
วิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหาเพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง และสมเหตุสมผล
โดยมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาทั้งสิ้นจำ�นวน 6 ครั้ง เพื่อพิจารณาคัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และข้อกำ�หนดของ ปตท. ตลอดจนมีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมกับธุรกิจของ
ปตท. ไม่มีประวัติด่างพร้อย เพื่อเข้ามาเป็นกรรมการ ปตท. และกรรมการในคณะย่อยต่างๆ ทั้งนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการสรรหา
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอชือ่ บุคคลเพือ่ เข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปี 2558
การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ คณะกรรมการสรรหาดำ�เนินตามกระบวนการโดยได้เสนอให้คณะกรรมการ
ปตท. พิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. และสำ�หรับกระบวนการ
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการทีล่ าออกระหว่างปี คณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาสรรหาบุคคลเพือ่ เสนอให้คณะกรรมการ
ปตท. พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ให้เป็นกรรมการ ทัง้ นี้ รายละเอียดได้เปิดเผยไว้เพือ่ ความโปร่งใสในการตรวจสอบในรายงานประจำ�ปี
ฉบับนี้แล้ว
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานของ
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนมีหน้าที่ในการพิจารณาแนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และประธาน
เจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ตลอดจนกำ�หนดวิ ธี ก ารและหลั ก เกณฑ์ ก ารกำ�หนดค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น ธรรม
และสมเหตุสมผล เนื่องจากค่าตอบแทนเป็นปัจจัยสำ�คัญในการเชิญชวน และรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถให้อยู่คู่
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงจูงใจให้เกิดประสิทธิภาพการทำ�งาน ดังนั้นในการพิจารณา
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของ ปตท. และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง สมเหตุสมผล โดยพิจารณาจากผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ ตลอดจนปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และบริษัทชั้นนำ�ทั้งระดับประเทศและระดับโลก แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และผลประกอบการ เป็นต้น
จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของ ปตท. ที่ขยายตัวและมีความซับซ้อนมากขึ้น ดังนั้นการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการจึงต้องมีความสอดคล้องตามสภาพความเป็นจริงของธุรกิจ โดยอัตราค่าตอบแทนปัจจุบันของกรรมการ ปตท. ยังคง
เป็นอัตราเดียวกันกับที่มีการปรับเพิ่มโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนเห็นว่าอัตราดังกล่าว
ยังคงเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
ในปี 2557 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนมีการประชุม 1 ครั้ง และได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการ
เฉพาะเรื่อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงานประจำ�ปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานของคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งกับการส่งเสริมและมุ่งเน้นให้ ปตท. ดำ�เนินงานตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท. ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างความมั่นใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ทำ�หน้าที่
เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีต่อคณะกรรมการ กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการให้เป็นไป
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่   ี และสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  รวมทัง้ หลักสากล
ของ The Organization for Economic Cooperation and Development ทั้งนี้ หน้าที่ของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ยังครอบคลุมการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการความยัง่ ยืน และการวางกรอบแนวทางการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.
ในปี 2557 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ จี ดั ให้มกี ารประชุม 5 ครัง้ เพือ่ ติดตามการดำ�เนินงานตามแผนงานการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชัน แผนงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม และการพัฒนา
อย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำ�คัญได้ ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

•

จัดทำ�แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำ�ปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำ�เนินงาน
ของ ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำ�คัญสำ�หรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสาระสำ�คัญครบถ้วน เพียงพอ
เชื่อถือได้ และทันเวลา ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของ ปตท.
(www.pttplc.com) โดยมีฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นหน่วยงานหลักในการเผยแพร่ข้อมูล
• จัดทำ�รายงานความยั่งยืน ปี 2557 โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines และ Oil and Gas Sector
Supplement (OGSS), version 4 (G4) ของ Global Reporting Initiative (GRI) และคงเป้าหมายให้ผ่านการสอบทานรายงาน
โดยหน่วยงานภายนอก รวมทั้งผ่านการตรวจสอบโดย GRI (ระดับ Core) ทั้งนี้ มีกำ�หนดแล้วเสร็จพร้อมรายงานประจำ�ปี 2557
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• จัดทำ�จดหมายข่าว PTT Bizway รายไตรมาสสำ�หรับผูถ้ อื หุน้ สามัญ เพือ่ สือ่ ความและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง ปตท.
และผู้ถือหุ้นสามัญ
• จัดทำ�วารสาร Happiness รายไตรมาสสำ�หรับผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อสื่อสาร สื่อความ และสานสัมพันธ์ระหว่าง ปตท.
และผู้ถือหุ้นกู้
สิทธิของผู้ถือหุ้น

•

จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2557 โดยให้ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา
• แจ้ ง ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบกฎเกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ ใ ช้ ใ นการประชุ ม และเผยแพร่ ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วไว้ ใ นเว็ บ ไซต์ ข อง ปตท.
เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่งเอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ
รวมทั้งอำ�นวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ ปตท. ได้รับ
คะแนนจากการประเมิน AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม

การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

• เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ
เป็นการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำ�หนด
• กำ�หนดให้กรรมการและผู้บริหารเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนได้ส่วนเสียของตนและผู้เกี่ยวข้อง ประจำ�ปี 2557 เพื่อให้
กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรมของ ปตท. ทีอ่ าจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และตัดสินใจเพือ่ ประโยชน์ของ ปตท. โดยรวม
• จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำ�รายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์แบบอิเล็กทรอนิกส์
ผ่านระบบ PTT Intranet โดยในปี 2557 ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสำ�คัญ
• กำ�หนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการบริษัท
รวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ�ทุกไตรมาส
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

•

ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 4 แบบ คือ ประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมินกรรมการท่านอื่น
และประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง สำ�หรับผลการประเมินของปี 2557 อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
• กรรมการ ปตท. ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตรกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ในหลักสูตร
ต่างๆ ที่สำ�คัญ เช่น หลักสูตร Director Accreditation Program, Anti-Corruption for Executive Program และร่วมการสัมมนา
CG Forum 2/2014: Corporate Governance in the Perspective of Investors, Chairman Forum 2014: Clean Business What is the Chairman Role?, Thailand’s 5th National Conference on Collective Action Against Corruption:
Tackling Corruption through Public-Private Collaboration ตลอดจนเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการพลังงาน
• กรรมการ ปตท. ได้เข้ารับการอบรมหลักสูตร Corporate Governance Effectiveness and Accountability in
the Boardroom ซึ่งจัดโดย Kellogg School of Management, Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ศึกษาดูงาน กลุ่มบริษัท ปตท. รวมถึงงานที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• จัดการประชุมระหว่างกรรมการอิสระ 1 ครั้ง
• จัดการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง
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การให้ความสำ�คัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

• พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. ประจำ�ปี 2557
เพือ่ ให้การดำ�เนินงานของ ปตท. เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี และยกระดับการกำ�กับดูแลกิจการของ ปตท. ให้เทียบเท่า
ระดับสากล ส่งเสริมความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เน้นยํ้าและปลูกฝังค่านิยมให้แก่บุคลากรทุกระดับ
ในการปฏิบัติงานตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด
• พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. และ กลุ่ม ปตท. และให้ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กร
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานได้รับทราบและยึดถือเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่มได้รับทราบและถือปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของ ปตท.
• จัดทำ�แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และได้รับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption: CAC) เมื่อวันที่
3 ตุลาคม 2557 ซึ่งการได้รับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ปตท. มีนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสมต่อความเสี่ยง
ด้านการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้การดำ�เนินงานสามารถสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ปตท. มุ่งเน้น
การปฏิบัติอย่างจริงจังในทุกส่วนขององค์กร เพื่อให้ระบบและกระบวนการดำ�เนินงานต่างๆ รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

• กำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงานกิจการเพื่อสังคม สนับสนุนกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. โดยมุ่งมั่น
ที่จะเป็นองค์กรที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship) มีความรับผิดชอบในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดำ�เนินธุรกิจและสังคมโดยรวม
ตามหลักปฏิบตั สิ ากล ให้ความสำ�คัญต่อการมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วน เพือ่ การดูแลรักษาสิง่ แวดล้อมและระบบนิเวศทางธรรมชาติ
รวมถึงการพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านการดำ�เนินงานภายใต้กลยุทธ์ 3 ด้าน คือ การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและชุมชน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ผ่านการดำ�เนินงานกิจการ
เพื่อสังคมกว่า 41 โครงการ
• ผ่านการประเมินและได้รับการจัดเป็น Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นับเป็น 1 ใน 14 บริษัท จาก 110 บริษัท
และเป็นบริษัทแรกของไทยใน Dow Jones Sustainability World Index (DJSI World) และนับเป็น 1 ใน 5 บริษัท จาก 33 บริษัท
และเป็นบริษัทแรกของไทยใน Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI Emerging Markets) ในกลุ่ม
Oil and Gas Industry (OIX)
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ด้วยความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและเจตนารมณ์อนั แน่วแน่ในการดำ�เนินงานด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพือ่ ประโยชน์ของผูม้ สี ว่ นได้
ส่วนเสียทุกฝ่าย ในปี 2557 การดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท. จึงได้รบั การยอมรับ
ทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล อาทิ รางวัลการจัดอันดับในกลุม่ “ดีเลิศ” ของการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียน
ปี 2557 รางวัล “SET Awards 2014” สาขารางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 4) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมประจำ�ปี 2014 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2) รางวัล CSR
Recognition ประจำ�ปี 2557 รางวัลรายงานความยัง่ ยืนดีเด่นประจำ�ปี 2557 รางวัล Asian Corporate Director of the Year Awards
2014 (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5) และรางวัล Corporate Governance Asia Recognition Awards 2014: Asia’s Icon in Corporate
Governance (ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 9) รางวัล Corporate Awards 2014 ระดับ Platinum จากนิตยสาร The Asset (ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 6) ฯลฯ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาประสิทธิภาพในการดำ�เนินงานด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท. ให้เกิดประสิทธิผลยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์ของ ปตท. ผู้ถือหุ้น ชุมชน
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม อันจะส่งผลดีต่อประเทศชาติในภาพรวม
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รายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กร
นายคุรุจิต นาครทรรพ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(4 กันยายน 2557 - 12 มกราคม 2558)

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(30 มกราคม 2558 - ปัจจุบัน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปตท. ให้ความสำ�คัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อการบรรลุเป้าหมาย
องค์กร ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มอย่างสมดุล และป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น พร้อมทั้ง
แสวงหาโอกาสในการเพิม่ มูลค่าทางธุรกิจ ปตท. ในการเติบโตอย่างยัง่ ยืนภายใต้สภาพแวดล้อมและความไม่แน่นอนในการดำ�เนิน
ธุรกิจ คณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) จึงได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk
Management Committee) ขึ้นในปี 2556 โดยมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำ�หนดนโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยง
กำ�กับดูแลการดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กร รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง ซึ่งคณะกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์
สำ�หรับในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้มีการประชุมรวมทั้งหมด 5 ครั้ง สรุปผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ดังนี้
1. ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ISO 31000 - Risk Management
และเทียบเคียงบริษัทชั้นนำ� 
2. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation Plan) สำ�หรับรายการความเสี่ยงองค์กรปี 2557 และติดตาม
ความก้าวหน้าทุกไตรมาส เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่สำ�คัญ อาทิ ความเสี่ยงด้านความเชื่อมั่นของสาธารณชน ความเสี่ยงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ ความเสี่ยงจาก
ความผันผวนของราคาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ ปตท. เป็นต้น
3. ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรประจำ�ปี 2557 แก่คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อนำ�ไปดำ�เนินการและพัฒนาระบบบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
4. พิจารณาให้ข้อคิดเห็นรายการความเสี่ยงองค์กรปี 2558 ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนวิสาหกิจและงบประมาณประจำ�ปี
2558 - 2562 ก่อนการนำ�เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. โดยพิจารณารายการความเสีย่ งองค์กรให้มคี วามสอดคล้อง
กับทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ กลยุทธ์ เป้าหมายองค์กร และสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป
5. รายงานผลการดำ�เนินงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ ปตท. ได้รับทราบ
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สถานการณ์เศรษฐกิจ
สถานการณ์ปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี
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สถานการณ์เศรษฐกิจ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ของโลก ปี 2557
สถานการณ์เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกในปี 2557 ขยายตัวในระดับเดียวกับ
ปี 2556 เนื่ อ งจากเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว
(Advanced Economies) ปรับตัวดีขึ้น นำ�โดยเศรษฐกิจ
สหรัฐอเมริกา จากการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน
รวมถึงตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้น ทำ�ให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ
(Federal Reserve: Fed) ปรับลดขนาดมาตรการผ่อนคลาย
เชิงปริมาณ (Quantitative Easing: QE) ลงต่อเนื่องและ
ยุติมาตรการดังกล่าวในเดือนตุลาคม แต่ยังคงอัตราดอกเบี้ย
ให้อยูใ่ นระดับตํา่ ต่อไปอีกระยะเวลาหนึง่ เพือ่ กระตุน้ เศรษฐกิจ
ประกอบกับเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศทีใ่ ช้เงินสกุลยูโรกลับมา
ขยายตัวได้ แต่ยังคงมีความอ่อนแอ สะท้อนจากอัตราเงินเฟ้อ
ที่ปรับลดลงต่อเนื่อง จนทำ�ให้ธนาคารกลางยุโรป (European
Central Bank: ECB) จำ�เป็นต้องออกมาตรการต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ลงมาอยู่ระดับตํ่าสุดเป็นประวัติการณ์ที่ร้อยละ 0.05 การปรับ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝากเป็นติดลบที่ร้อยละ 0.20 และการซื้อ
ตราสารหนีท้ คี่ าํ้ ประกันด้วยสินเชือ่ คุณภาพ (Covered Bonds)
และตราสารหนี้ ที่ มี สิ น ทรั พ ย์ คํ้ า ประกั น (Asset-backed
Securities) เป็นต้น ขณะทีเ่ ศรษฐกิจญีป่ นุ่ ชะลอตัวลง ส่วนหนึง่
เป็นผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีการบริโภคเป็นร้อยละ 8
จากร้อยละ 5 ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนเมษายน นอกจากนี้
เศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ประเทศกำ � ลั ง พั ฒ นาและประเทศ
เศรษฐกิจใหม่ (Developing and Emerging Economies)
ชะลอตัวลงเช่นกัน โดยเศรษฐกิจจีนขยายตัวตํา่ สุดในรอบ 24 ปี
ส่วนหนึ่งเป็นผลจากนโยบายปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
ของรัฐบาลที่เน้นการบริโภคภายในประเทศแทนการพึ่งพา
การลงทุนจากรัฐบาล  ภาคอสังหาริมทรัพย์เผชิญกับภาวะซบเซา
และภาคส่งออกมีความไม่แน่นอน  ประกอบกับเศรษฐกิจรัสเซีย
ได้ รั บ ผลกระทบจากมาตรการควํ่ า บาตรจากกลุ่ ม ประเทศ
พัฒนาแล้ว และจากปัญหาราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับ
ลดลงทำ�ให้รายได้จากการส่งออกนํ้ามันลดลง ทั้งนี้ กองทุน
การเงินระหว่างประเทศ (International Monetary Fund: IMF)
ณ เดือนมกราคม 2558 คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกตลอดทั้งปี
2557 จะขยายตัวร้อยละ 3.3 ซึ่งเป็นระดับเดียวกับปี 2556
โดยเศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ขยายตั ว เพี ย ง
ร้อยละ 1.8 ขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศกำ�ลังพัฒนา
และประเทศเศรษฐกิจใหม่ขยายตัวร้อยละ 4.4 (ภาพที่ 1)
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ภาพที่ 1:

อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศต่างๆ
ปี 2555 - 2557
หน่วย: % yoy
ที่มา: IMF ณ เดือนมกราคม 2558
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สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
เศรษฐกิจโลกทีย่ งั คงขยายตัวส่งผลให้ความต้องการใช้นาํ้ มันของโลกในปี 2557 เพิม่ ขึน้ นำ�โดยกลุม่ ประเทศกำ�ลังพัฒนาและ
ประเทศเศรษฐกิจใหม่โดยเฉพาะจีน อินเดีย และตะวันออกกลาง เป็นหลัก ขณะทีค่ วามต้องการใช้นาํ้ มันในกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว
ลดลง ทั้งนี้ สำ�นักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) ณ เดือนมกราคม 2558 คาดว่าความต้องการใช้นํ้ามัน
ของโลกในปี 2557 เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.7 (คิดเป็นเพิม่ ขึน้ 0.6 ล้านบาร์เรลต่อวัน) จากปี 2556 มาอยูท่ ร่ี ะดับ 92.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ภาพที่ 2)

ภาพที่ 2:

ความต้องการ
ใช้นํ้ามันโลก
ปี 2555 - 2557
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หน่วย: ล้านบาร์เรลต่อวัน
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ที่มา: IEA ณ เดือนมกราคม 2558
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ความต้องการใช้นํ้ามันของโลกในปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นไม่มากนัก ประกอบกับปริมาณอุปทานล้นตลาดโดยเฉพาะการผลิต
นํ้ามัน Shale Oil จากสหรัฐฯ และการผลิตนํ้ามันของกลุ่ม OPEC อยู่ในระดับสูง รวมทั้งการคงกำ�ลังการผลิตที่ระดับ
30 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากการประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 ทำ�ให้ราคานํ้ามันดิบดูไบเฉลี่ยปี 2557 อยู่ที่
96.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล  ตํ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2556 ที่อยู่ที่ 105.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (ภาพที่ 3)
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ภาพที่ 3:

นํ้ามันดิบดูไบ
เบนซิน 95
ดีเซล
นํ้ามันเตา

ราคานํ้ามันดิบดูไบ
และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
ปี 2555 - 2557
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หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
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ภาพรวมราคานํ้ามันสำ�เร็จรูปในปี 2557 ปรับลดลงตามราคานํ้ามันดิบ โดยราคาเฉลี่ยของนํ้ามันเบนซิน 95 ในปี 2557
อยู่ที่ 111.0 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตํ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2556 ที่อยู่ที่ 119.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ส่วนต่าง
ระหว่างนํ้ามันเบนซินและนํ้ามันดิบดูไบเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากมีความต้องการใช้จากเวียดนามและอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น
กอปรกั บ อุ ป ทานลดลงเนื่ อ งจากโรงกลั่ น ปิ ด ซ่ อ มบำ� รุ ง ทำ � ให้ ส่ ง ออกน้ อ ยลง ราคาเฉลี่ ย ของนํ้ า มั น ดี เ ซลในปี 2557 อยู่ ที่
112.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตํ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2556 ที่อยู่ที่ 123.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากอุปทานเพิ่มขึ้น
จากตะวันออกกลาง ราคาเฉลี่ยของนํ้ามันเตาในปี 2557 อยู่ที่ 88.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตํ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2556
ที่อยู่ที่ 97.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากความต้องการลดลงทั้งจากการผลิตไฟฟ้าที่ญี่ปุ่นและโรงกลั่น Teapot ของจีน
รวมทั้งความต้องการใช้ในภาคเดินเรือลดลง ราคาเฉลี่ยของก๊าซหุงต้ม (LPG CP) ในปี 2557 อยู่ที่ 799 เหรียญสหรัฐต่อตัน
ตํ่ากว่าราคาเฉลี่ยในปี 2556 ที่อยู่ที่ระดับ 868 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตามราคานํ้ามันดิบที่ปรับลดลง   
จากความต้องการนํ้ามันสำ�เร็จรูปที่ลดลงทำ�ให้ราคานํ้ามันสำ�เร็จรูปเฉลี่ยในปี 2557 ตํ่ากว่าปี 2556 ส่งผลให้ค่าการกลั่น
ของโรงกลั่นประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์เฉลี่ยในปี 2557 อยู่ที่ 5.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ตํ่ากว่าปี 2556 เล็กน้อย
ที่เฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีในปี 2557 ทรงตัวในระดับสูงในช่วง 7 เดือนแรกของปีตอ่ เนือ่ งจากปีกอ่ น แต่ราคาปรับตัว
ลดลงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ตามราคานํ้ามันดิบและแนฟทา ในส่วนของราคากลุ่มโพลีโอเลฟินส์ในปี 2557 ปรับตัวสูงขึ้น
ตามความต้องการนำ�เข้าโพลีเอทิลีน (Polyethylene: PE) และโพลีโพรพิลีน (Polypropylene: PP) ของจีนที่ยังคงขยายตัว
จากปีก่อน ซึ่งจีนนำ�เข้า PE และ PP กว่า 9.2 และ 4.8 ล้านตัน ตามลำ�ดับ ถึงแม้จะมีการขยายกำ�ลังการผลิตแต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ ทำ�ให้ผผู้ ลิตยังคงมีอตั ราการใช้กำ�ลังการผลิตในระดับสูงทีร่ อ้ ยละ 84 และส่งผลให้ราคาโพลีเอทิลนี ความหนาแน่นสูง
(High Density Polyethylene: HDPE) เฉลี่ ย ทั้ ง ปี 2557 อยู่ ที่ 1,544 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ตั น สู ง กว่ า ปี 2556 ซึ่ ง เฉลี่ ย
อยู่ที่ 1,487 เหรียญสหรัฐต่อตัน สำ�หรับราคา PP เฉลี่ยทั้งปี 2557 อยู่ที่ 1,537 เหรียญสหรัฐต่อตัน สูงกว่าปีก่อน ซึ่งเฉลี่ย
อยู่ที่ 1,512 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในขณะที่ราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ปรับตัวลดลง โดยความต้องการเบนซีน (Benzene: BZ)
ทั่วโลกขยายตัวเพียง 0.9 ล้านตัน ในขณะที่กำ�ลังการผลิตเบนซีนเพิ่มขึ้นกว่า 1.7 ล้านตัน โดยเฉพาะจากจีน เกาหลีใต้
สิงคโปร์ และไต้หวัน ส่งผลให้ราคา BZ เฉลี่ยทั้งปี 2557 อยู่ที่ 1,212 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตํ่ากว่าในปี 2556 ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่
1,302 เหรียญสหรัฐต่อตัน เช่นเดียวกับพาราไซลีน (Paraxylene: PX) ซึ่งความต้องการพาราไซลีนทั่วโลกขยายตัวเพียง

032

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

1.4 ล้านตัน จากความต้องการโพลีเอสเตอร์ที่ตํ่า ในขณะที่กำ�ลังการผลิตพาราไซลีนเพิ่มขึ้นกว่า 5.2 ล้านตัน โดยเป็นการเพิ่ม
กำ�ลังการผลิตใหม่จากจีนและสิงคโปร์กว่า 2.4 ล้านตัน ทำ�ให้อัตราการใช้กำ�ลังการผลิตพาราไซลีนลดลงเหลือร้อยละ 76.2
จากร้อยละ 83.3 ในปีก่อน จากปัจจัยดังกล่าวทำ�ให้ราคา PX เฉลี่ยทั้งปี 2557 อยู่ที่ 1,200 เหรียญสหรัฐต่อตัน ตํ่ากว่าปีก่อน
ซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 1,471 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4:

ราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี
ในตลาดเอเชีย
ปี 2555 - 2557
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สถานการณ์เศรษฐกิจและปิโตรเลียมของไทยปี 2557
สถานการณ์เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2557 ขยายตัวร้อยละ 0.7 ลดลงจากที่ขยายตัวร้อยละ 2.9 ในปี 2556 เนื่องจากการส่งออกหดตัว
มีข้อจำ�กัดจากการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าที่ยังคงอ่อนแอ ประกอบกับภาคการท่องเที่ยว การบริโภค และการลงทุนของภาคเอกชน
ได้ รั บ ผลกระทบจากปั ญ หาความไม่ ส งบทางการเมื อ งในช่ ว งครึ่ ง ปี แ รก เช่ น เดี ย วกั บ การใช้ จ่ า ยของภาครั ฐ ที่ ตํ่ า กว่ า เป้ า
อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวในช่วงครึ่งปีหลัง แม้ว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและนักลงทุนปรับตัวดีขึ้น แต่การบริโภค
ภาคเอกชนยังมีข้อจำ�กัดจากภาระหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง และนักลงทุนบางส่วนชะลอการลงทุนออกไปจากกำ�ลังการผลิต
ส่วนเกินที่มีอยู่ค่อนข้างมาก ทั้งนี้ การที่เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวล่าช้า ขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้น ทำ�ให้นักลงทุน
หันไปถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าลง โดยเฉลี่ยทั้งปีอยู่ที่ประมาณ 32.5 บาทต่อเหรียญสหรัฐ
(ภาพที่ 5)

ภาพที่ 5:

อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย
ปี 2555 - 2557
ที่มา: สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
และธนาคารแห่งประเทศไทย

GDP (% yoy)
อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิง
(บาทต่อเหรียญสหรัฐ)

หน่วย: % yoy
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สถานการณ์ปิโตรเลียม
จากเศรษฐกิจไทยที่ยังขยายตัวทำ�ให้การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน) ในปี 2557 เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2.6 จากปี 2556 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 2.05 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ภาพที่ 6) โดยมีการใช้นํ้ามัน ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 0.6, 0.8 และ 12.9 ตามลำ�ดับ สำ�หรับภาพรวมการใช้ LPG เป็นเชื้อเพลิงลดลงร้อยละ 0.9 โดยเพิ่มขึ้นในภาคขนส่ง
ร้อยละ 11.2 ส่วนการใช้ LPG ภาคครัวเรือนหดตัวร้อยละ 9.2 และการใช้ LPG ภาคอุตสาหกรรมหดตัวลงร้อยละ 4.1
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ประเทศยังคงต้องนำ�เข้า LPG คิดเป็นปริมาณกว่า 2.0 ล้านตัน ในส่วนของการใช้ NGV มีการขยายตัว
ร้อยละ 3.3 มาอยู่ที่ 317 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ภาพที่ 6:

การใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ปี 2555 - 2557
หน่วย: ล้านบาร์เรลต่อวัน
หมายเหตุ: ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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ทั้งนี้ การใช้พลังงานในปี 2557 แยกตามภาคเศรษฐกิจที่สำ�คัญสรุปได้ ดังนี้
1. ภาคขนส่งมีการใช้พลังงาน 680,655 บาร์เรลต่อวัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 2.9 จากปี 2556 (ภาพที่ 7) โดยเป็นการใช้นาํ้ มันเบนซิน
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.1 สาเหตุเนื่องมาจากสถานการณทางการเมืองที่คลี่คลาย ราคานํ้ามันขายปลีกในประเทศที่ลดลง ในส่วนของ
การใช้นํ้ามันดีเซลนั้น ภาครัฐยังคงราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร ประกอบกับราคาขายปลีกนํ้ามันดีเซลที่ลดลง
จากการปรับตัวลดลงของนํ้ามันดิบในต่างประเทศ ส่งผลให้การใช้นํ้ามันดีเซลเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.2 การใช้ LPG เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.2
ซึ่งเป็นการขยายตัวต่อเนื่องหลังภาครัฐคุมเข้มการถ่ายเท LPG ภาคครัวเรือนไปสู่ภาคขนส่งตั้งแต่ต้นปี 2556 และผลมาจากราคา
ที่ถูกกว่าราคาขายปลีกในภาคครัวเรือนตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนตุลาคม 2557 ส่วน NGV เพิ่มขึ้นเพียงร้อยละ 3.3
สำ�หรับการใช้เอทานอลมีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.2 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 25.0 เป็นผลมาจากการยกเลิกการใช้
นํ้ามันเบนซิน 91 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 ทำ�ให้ผู้ใช้รถเปลี่ยนมาใช้กลุ่มนํ้ามันแก๊สโซฮอลมากขึ้น ในส่วน
ของไบโอดีเซล (บี 100) มีการใช้เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 3.5 ล้านลิตรต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.7 เนื่องจากในเดือนมกราคม 2557
กรมธุรกิจพลังงานได้ประกาศปรับเพิ่มสัดส่วนการผสมไบโอดีเซลในนํ้ามันดีเซลจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 7
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ภาพที่ 7:

การใช้พลังงาน
ในภาคขนส่ง
ปี 2555 - 2557
หน่วย: บาร์เรลต่อวัน
หมายเหตุ: ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
และ ปตท.
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2. ภาคอุตสาหกรรมมีการใช้พลังงาน 457,034 บาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.1 จากปี 2556 (ภาพที่ 8) โดยการใช้
ก๊าซธรรมชาติและไฟฟ้าเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.9 และ 1.7 ตามลำ�ดับ ในขณะที่ปริมาณการใช้ LPG หดตัวร้อยละ 4.1 สำ�หรับปริมาณ
การใช้ถ่านหินเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 23.4 เนื่องจากราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นๆ

ภาพที่ 8:

การใช้พลังงาน
ในภาคอุตสาหกรรม
ปี 2555 - 2557

500,000

หน่วย: บาร์เรลต่อวัน

400,000

หมายเหตุ: ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
และ ปตท.
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LPG
นํ้ามันดีเซล & นํ้ามันเตา
ก๊าซธรรมชาติ
ไฟฟ้า
ถ่านหิน
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3. ภาคครัวเรือนและธุรกิจการค้ามีการใช้พลังงาน 222,661 บาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 1.1 จากปี 2556 (ภาพที่ 9)
เนื่องจากปริมาณการใช้ LPG หดตัวลงร้อยละ 9.2 เป็นผลจากมาตรการที่เข้มงวดของภาครัฐช่วงต้นปี 2556 ในการป้องกัน
การถ่ายเทก๊าซ LPG ภาคครัวเรือนไปใช้ในภาคอื่น รวมทั้งผลจากการปรับขึ้นราคาก๊าซ LPG สำ�หรับการใช้พลังงานไฟฟ้าเติบโต
อยู่ที่ระดับร้อยละ 3.1 จากธุรกิจการขายปลีก ภัตตาคาร และโรงแรมที่ขยายตัวดีขึ้น

ภาพที่ 9:

การใช้พลังงาน
ในภาคครัวเรือน
และธุรกิจการค้า
ปี 2555 - 2557
หน่วย: บาร์เรลต่อวัน
หมายเหตุ: ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน
สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน
และ ปตท.

300,000
250,000

-6.6%
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225,047
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34%

31%
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ไฟฟ้า
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ภาพรวมการจัดหาและจัดจำ�หน่ายปิโตรเลียมในปี 2557 มีปริมาณการจัดหารวมอยู่ที่ 1,953.72 พันบาร์เรลต่อวัน
ลดลงร้อยละ 1.27 แบ่งเป็นการจัดหานํ้ามันในสัดส่วนร้อยละ 58 อยู่ที่ 1,135.61 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 3.47 ในขณะที่
เป็นการจัดหาก๊าซธรรมชาติในสัดส่วนร้อยละ 42 อยู่ที่ 818.11 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.94 การจัดหานํ้ามันดิบ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น การนำ � เข้ า ร้ อ ยละ 86 คิ ด เป็ น ปริ ม าณ 804.94 พั น บาร์ เ รลต่ อ วั น ส่ ว นการนำ � เข้ า ก๊ า ซธรรมชาติ อ ยู่ ที่ ร ะดั บ
180.33 พันบาร์เรลต่อวัน การจัดจำ�หน่ายปิโตรเลียมในประเทศรวมอยู่ที่ 1,698.01 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.40
เพิ่ ม ขึ้ น จากนํ้ า มั น สำ � เร็ จ รู ป ร้ อ ยละ 0.68 มาอยู่ ที่ 880.42 พั น บาร์ เ รลต่ อ วั น และก๊ า ซธรรมชาติ ร้ อ ยละ 2.19 มาอยู่ ที่
817.59 พันบาร์เรลต่อวัน สำ�หรับการส่งออกปิโตรเลียมอยู่ที่กลุ่มนํ้ามันเท่านั้น โดยเป็นการส่งออกนํ้ามันสำ�เร็จรูป 186.75
พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 8.55 และนํ้ามันดิบเพียง 6.69 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงถึงร้อยละ 73.12
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ภาพที่ 10: การจัดหาและจัดจ�ำหน่ายปิโตรเลียมของประเทศไทยปี 2557
การจัดหา

การจัดจำ�หน่าย
ต่างประเทศ
804.94
สัดส่วน 86%
-5.88%

นํ้ามันดิบ
939.85
สัดส่วน 83%
-6.40%

นํา้ มัน
1,135.61
สัดส่วน 58%
-3.47%

หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน

ในประเทศ
134.91
สัดส่วน 14%
-9.40%
ต่างประเทศ
5.37
สัดส่วน 5%
-7.71%

คอนเดนเสท
103.21
สัดส่วน 9%
+6.09%

ในประเทศ
97.84
สัดส่วน 95%
+6.97%

ในประเทศ ส่งออก
95.19 22.86
-0.89% -14.74%

นํ้ามันก๊าด/
เครื่องบิน
(2)

6 โรงกลั่น
ความสามารถ
ในการกลั่นรวม
1,082 พันบาร์เรลต่อวัน

ต่างประเทศ(1)
92.54
สัดส่วน 100%
+23.37%

นํ้ามันสำ�เร็จรูป
92.54
สัดส่วน 8%
+23.37%

ในประเทศ ส่งออก
146.58 23.09
+3.80% -18.03%

เบนซิน

ดีเซล

ในประเทศ ส่งออก
363.10 74.39
+0.86% -11.44%

นํ้ามันเตา

ในประเทศ ส่งออก
35.73 66.10
-3.77% +1.63%

ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว

ปริมาณการใช้ ในประเทศ
880.42
+0.68%
ปริมาณส่งออก
186.75
-8.55%

ในประเทศ ส่งออก
239.82 0.32
-0.12% +65.22%
นํ้ามันดิบ

ต่างประเทศ
180.33
สัดส่วน 22%
+1.32%

ก๊าซธรรมชาติ
818.11
สัดส่วน 42%
+1.94%

สรุป

ในประเทศ
637.78
สัดส่วน 78%
+2.12%

จัดหารวม

1,953.72
-1.27%

6 โรงแยกก๊าซฯ(3)
ความสามารถ
ในการแยกก๊าซฯ รวม
2,740 ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน

ไฟฟ้า

480.89
+1.70%

อุตสาหกรรม/ ขนส่ง

169.22
+2.52%

1,698.01
880.42
817.59

+1.40%
+0.68%
+2.19%

ส่งออก
นํ้ามันสำ�เร็จรูป
นํ้ามันดิบ

6.69
-73.12%

นํ้ามัน
ก๊าซธรรมชาติ

167.48
+3.27%

ปิโตรเคมี

จำ�หน่ายในประเทศ
นํ้ามันสำ�เร็จรูป
ก๊าซธรรมชาติ

ส่งออก

193.44
186.75
6.69

-15.55%
-8.55%
-73.12%

ข้อมูล: สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจพลังงาน กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ และ ปตท.
หมายเหตุ: (1) รวมก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(2) ประกอบด้วยโรงกลั่นนํ้ามันบางจาก, เอสโซ่, IRPC, PTTGC, SPRC และไทยออยล์ ไม่รวมโรงคอนเดนเสทสปริตเตอร์ของ PTTGC และ
		 โรงกลั่นฝาง 		
(3) ประกอบด้วยโรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 1 ถึง 6 (รวม ESP) ของ ปตท. 		
		 ข้อมูลการจัดหาและจำ�หน่ายปิโตรเลียมไม่รวมปริมาณจัดหาและจำ�หน่ายยางมะตอย
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แนวโน้มเศรษฐกิจและปิโตรเลียม
ปิโตรเคมีของโลกปี 2558
แนวโน้มเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจโลกในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวสูงกว่า
ปี 2557 ทัง้ นี้ IMF ณ เดือนมกราคม 2558 คาดว่าเศรษฐกิจโลก
ในปี 2558 จะขยายตัวประมาณร้อยละ 3.5 จากร้อยละ 3.3
ในปี 2557 เนือ่ งจากเศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้วปรับ
ตัวดีขึ้น โดยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมาก จากการบริโภค
ภายในประเทศซึง่ ได้รบั ประโยชน์จากราคานํา้ มันในตลาดโลก
ที่ปรับลดลง และการดำ�เนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย
แม้ว่า Fed มีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปี 2558
ก็ ต าม ขณะที่ เ ศรษฐกิ จ ของกลุ่ ม ประเทศที่ ใ ช้ เ งิ น สกุ ล ยู โ ร
มีความเสี่ยงที่จะเผชิญกับภาวะเงินฝืด ทำ�ให้ ECB กระตุ้น
เศรษฐกิจด้วยการประกาศดำ�เนินมาตรการ QE โดยจะเข้าซื้อ
พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนีเ้ อกชนมูลค่า 40,000 ล้านยูโร
ต่อเดือน เริม่ ตัง้ แต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงเดือนกันยายน
2559 ซึ่งจะใช้เงินรวมทั้งสิ้นกว่า 1 ล้านล้านยูโร นอกจากนี้
เศรษฐกิจญี่ปุ่นยังคงมีความอ่อนแอ ส่วนเศรษฐกิจของกลุ่ม
ประเทศกำ�ลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่มีแนวโน้ม
ชะลอลงเล็กน้อย โดยจีนมีการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาความซบเซาในภาคอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ประกอบกับเศรษฐกิจรัสเซียได้รับผลกระทบจากมาตรการ
ควํา่ บาตรจากกลุม่ ประเทศพัฒนาแล้ว และจากปัญหาราคานํา้ มัน
ในตลาดโลกที่ปรับลดลง ทำ�ให้รายได้จากการส่งออกนํ้ามัน
ลดลงเช่นกัน ขณะที่เศรษฐกิจอินเดียเร่งตัวขึ้นหลังจากรัฐบาล
เร่งปฏิรูปเศรษฐกิจ ส่งผลดีต่อการลงทุนและภาคการผลิต
อย่างไรก็ตาม ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องจับตามอง คือ ความเสี่ยง
ทีเ่ ศรษฐกิจของกลุม่ ประเทศทีใ่ ช้เงินสกุลยูโรและญีป่ นุ่ จะซบเซา
หรือเผชิญกับภาวะเงินฝืดอย่างยาวนาน ความผันผวนของ
ตลาดการเงิน  ปัญหาภูมิรัฐศาสตร์ในรัสเซีย  รวมถึงภูมิภาค
ตะวันออกกลางและแอฟริกาเหนือ (MENA) และปัญหาหนี้
ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้จากภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน

แนวโน้มปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ความต้องการนํา้ มันของโลกในปี 2558 คาดว่าจะเพิม่ ขึน้
0.9 ล้านบาร์เรลต่อวัน ไปอยู่ที่ระดับ 93.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ตามรายงานของ IEA ณ เดือนมกราคม 2558 นำ�โดยกลุ่ม
ประเทศกำ�ลังพัฒนาและประเทศเศรษฐกิจใหม่ โดยเฉพาะจีน
อินเดีย และตะวันออกกลาง ขณะที่ความต้องการใช้นํ้ามัน
ของกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้ว อาทิ สหรัฐฯ และยุโรป ทรงตัว
จากปีกอ่ น  แม้จะมีความต้องการใช้นาํ้ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ จากปี 2557
แต่คาดว่าจะมีปริมาณการผลิตนํา้ มันเพียงพอต่อความต้องการ
ใช้โดยเฉพาะการผลิต Shale Oil ของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นมาก
รวมทัง้ การผลิตนํา้ มันของ OPEC ยังอยูใ่ นระดับสูง ราคานํา้ มัน
ปี 2558 คาดว่าจะเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 50 - 60 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล เนือ่ งจากภาวะอุปทานล้นตลาด โดยราคาจะค่อยๆ
ปรับเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังเนื่องจากราคานํ้ามันที่ปรับลดลง
มากนี้จะทำ�ให้ผู้ผลิตที่มีต้นทุนการผลิตสูงปรับลดการผลิตลง
ซึ่งจะช่วยลดภาวะอุปทานส่วนเกินจากตลาดนํ้ามัน รวมทั้ง
จะช่วยกระตุ้นความต้องการใช้นํ้ามันให้เพิ่มขึ้น
สำ�หรับค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2558 คาดว่า
จะเฉลี่ยอยู่ในระดับประมาณ 6 - 7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ใกล้เคียงกับปี 2557
ราคาผลิตภัณฑ์กลุม่ โพลีโอเลฟินส์ในปี 2558 มีแนวโน้ม
ทีจ่ ะปรับตัวลดลง จากสภาพอุปทานส่วนเกิน โดยความต้องการ
โพลีเอทิลีน (Polyethylene: PE) ทั่วโลกคาดจะขยายตัว
0.9 ล้ า นตั น ในขณะที่ กำ � ลั ง การผลิ ต PE จะเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า
4.9 ล้ า นตั น โดยเฉพาะจากจี น สำ � หรั บ ความต้ อ งการ
โพลีโพรพิลีน (Polypropylene: PP) ทั่วโลกคาดจะขยายตัว
2.8 ล้ า นตั น ในขณะที่ กำ � ลั ง การผลิ ต PP จะเพิ่ ม ขึ้ น กว่ า
6.0 ล้ า นตั น ส่ ง ผลให้ ร าคาโพลี เ อทิ ลี น ความหนาแน่ น สู ง
(High Density Polyethylene: HDPE) คาดว่ า จะอยู่ ที่
1,145 เหรียญสหรัฐต่อตัน และราคา PP คาดว่าจะอยู่ที่
1,062 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ ตั น เช่ น เดี ย วกั บ ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์
อะโรเมติกส์คาดว่าจะมีแนวโน้มลดลง จากสภาพอุปทาน
ส่ ว นเกิ น ซึ่ ง สะสมต่ อ เนื่ อ งจากปี ก่ อ น โดยราคาเบนซี น
(Benzene: BZ) คาดว่าจะอยู่ที่ 720 เหรียญสหรัฐต่อตัน
จากกำ�ลังการผลิตใหม่ทจี่ ะเข้าสูต่ ลาดโดยเฉพาะจากเกาหลีใต้
จีน และสิงคโปร์ กว่า 1.2 ล้านตัน ในส่วนของราคาพาราไซลีน
(Paraxylene: PX) คาดว่ า จะอยู่ ที่ 856 เหรี ย ญสหรั ฐ
ต่ อ ตั น จากกำ � ลั ง การผลิ ต ใหม่ ใ นจี น และสิ ง คโปร์ ก ว่ า
1.6 ล้านตัน ส่งผลให้อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต PX จะลดลง
เหลือเพียงร้อยละ 75.9
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แนวโน้มเศรษฐกิจและปิโตรเลียมของไทยปี 2558
แนวโน้มเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจไทยในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวสูงกว่า
ปี 2557 โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการลงทุนของภาครัฐ
โดยเฉพาะโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่
ซึ่งความชัดเจนในการดำ�เนินนโยบายของภาครัฐช่วยสร้าง
ความมั่นใจให้กับภาคเอกชน ทำ�ให้การบริโภคและการลงทุน
ของภาคเอกชนมีแนวโน้มดีขึ้น นอกจากนี้ ยังเป็นผลจาก
การลงทุนในโครงการที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมไปแล้วในปี 2557
รวมถึงการลดลงของราคานํ้ามันในตลาดโลกทำ�ให้แรงกดดัน
ด้านราคาปรับลดลงและเพิ่มอำ�นาจซื้อให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น
ขณะที่ภาคส่งออกขยายตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก
อย่างไรก็ตาม  ปัจจัยเสีย่ งทีต่ อ้ งจับตามอง  ได้แก่ หนีค้ รัวเรือน
ที่ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ สู ง ความล่ า ช้ า ในการลงทุ น ของภาครั ฐ
และประเด็นทางการเมืองที่อาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนัก
ลงทุน และการฟืน้ ตัวของเศรษฐกิจโลก นอกจากนี้ ความผันผวน
ในตลาดการเงินโลก ส่งผลกระทบต่อเนือ่ งมายังค่าเงินบาทของ
ไทย โดยในปี 2558 คาดว่าค่าเงินบาทจะอยูท่ รี่ ะดับ 33.0 - 34.0
บาทต่อเหรียญสหรัฐ ทัง้ นี้ สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2558
คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2558 จะขยายตัวร้อยละ 3.5 - 4.5

แนวโน้มปิโตรเลียม
แนวโน้มการใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ขั้นต้น (ไม่รวม
พลังงานหมุนเวียน) ในปี 2558 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ
3.5 - 4.0 เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ตามสภาวะเศรษฐกิจไทย
และปัจจัยสนับสนุนจากการปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจโลก
โดยคาดว่ า ความต้ อ งการนํ้ า มั น เพิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ 1.5 - 2.0
ส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาตินั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.0 - 2.5 ตาม
การขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจ และจากความต้องการเพื่อ
ใช้ในการผลิตไฟฟ้า การใช้นํ้ามันเบนซินและดีเซลคาดว่า
จะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2557 สำ�หรับการใช้ NGV และการใช้ LPG
คาดว่าจะเติบโตอย่างชะลอตัว  เนือ่ งจากคาดว่าราคาจะปรับขึน้
ให้สะท้อนต้นทุนตามนโยบายของรัฐ
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ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
และผลการด�ำเนินงาน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจ
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจร โดยมีพันธกิจในการสร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมให้กับประเทศไทยและคนไทย
การประกอบธุรกิจของ ปตท. เป็นการลงทุนตลอด
ห่วงโซ่ธุรกิจตั้งแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า โดยมุ่งเน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้าน
พลังงาน ซึง่ การประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจ
ที่ดำ�เนินงานเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
สามารถสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจได้ ดังนี้
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ธุรกิจที่ดำ�เนินงานเอง
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ดำ�เนินธุรกิจการจัดหา ขนส่ง จัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ และการจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ
สำ�หรับยานยนต์ (NGV) ในสถานีบริการ NGV รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ
ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุมการจัดหาจากแหล่งในประเทศ นำ�เข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas: LNG) เพื่อให้การจัดหาก๊าซธรรมชาติเพียงพอกับความต้องการ
ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง สำ�หรับการจัดจำ�หน่ายครอบคลุมการจัดจำ�หน่ายให้กับผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ผ่านการลงทุนระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การจัดจำ�หน่ายให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมผ่านการลงทุนระบบท่อจัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ และการจัดจำ�หน่าย
ก๊ า ซธรรมชาติ สำ�หรั บ ยานยนต์ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การใช้ ก๊ า ซธรรมชาติ เ ป็ น เชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ กทดแทนนํ้ า มั น เบนซิ น และดี เ ซล
ผ่านการลงทุนในสถานีบริการ NGV
ในส่วนธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติจาก
อ่าวไทย โดยการแยกผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีมูลค่าออกจากก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีในการพัฒนา
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีของไทยเพือ่ สนับสนุนภาคเศรษฐกิจอืน่ ๆ ทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจของไทยให้เติบโต รวมทัง้ การจำ�หน่าย
เป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas: LPG) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม และขนส่ง
นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติยังได้มีการลงทุนในคลังรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving Terminal)
ผ่าน บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำ�กัด ซึ่ง ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100 เพื่อให้บริการในการรับเรือขนส่ง จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ
LNG เป็นก๊าซธรรมชาติแล้วส่งเข้าระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศ
ธุรกิจการจัดหา ขนส่ง และจัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
โดยมี ค ณะกรรมการกำ�กั บ กิ จ การพลั ง งานซึ่ ง พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงแต่ ง ตั้ ง เป็ น ผู้ กำ�กั บ ดู แ ล โดยธุ ร กิ จ จั ด หาและจำ�หน่ า ย
ให้ กั บ ลู ก ค้ า กลุ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ไฟฟ้ า รวมทั้ ง การบริ ห ารการขนส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ท างท่ อ ในอั ต ราผลตอบแทนคงที่ และธุ ร กิ จ
จัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคานํ้ามันเตาในตลาดโลก เพื่อให้แข่งขันได้กับ
ราคาขายปลีกนํ้ามันเตาในประเทศ ในส่วนของโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะขึ้นอยู่กับราคาผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
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ทีจ่ ำ�หน่ายเป็นวัตถุดบิ ให้กบั อุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึง่ ขึน้ อยูก่ บั
ราคาผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีในตลาดโลก  แต่ในส่วน   LPG   ทจี่ ำ�หน่าย
เป็นเชือ้ เพลิงในประเทศ ในปี 2557 รัฐบาลมีนโยบายช่วยเหลือ
ประชาชน โดยยังคงควบคุมราคา LPG ภาคครัวเรือนทีจ่ ำ�หน่าย
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติไว้ที่ 333 เหรียญสหรัฐต่อเมตริกตัน
ซึ่ ง ตํ่ า กว่ า ราคาตลาดโลก ขณะที่ NGV ได้ ป รั บ ราคาขาย
ปลีกขึ้นมา 2 ครั้ง ครั้งละ 1 บาทต่อกิโลกรัม ในเดือนตุลาคม
และธันวาคม 2557 โดยสิ้นเดือนธันวาคม 2557 ราคาขาย
ปลีก NGV อยู่ที่ 12.50 บาทต่อกิโลกรัม ยกเว้นรถสาธารณะ
ที่ใช้ NGV ได้แก่ รถแท็กซี่ รถสามล้อสาธารณะ รถตู้โดยสาร
สาธารณะ รวมถึงรถร่วม ขสมก. และ บขส. ที่กำ�หนดราคา
ขายปลีกอยู่ที่ 9.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งทำ�ให้ราคา LPG และ
NGV สะท้อนต้นทุนมากขึ้น
ทัง้ นี  ้ การจัดหาก๊าซธรรมชาติสว่ นใหญ่  รอ้ ยละ 78  มาจาก
ก๊าซธรรมชาติในประเทศ ส่วนที่เหลือมาจากการนำ�เข้าก๊าซ
ธรรมชาติจากสหภาพพม่า และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)

หน่วยธุรกิจนํ้ามัน
ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ จั ด จำ�หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มที่ มี
คุ ณ ภาพ โดยแบ่ ง ออกเป็ น 3 ชนิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ลั ก ได้ แ ก่
(1) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ชื้ อ เพลิ ง ได้ แ ก่ นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) (2) ผลิตภัณฑ์หล่อลื่น ได้แก่

043
นํ้ามันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่นๆ (3) ผลิตภัณฑ์
และบริการในธุรกิจค้าปลีก
ซึง่ ผลิตภัณฑ์เหล่านีม้ กี ารจำ�หน่ายผ่าน 3 ช่องทางหลัก
คือ (1) ตลาดค้าปลีก ผ่านสถานีบริการนํ้ามัน ซึ่งในปัจจุบัน
นอกจากจะมีการพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็น
สถานีบริการที่ทันสมัย PTT Life Station สามารถตอบสนอง
วิ ถี ชี วิ ต ของผู้ บ ริ โ ภคยุ ค ใหม่ ไ ด้ อ ย่ า งครบครั น (One Stop
Service) ด้วยธุรกิจค้าปลีกที่หลากหลายในสถานีบริการแล้ว
ในปี 2557 ยังได้เปิดตัวธุรกิจ PTT Fit Auto ซึ่งเป็นศูนย์บริการ
ยานยนต์ครบวงจรรูปแบบใหม่ ที่ให้บริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามัน
หล่อลื่น เปลี่ยนแบตเตอรี่ ยางรถยนต์ อะไหล่ต่างๆ และ
บริการซ่อมบำ�รุงแบบ Light Maintenance อื่นๆ รวมถึง
บริการล้างอัดฉีด และ Car Detailing เช่น บริการเคลือบสี
ล้างแอร์แบบส่องกล้อง เคลือบแก้ว เป็นต้น และเพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการตอบสนองความต้ อ งการและสร้ า ง
ความผูกพันกับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง หลังจากการเปิดตัว
PTT Blue Card อย่ า งเป็ น ทางการเมื่ อ ปี 2556 ปั จ จุ บั น
PTT Blue Card มีสมาชิกกว่า 800,000 ราย โดยมีเป้าหมาย
เพิ่มยอดสมาชิกอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ ยังได้เปิดตัว PTT
Blue Card Mobile Application ทั้ ง ในระบบ Android
และ iOS สำ�หรับสมาชิกในการรับสิทธิประโยชน์จากร้านค้า
ชั้นนำ�ต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ Smart Phone รวมถึง
มีการจัดกิจกรรมพิเศษสำ�หรับสมาชิกอย่างต่อเนื่องอีกด้วย
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เพิ่ ม เติ ม จากการจำ�หน่ า ยผ่ า นสถานี บ ริ ก าร นอกจากนี้
ยังมีการจำ�หน่ายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ผ่านโรงบรรจุ
ร้านค้าก๊าซ และการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลื่นผ่านร้านค้า
หล่ อ ลื่ น (2) ตลาดพาณิ ช ย์ จั ด จำ�หน่ า ยผ่ า นกลุ่ ม ลู ก ค้ า
ราชการ รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม อากาศยาน เรือขนส่ง
เรือประมง และจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไปยังตลาดต่างประเทศ
(3) การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูค้ า้ มาตรา 7 และมาตรา 10
ตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง
นอกจากนี้ หน่วยธุรกิจนํ้ามันยังมีการบริหารการลงทุน
ผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งส่วนใหญ่ ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100
ในธุรกิจ และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการดำ�เนินธุรกิจนํ้ามั น
ทั้งในและต่างประเทศ เช่น ธุรกิจค้าปลีกและสถานีบริการ
ธุรกิจผสมและบรรจุนํ้ามันหล่อลื่น และธุรกิจให้บริการรับ
เก็บ จ่าย ผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงและปิโตรเคมี เป็นต้น
ธุรกิจนํ้ามันเป็นธุรกิจการค้าเสรีที่มีการแข่งขันสูงและ
อยู่ภายใต้กฎหมายหลายฉบับ เช่น พระราชบัญญัติการค้า
นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติควบคุมนํ้ามัน
เชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 เป็นต้น โดย ปตท. เป็นหนึ่งในผู้ค้านํ้ามัน
ตามมาตรา 7 ที่จดทะเบียนกับกรมธุรกิจพลังงานรวมทั้งสิ้น
41 ราย (ณ เดือนธันวาคม 2557)
นอกจากนี้ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ นํ้ า มั น ยั ง อยู่ ภ ายใต้
การติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดจากหน่วยงานราชการหลาย
หน่วยงาน เช่น สำ�นักงานนโยบายและแผนพลังงาน กรมธุรกิจ
พลังงาน กรมการค้าภายใน และสำ�นักงานคณะกรรมการ
คุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค เป็ น ต้ น โดยผลประกอบการส่ ว นใหญ่
จะขึ้ น อยู่ กั บ ค่ า การตลาดในการจำ�หน่ า ยนํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง
ในสถานีบริการ และการขยายธุรกิจค้าปลีกในสถานีบริการ
นํ้ามัน รวมทั้งขึ้นอยู่กับภาวะราคาพลังงานในตลาดโลกด้วย

หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ดำ�เนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร ภายใต้
กรอบยุทธศาสตร์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
ให้กับประเทศไทย ควบคู่ไปกับการขยายฐานการค้าไปทั่ว
ทุกภูมภิ าคทัว่ โลก ครอบคลุมการจัดหา การนำ�เข้า การส่งออก
และการค้ า ระหว่ า งประเทศของผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ า งๆ ได้ แ ก่
นํ้ า มั น ดิ บ คอนเดนเสท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ นํ้ า มั น สำ�เร็ จ รู ป ก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตัวทำ�ละลาย
เคมีภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ อาทิ นํ้ามันปาล์มดิบ และ
กะลาปาล์ ม เป็ น ต้ น รวมทั้ ง ให้ บ ริ ก ารบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้านราคา และการจัดหาการขนส่งต่างประเทศ เพื่อสนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจที่มีเป้าหมายหลักในการเป็นการค้าสากล
ข้ า มชาติ ชั้ น นำ�ที่ ส ร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งาน และสร้ า ง
ความมั่งคั่งให้กับประเทศ

ด้วยธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศเป็นธุรกรรมที่มี
มู ล ค่ า สู ง ต้ อ งการการกำ�กั บ ดู แ ลที่ ค รอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง ใน
ทุกรายละเอียด หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงวางระบบ
ควบคุมความเสี่ยงในลักษณะ 3 มิติ ซึ่งเป็นระบบที่ Trading
House ชั้นนำ�ในระดับสากลใช้ (Best Practice) ประกอบด้วย
(1) การควบคุมและกำ�กับโดยนโยบาย กล่าวคือ มีคณะกรรมการ
กำ�กับดูแล กำ�หนดกรอบการค้า นโยบายการบริหารความเสีย่ ง
และการให้สินเชื่อทางการค้า ควบคุมและติดตามความเสี่ยง
เป็นประจำ� (2) การควบคุมโดยโครงสร้างและหน้าที่ กล่าวคือ
แบ่ ง โครงสร้ า งการทำ�งานและบทบาทหน้ า ที่ อ ย่ า งชั ด เจน
เป็นแบบ Front-Mid-Back และใช้การตรวจสอบแบบถ่วงดุล
(Check & Balance) และ (3) การควบคุมโดยเทคโนโลยี
กล่าวคือ การใช้ระบบ Trading Control System ที่เป็นแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถควบคุมและ
ตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้จัดตั้งบริษัทและ
สำ�นักงานตัวแทนในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดการค้าและ
มุ่ ง สู่ ก ารเป็ น ผู้ นำ�ธุ ร กิ จ การค้ า ปิ โ ตรเลี ย มและปิ โ ตรเคมี ใ น
ภูมภิ าค ได้แก่ บริษทั ปตท. ค้าสากล จำ�กัด (PTT International
Trading Pte. Ltd.: PTTT) ณ ประเทศสิงคโปร์ บริษัท PTT
International Trading DMCC ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ สำ�นักงานตัวแทนในเมืองกวางเจา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (PTT International Trading Guangzhou
Representative Office) และสำ�นักงานตัวแทนในกรุงจาการ์ตา
ประเทศอินโดนีเซีย (PTT International Trading Jakarta
Representative Office) ส่งผลให้ในปัจจุบนั หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่ า งประเทศมี ธุ ร กรรมการค้ า กั บ คู่ ค้ า ต่ า งๆ มากกว่ า
50 ประเทศ ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก
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หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
และบริหารความยั่งยืน
หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2556 โดยมีลักษณะการดำ�เนินธุรกิจประกอบด้วย
ระบบจัดส่งก๊าซธรรมชาติ (ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และ
ระบบการจัดส่งก๊าซธรรมชาติสำ�หรับยานยนต์) ธุรกิจไฟฟ้า
และพลังงานร่วม ธุรกิจการพัฒนาที่ดิน ธุรกิจการให้บริการ
ด้ า นมาตรฐานและระบบการปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ความยั่ ง ยื น
ธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมและบริหารโครงการก่อสร้าง
ธุรกิจการให้บริการด้านวิศวกรรมและซ่อมบำ�รุง และธุรกิจ
การให้บริการด้านอาคารสำ�นักงาน โดยในปี 2557 ซึ่งเป็น
ระยะแรกของหน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
ธุรกิจและบริษัทภายใต้หน่วยธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ดังนี้
ธุรกิจบริหารความยั่งยืน ประกอบด้วยงานคุณภาพ
ความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(QSSHE) งานบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (PTT
Group Sustainability Management) และงานพัฒนาระบบ
ปฏิบตั กิ ารสูค่ วามเป็นเลิศ กลุม่ ปตท. (PTT Group Excellence
Transformation)
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ธุ ร กิ จ วิ ศ วกรรมและบริ ก ารโครงการ ประกอบด้ ว ย
งานบริหารโครงการด้านวิศวกรรมและการก่อสร้าง รวมทั้ง
การจัดการที่ดิน และการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับความ
ปลอดภัย สิ่งแวดล้อม สังคม และชุมชน การจัดทำ�ข้อกำ�หนด
เพือ่ สนับสนุนโครงการต่างๆ ของ ปตท. ให้ดำ�เนินการได้สำ�เร็จ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำ�หนด
ในปี 2557 บริ ษั ท ในกลุ่ ม ปตท. สั ง กั ด กลุ่ ม ธุ ร กิ จ
โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 2 บริษัท คือ บริษัท พีทีที
เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง จำ�กัด (PTTME) มีวตั ถุประสงค์
เพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรม การออกแบบก่อสร้าง และ
งานก่อสร้างโครงการต่างๆ รวมทั้งให้บริการงานซ่อมบำ�รุง
ต่างๆ ในโรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและโรงงานอุตสาหกรรม
ทุกประเภท และ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำ�กัด
(PTTES) ให้ บ ริ ก ารทางเทคนิ ค วิ ศ วกรรมเพื่ อ สนั บ สนุ น
การพัฒนาประสิทธิภาพการดำ�เนินงานด้านต่างๆ ให้แก่บริษทั
ในกลุ่ม ปตท.
นอกจากนี้ เมื่ อ วั น ที่ 1 มกราคม 2558 เป็นต้นมา
มีบริษทั ในกลุม่ ปตท. ทีไ่ ด้รบั การโอนย้ายการกำ�กับดูแลมาสังกัด
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานอีกจำ�นวน 2 บริษัท คือ บริษัท
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) (GPSC) และ
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด (EnCo)
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ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
ปตท. ดำ�เนินธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมผ่าน บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
โดย ปตท.สผ. ดำ�เนินธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง เพื่อแสวงหา
แหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มทั้ ง นํ้ า มั น ดิ บ และก๊ า ซธรรมชาติ เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทางด้ า นพลั ง งานให้ กั บ ประเทศ โดย   ปตท.สผ.
จำ�หน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากโครงการในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติให้กับตลาดในประเทศ
เป็นหลัก นอกจากนี้ ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้มีการขยายการลงทุนในธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและ
ในภูมิภาคอื่น เช่น การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (ชื่อเดิม โครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี) การเข้าซื้อบริษัทในเครือของ บริษัท Hess Corporation การลงนามสัญญาแบ่งปันผลผลิตโครงการ
เมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 การเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 โดยปิโตรเลียม
ที่ผลิตได้บางส่วนจะถูกนำ�กลับมาจำ�หน่ายในประเทศ และในส่วนที่จำ�หน่ายในต่างประเทศจะสามารถสร้างรายได้กลับคืน
สู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับราคานํ้ามันในตลาดโลก ความสำ�เร็จในการสำ�รวจและการพัฒนา
แหล่งปิโตรเลียม  และการบริหารต้นทุนในการสำ�รวจและผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ  รวมทัง้ โอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กร
ทั้งนี้ ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม รวมทั้งราคาจำ�หน่ายปิโตรเลียมอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
โดยมีคณะกรรมการปิโตรเลียมกำ�กับดูแล

ธุรกิจไฟฟ้า
ปตท. ดำ�เนินธุรกิจไฟฟ้าผ่าน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) (GPSC) ซึ่งเป็นแกนนำ�ในการดำ�เนิน
ธุรกิจไฟฟ้าของ กลุ่ม ปตท. โดยมี 4 บริษัทร่วมถือหุ้นตามสัดส่วน ดังนี้ ปตท. ร้อยละ 30.10, PTTGC ร้อยละ 30.31,
TOP ร้อยละ 11.88 และ TP ร้อยละ 27.71 ปัจจุบัน GPSC ดำ�เนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ไอนํ้า และนํ้าปราศจากแร่ธาตุ)
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ทั้งในและต่างประเทศเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ กลุ่ม ปตท.
และสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ โดย
GPSC จะจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) ลูกค้าโรงงานปิโตรเคมีของ กลุม่ ปตท.
และลูกค้าอื่นๆ นอกจากนี้ GPSC ได้มีการขยายการลงทุน
ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น อาทิ โรงไฟฟ้ า พลั ง นํ้ า ในสาธารณรั ฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเป็นการสร้างรายได้กลับคืน
สู่ประเทศไทยอีกทางหนึ่ง รวมถึงมีการศึกษาความเป็นไปได้
ในการลงทุ น โรงไฟฟ้ า ประเภทต่ า งๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศ อาทิ โรงไฟฟ้าในประเทศพม่า โรงไฟฟ้าพลังงาน
ทดแทน ได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงาน
จากเชื้อเพลิงขยะ และชีวมวล ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
ของเชื้อเพลิงอีกด้วย
ทัง้ นี้ GPSC ได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งดำ�เนินการยื่น Filing
กับ ก.ล.ต. เมือ่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เพือ่ เตรียมการเสนอ
ขายหลักทรัพย์ในตลาด เป็นการระดมเงินลงทุนสำ�หรับรองรับ
การเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต
ผลประกอบการของ GPSC ส่วนใหญ่จ ะขึ้ น อยู่ กั บ
ราคาก๊าซธรรมชาติ อุปสงค์และอุปทานของไฟฟ้าและไอนํ้า
ค่าไฟฟ้าฐานและค่าไฟฟ้าผันแปรในแต่ละประเทศทีด่ ำ�เนินการ
ความเสถี ย รในการผลิตไฟฟ้า ความพร้อมจ่ายพลั ง ไฟฟ้ า
และการบริ ห ารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำ�เนิ น งานที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งโอกาสในการลงทุนและพัฒนาขีดความ
สามารถขององค์กร

ธุรกิจถ่านหิน
ปตท. ดำ�เนินธุรกิจพลังงานในต่างประเทศเพื่อแสวงหา
แหล่งพลังงานใหม่ๆ และแหล่งพลังงานทดแทน เพื่อสร้าง
ความมั่ น คงในการจั ด หาพลั ง งานให้ กั บ ประเทศ และเป็ น
การต่อยอดธุรกิจทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั   โดยอาศัยความรู  ้ ความเชีย่ วชาญ
ประสบการณ์ของบุคลากร และความร่วมมือระหว่างบริษทั ใน
กลุ่ม ปตท. ในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ทั้งนี้ ปตท.
ลงทุนผ่านบริษัทย่อย (ปตท. ถือหุ้นร้อยละ 100) คือ บริษัท
พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำ�กัด (PTTER) (เดิมชื่อ บริษัท
พี ที ที อิ น เตอร์ เ นชั่ น แนล จำ�กั ด (PTTI)) โดยในปั จ จุ บั น
PTTER มี ก ารลงทุ น ธุ ร กิ จ เหมื อ งถ่ า นหิ น ในสาธารณรั ฐ
อินโดนีเซีย และในสาธารณรัฐมาดากัสการ์ รวมถึงการร่วมทุน
เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งถ่านหินในสาธารณรัฐบรูไน
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ธุรกิจปิโตรเคมี
ปตท. ลงทุ น ในธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี เ พื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม
ให้กับก๊าซธรรมชาติในประเทศและผลิตภัณฑ์จากโรงกลั่น
ของ กลุ่ม ปตท. ซึ่งสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ของไทยในการผลิตผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีเพือ่ ทดแทนการนำ�เข้า
รวมถึงสนับสนุนการขยายตัวของภาคเศรษฐกิจที่สำ�คัญอื่นๆ
ที่ ใ ช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ อาทิ อุ ต สาหกรรม
ยานยนต์ อุตสาหกรรมก่อสร้าง และอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์
เป็ น ต้ น โดย ปตท. ดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี แ บบครบวงจร
ผ่านการร่วมทุนบริษัทในกลุ่ม 7 บริษัท ได้แก่ บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) (PTTGC) บริษัท เอ็ชเอ็มซี
โปลีเมอส์ จำ�กัด (HMC) บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำ�กัด
(PTTAC) บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จำ�กัด (PTTMCC)
บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จำ�กัด (PTTPMMA) บริษัท พีทีที

โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (PTTPM) และ บริษัท พีทีที
โพลีเมอร์  โลจิสติกส์ จำ�กัด (PTTPL) ซึง่ ครอบคลุมตัง้ แต่การผลิต
และจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และเม็ด
พลาสติ ก ประเภทต่ า งๆ การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ า นการตลาด
เพื่ อ จำ�หน่ า ยเม็ ด พลาสติ ก ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ รวมถึ ง
การให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจร
ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีส่วนใหญ่จะขึ้นกับ
ภาวะเศรษฐกิ จ ราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี ใ นตลาดโลก
ซึ่งปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาดโลก รวมถึง
มู ล ค่ า สิ น ค้ า คงเหลื อ ณ สิ้ น ปี ทั้ ง นี้ วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ที่ ใ ช้ ใ น
การผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีมาจากผลิตภัณฑ์จากโรงแยก
ก๊ า ซธรรมชาติ ข อง ปตท. ได้ แ ก่ ก๊ า ซอี เ ทน ก๊ า ซโพรเพน
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และก๊าซโซลีนธรรมชาติ รวมทัง้ ผลิตภัณฑ์
จากโรงกลั่นของ กลุ่ม ปตท. เช่น แนฟทา และรีฟอร์เมท
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ธุรกิจการกลั่น
ปตท. ลงทุ น ในธุ ร กิ จ การกลั่ น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คง
ในการจัดหาผลิตภัณฑ์นาํ้ มันเชือ้ เพลิงให้กบั ประเทศเพือ่ ทดแทน
การนำ�เข้า โดยลงทุนในธุรกิจการกลั่นนํ้ามันผ่านการร่วมทุน
บริ ษั ท ในกลุ่ ม 4 บริ ษั ท ได้ แ ก่ บริ ษั ท ไทยออยล์ จำ�กั ด
(มหาชน) (TOP) บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) (IRPC)
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จำ�กัด (มหาชน) (SPRC) และ
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) (BCP) โดย ปตท.
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จั ด หานํ้ า มั น ดิ บ และรั บ ซื้ อ นํ้ า มั น เชื้ อ เพลิ ง สำ�เร็ จ รู ป รวมถึ ง
ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมีจากกลุม่ บริษทั การกลัน่ เพือ่ จำ�หน่ายให้กบั
ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ผลประกอบการของธุรกิจการกลั่นส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่
กับค่าการกลั่นซึ่งเป็นส่วนต่างของราคาเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมที่กลั่นได้ หักด้วยต้นทุนนํ้ามันดิบเฉลี่ยที่ใช้กลั่น
ตามราคาตลาดโลกซึ่งมีความผันผวน รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีที่มีการปรับขึ้นลงตามอุปสงค์และอุปทานของตลาด
โลก และมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี

ความเชื่อมโยงทางธุรกิจ
ธุรกิจขั้นต้น

ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ

                               ธุรกิจขั้นปลาย

โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ

ระบบท่อ
จัดจำ�หน่าย
ก๊าซธรรมชาติ

gas

การสำ�รวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

ธุรกิจขั้นกลาง

การจัดหา
ก๊าซธรรมชาติเหลว

สถานีรับ
ก๊าซธรรมชาติเหลว

โรงไฟฟ้า

กระแสไฟฟ้า

โรงงาน
อุตสาหกรรม

ระบบผลิตไฟฟ้า
และน�้ำเย็น

ก๊าซธรรมชาติ
สำ�หรับ
ยานยนต์

oil

น�้ำมันส�ำเร็จรูป
และเชื้อเพลิง
ชีวภาพ
การจัดหา
น�้ำมันดิบและ
น�้ำมันเชื้อเพลิง

โรงกลั่น

ขนส่งน�้ำมัน

petrochemical
RENEWABLE
CoAL

สถานีบริการ

ภาคขนส่ง

ก๊าซหุงต้ม
ในครัวเรือน

ก๊าซหุงต้ม

น�้ำมันหล่อลื่น
พื้นฐาน

โรงโอเลฟินส์
และอะโรเมติกส์

ผู้บริโภค

ปิโตรเคมี
ขั้นต่อเนื่อง

น�้ำมันหล่อลื่น

อุปกรณ์/
ของใช้
เม็ดพลาสติก
และพลาสติก
ชีวภาพ

กระบวนการ
หมักบ่ม

พลังงานจาก
ขยะ/ พลังงาน
หมุนเวียนอื่นๆ

เหมือง
ถ่านหิน

การสำ�รอง
และการขนส่ง

กระบวนการ
สกัดทางเคมี

การส่งออก
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ผลการดำ�เนินงานปี 2557
ในปี 2557 กำ�ไรสุทธิของ กลุ่ม ปตท. เท่ากับ 55,795
ล้านบาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 37,296 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุ
หลักมาจากสถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลกที่ปรับตัว
ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2557 เป็นต้นมา ทำ�ให้ธุรกิจ
ขาดทุนจากปริมาณสำ�รองนํ้ามัน (Stock Loss) เป็นอย่างมาก
นอกจากนี้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์และวัตถุดิบ
(Product Spread) ก็ปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ในด้านการดำ�เนินธุรกิจ กลุ่ม ปตท.
โดย บริษทั ปตท.สผ. ได้เข้าซือ้ บริษทั ในเครือ Hess Corporation
ในประเทศไทยช่ ว งปลายเดื อ นเมษายน ซึ่ ง ประกอบด้ ว ย
โครงการคอนแทร็ค 4 ที่ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย ในสัดส่วน
ร้อยละ 15 และโครงการสินภูฮ่อมที่ต้ังอยู่ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือในสัดส่วนร้อยละ 35 ส่งผลให้ปริมาณการจำ�หน่าย
ปิโตรเลียมของ กลุ่ม ปตท. เพิ่มขึ้น รวมถึงสามารถจัดหา
ก๊าซธรรมชาติเพือ่ ใช้ภายในประเทศได้เพิม่ มากขึน้ จากโครงการ
ซอติก้า นอกจากนี้ ในปี 2557 คณะกรรมการกำ�กับกิจการ
พลั ง งานได้ มี ม ติ เ ห็ น ชอบ “ข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยหลั ก เกณฑ์
การจั ด ทำ�ข้ อ กำ�หนดเกี่ ย วกั บ การเปิ ด ให้ ใ ช้ หรื อ เชื่ อ มต่ อ
ระบบส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ และสถานี LNG แก่ บุ ค คลที่ ส าม
(Third Party Access Regime: TPA Regime)” และได้ประกาศ
ลงราชกิจจานุเบกษา โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2557 ส่งผลให้ผู้ขายและผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติสามารถใช้ระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ได้

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ในส่วนของธุรกิจขั้นปลาย กลุ่ม ปตท. สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มจากโครงการ Operational Excellence (OpEx)
และการขยายกำ�ลังการผลิตของบริษัทในเครือธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น รวมถึง ปตท. ยังคงครองส่วนแบ่งตลาดค้าปลีก
นํ้ามันในประเทศเป็นอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
จากแผนการดำ�เนินกลยุทธ์ TAGNOC (Technologically
Advanced and Green National Oil Company) และ
การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีของ กลุ่ม ปตท. อย่างต่อเนื่อง
ในปี 2557 กลุม่ ปตท. ยังได้รบั รางวัล R&D 100 Award ซึง่ เป็น
รางวัลด้านนวัตกรรมระดับโลก จากการพัฒนา PTT DIESEL
CNG อีกด้วย
สำ�หรับรายละเอียดผลการดำ�เนินงานของแต่ละหน่วย
ธุรกิจสามารถสรุปได้ ดังนี้

ธุรกิจที่ ปตท. ดำ�เนินงานเอง
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ผลสำ�เร็ จ ของการดำ�เนิ น งานของหน่ ว ยธุ ร กิ จ ก๊ า ซ
ธรรมชาติ ใ นปี 2557 มาจากปริ ม าณการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเคมีจากโรงแยกก๊าซธรรมชาติทเี่ พิม่ สูงขึน้ ราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรก การควบคุมการใช้
งบดำ�เนิ น การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และการนำ�เข้ า LNG
เพิม่ ขึน้   เพือ่ รองรับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกภาคของประเทศ
ทั้ ง ภาคไฟฟ้ า ภาคอุ ต สาหกรรม ภาคขนส่ ง และโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ โดยผลการดำ�เนินงานในปี 2557 ของหน่วยธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติที่สำ�คัญ สามารถสรุปได้ ดังนี้
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การจัดหาก๊าซธรรมชาติ
การจัดหาก๊าซธรรมชาติรวม 4,691 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน เพิ่มขึ้น 88 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือร้อยละ 2 จากปี
2556 ที่ 4,603 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน ประกอบด้วยการจัดหา
จากแหล่งก๊าซธรรมชาติในประเทศ 3,657 ล้านลูกบาศก์ฟุต
ต่อวัน และการนำ�เข้า 1,034 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือ
คิดเป็นสัดส่วนการจัดหาจากแหล่งในประเทศและต่างประเทศ
ร้อยละ 78 : 22
การจัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้า
ปริ ม าณการจำ�หน่ายรวม 2,757 ล้านลูก บาศก์ ฟุ ต
ต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของปริมาณการจำ�หน่าย
ทั้งหมด เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2556 ที่ 2,710 ล้านลูกบาศก์
ฟุตต่อวัน เป็นผลมาจากความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น โดย
การจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้าประกอบด้วยการ
จำ�หน่ายให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวม
1,206 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 44 ผู้ผลิตไฟฟ้า
อิสระจำ�นวน 9 ราย รวม 852 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็น
ร้อยละ 31 และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจำ�นวน 34 ราย รวม 699
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 25
การจัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรม
ปริมาณการจำ�หน่ายรวม 653 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14 ของปริมาณจำ�หน่ายทัง้ หมด เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 2 จากปี 2556 ที่ 639 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมี
จำ�นวนลู ก ค้ า ทั้ ง สิ้ น 354 ราย ประกอบด้ ว ยลู ก ค้ า กลุ่ ม
อุตสาหกรรม 322 ราย ลูกค้าผลิตไฟฟ้าใช้เอง 29 ราย และ
ลูกค้ากลุ่มพาณิชย์ 3 ราย ปริมาณจำ�หน่ายที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่ง
เป็ น ผลมาจากการขยายการลงทุ น ในโครงการระบบท่ อ
จัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ ไปยังบริษัทลูกค้าก๊าซธรรมชาติ
ได้แก่ บริษัท ไทยมาลายากลาส จำ�กัด ในนิคมอุตสาหกรรม
เหมราช จังหวัดสระบุรี บริษัท เอเชียแปซิฟิกกลาส จังหวัด
สมุทรปราการ บริษัท ไซมิสเมอร์ชานไดส์ จำ�กัด จังหวัดราชบุรี
และบริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำ�กัด ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง เป็นต้น

การจัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง
การจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งมีปริมาณเฉลีย่
317 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 7 ของ
ปริมาณจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติทงั้ หมด เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 3 จากปี
2556 ที่ 307 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน ซึง่ เป็นผลมาจากการขยาย
สถานี บ ริ ก าร NGV อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทำ�ให้ ปั จ จุ บั น มี ส ถานี
บริการฯ รวม 497 แห่ง เป็นสถานีบริการที่ ปตท. ลงทุนเอง
394 แห่ง และเอกชนลงทุน 103 แห่ง ครอบคลุม 54 จังหวัด
โดยในปี 2557 สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่ง
ทดแทนการใช้นํ้ามันเบนซินและดีเซลเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 13.4
จากร้อยละ 11 ในปี 2556 ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557
มีจำ�นวนรถยนต์ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงทั้งประเทศรวม
462,414 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.4 เมื่อเทียบกับ 438,821 คัน
ในปี 2556
การจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
การใช้ก๊าซธรรมชาติสำ�หรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติมีปริมาณรวม 960 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 20 ของปริมาณ
การจำ�หน่ายทั้งหมด โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2556 ที่
930 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น เนื่ อ งจากโรงแยกก๊ า ซ
ธรรมชาติ ห น่ ว ยที่ 5 หยุ ด เดิ น เครื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ ฟ้ า ผ่ า
ที่ อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ นจากไอเสี ย เครื่ อ งยนต์
(Waste Heat Recovery Unit: WHRU) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม
2556 โดย ปตท. ได้ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ น
ชุดสำ�รอง ณ โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 ในเดือนเมษายน 2557
ทำ�ให้ ก ลั บ มาเดิ น เครื่ อ งเต็ ม กำ�ลั ง การผลิ ต ลดผลกระทบ
ในการผลิตและนำ�เข้า LPG รองรับความต้องการใช้ของผู้ใช้
พลังงาน และเมือ่ เดือนกันยายน 2557 ได้ทำ�การติดตัง้ อุปกรณ์
แลกเปลี่ ย นความร้ อ นจากไอเสี ย เครื่ อ งยนต์ ชุ ด ใหม่ เ สร็ จ
สมบูรณ์ ทำ�ให้สามารถเดินเครื่องได้ตามปกติ รวมทั้งได้ผ่าน
ช่วงระยะเวลาทดสอบประสิทธิภาพการเดินเครื่องเรียบร้อยแล้ว
พร้อมทั้งได้ออกแบบและปรับปรุงระบบป้องกันเหตุเพิ่มเติม
อีกด้วย
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ปริมาณจ�ำหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ
หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
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เหตุการณ์สำ�คัญของหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ในรอบปี 2557
มกราคม

•

ปตท. ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่ม
ผูผ้ ลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP) ได้แก่ บริษทั ชลบุรเี พาเวอร์เจนเนอเรชัน่
จำ�กั ด และ บริ ษั ท สยามอี ส เทิ ร์ น เพาเวอร์ จำ�กั ด โดยมี
ปริ ม าณก๊ า ซธรรมชาติ ที่ จ ะต้ อ งส่ ง มอบตามสั ญ ญาให้ แ ก่
ผู้ ซื้ อ ในแต่ ล ะวั น รายละ 381.2 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น
ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต อายุสัญญา 25 ปี
ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน โดยส่ ง เสริ ม
การผลิตไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
• โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกจากชายแดน
ไทย-สหภาพพม่า ไปยังอำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
ได้ ดำ�เนิ น การวางท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ แ ล้ ว เสร็ จ และ
ปตท.สผ. ได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งซอติก้า ซึ่งตั้งอยู่ที่
อ่ า วเมาะตะมะ สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ เข้ า สู่
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท. เมือ่ วันที่ 5 สิงหาคม 2557
ปริมาณการส่งก๊าซธรรมชาติ อยูท่ รี่ ะดับ 240 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
ต่ อ วั น เป็ น ไปตามสั ญ ญา ซึ่ ง การรั บ ก๊ า ซธรรมชาติ จ าก
แหล่งซอติก้า จะสามารถเสริมศักยภาพด้านพลังงานของไทย
รองรับการใช้งานภายในประเทศ รวมทั้งบรรเทาสถานการณ์
ขาดแคลนพลังงานในกรณีการหยุดซ่อมบำ�รุงของแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติฝั่งตะวันตกได้

กุมภาพันธ์

•

ปตท. ได้โอนขายหุ้นกิจการไฟฟ้าที่ ปตท. ลงทุน
ใน บริษัท ผลิตไฟฟ้านวนคร จำ�กัด กำ�ลังการผลิตตามสัดส่วน
การถือหุ้นรวมประมาณ 38 เมกะวัตต์ ให้แก่ บริษัท โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) (GPSC) โดยเป็นไปตาม
นโยบายที่ให้ GPSC เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจไฟฟ้าของ กลุ่ม ปตท.

เมษายน

•

ปตท. ร่วมกับ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดระยอง ร่วมเปิด
นิ ท รรศการ “The Miracle of Natural Gas: Miracle
Romance ไม้ เ มื อ งหนาวสุ ด โรแมนติ ก ของโลก” ณ สวน
สมุนไพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จังหวัดระยอง ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อแสดงผลผลิต
ไม้เมืองหนาวที่เติบโตขึ้นจากพลังงานความเย็นเหลือใช้จาก
กระบวนการแปรสภาพก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว (LNG) โดย

พิธีเปิดนิทรรศการ “The Miracle of Natural Gas: Miracle Romance
ไม้เมืองหนาวสุดโรแมนติกของโลก”

โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ร่ ว มกั บ สำ�นั ก งานคณะกรรมการ
พิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
(กปร.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ใน “โครงการการใช้ความเย็นและก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในการวิจัยไม้เมืองหนาว ตามโครงการ
พระราชดำ�ริฯ” ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา
• โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 ได้ทำ�การติดตั้ง
อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย นความร้ อ นชุ ด สำ�รอง (Temporary
Heater) เพื่ อ แก้ ปั ญ หาที่ โ รงแยกก๊ า ซธรรมชาติ หน่วยที่ 5
หยุ ด เดิ น เครื่ อ งจากอุ บั ติ เ หตุ ฟ้ า ผ่ า ที่ อุ ป กรณ์ แ ลกเปลี่ ย น
ความร้อนจากไอเสียเครือ่ งยนต์ (Waste Heat Recovery Unit:
WHRU) เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2556 ทำ�ให้สามารถกลับมา
เดินเครือ่ งเต็มกำ�ลังการผลิต  ใกล้เคียงภาวะปกติ  ลดผลกระทบ
ในการผลิ ต และนำ�เข้ า LPG รองรั บ ความต้ อ งการใช้ ข อง
ผู้ใช้พลังงาน และเมื่อเดือนกันยายน 2557 ได้ทำ�การติดตั้ง
อุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์ชุดใหม่
เสร็ จ สมบู ร ณ์ ทำ�ให้ ส ามารถเดิ น เครื่ อ งได้ ต ามปกติ   ทั้งนี้
โรงแยกก๊าซธรรมชาติหน่วยที่ 5 มีความสามารถในการผลิต
ก๊ า ซธรรมชาติ ในปริ ม าณ 570 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น
โดยมีกำ�ลังการผลิต LPG สูงสุดที่ 2,500 ตันต่อวัน เพื่อจ่าย
ก๊ า ซธรรมชาติ แ ละ LPG เป็ น เชื้ อ เพลิ ง ให้ แ ก่ โ รงไฟฟ้ า
ภาคธุ ร กิ จ อุ ต สาหกรรม และภาคปิ โ ตรเคมี ซึ่ ง ในช่ ว งที่
ดำ�เนินการซ่อมแซม ปตท. ได้บริหารจัดการปริมาณ LPG
เพื่ อ ให้ เ พี ย งพอกั บ ความต้ อ งการภายในประเทศ โดยลด
การจ่าย LPG ในภาคอุตสาหกรรมและภาคปิโตรเคมี เพื่อ
ไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ใช้พลังงานภาคครัวเรือน
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•

โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า และพลั ง งานความร้ อ นร่ ว ม
สำ�หรั บ โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ร ะยอง (Power and Heat
Recovery: PHR) ได้ดำ�เนินการติดตัง้ อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าขนาด
25 เมกะวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เอง และติดตั้งระบบหมุนเวียน
พลังงานความร้อนเหลือทิ้งกลับคืน (Waste Heat Recovery
System: WHRS) ซึ่งช่วยให้โรงแยกก๊าซธรรมชาติ จังหวัด
ระยอง ประหยัดก๊าซฯ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ถึง 41.6 เมกะวัตต์
โดยเริ่มเดินเครื่องการผลิตตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2557

พฤษภาคม

•

ปตท. ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ได้แก่ บริษัท กัลฟ์ เอ็นซี จำ�กัด
และ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำ�กัด (โครงการ 2)
โดยมีปริมาณก๊าซธรรมชาติทจี่ ะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่
ผูซ้ อื้ ในแต่ละวันทีป่ ริมาณ 21.91 และ 20.65 ล้านลูกบาศก์ฟตุ
ต่อวัน ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต ตามลำ�ดับ
อายุสัญญา 25 ปี ซึ่งจะช่วยพัฒนาพลังงานสะอาด และช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ

มิถุนายน

•

ปตท. ได้โอนขายหุ้นกิจการไฟฟ้า ที่ ปตท. ลงทุน
ใน บริษทั ราชบุรเี พาเวอร์ จำ�กัด ซึง่ มีกำ�ลังการผลิตตามสัดส่วน
การถือหุ้นรวมประมาณ 210 เมกะวัตต์ ให้แก่ บริษัท โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) (GPSC) โดยเป็นไปตาม
นโยบายที่ให้ GPSC เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจไฟฟ้าของ กลุ่ม ปตท.

กรกฎาคม

•

โครงการติดตั้งเครื่องเพิ่มความดันก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 4 สถานีเพิม่ ความดันก๊าซธรรมชาติไทรโยค ดำ�เนินการ
แล้วเสร็จ (Mechanical Completion) ซึ่งช่วยเพิ่มขีดความ
สามารถในการส่งก๊าซธรรมชาติโดยรวมของโครงข่ายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบก ฝั่งตะวันตก

กันยายน

•

ปตท. ลงนามสัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับกลุ่ม
ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) ได้แก่ บริษัท ไออาร์พีซี คลีน
พาวเวอร์ จำ�กัด 2 โครงการ โดยมีปริมาณก๊าซธรรมชาติ
ทีจ่ ะต้องส่งมอบตามสัญญาให้แก่ผซู้ อื้ ในแต่ละวันโครงการละ
24 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ที่ค่าความร้อน 1,000 บีทียูต่อ
ลูกบาศก์ฟุต ตามลำ�ดับ อายุสัญญา 25 ปี ซึ่งจะช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าอย่าง
มีประสิทธิภาพ
• คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติ
ให้ทยอยปรับราคาขายปลีก LPG และ NGV ตามมติคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ (คสช.) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 เรื่อง
มาตรการเร่งด่วนในการปรับราคาโครงสร้างราคานํ้ามันและ
ก๊าซธรรมชาติ โดยเห็นชอบให้ปรับราคาขายปลีก LPG ภาค
ขนส่งเพิ่ม 0.62 บาทต่อกิโลกรัม จาก 21.38 บาทต่อกิโลกรัม
เป็น 22.00 บาทต่อกิโลกรัม และราคาขายปลีก NGV ปรับขึ้น
1.00 บาทต่อกิโลกรัม จาก 10.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 11.50 บาท
ต่อกิโลกรัม แต่สำ�หรับรถโดยสารสาธารณะ (รถร่วม ขสมก.
และ บขส.) ราคายังคงเดิมที่ 8.50 บาทต่อกิโลกรัม ซึง่ จะทำ�ให้
ราคา LPG และ NGV สะท้ อ นต้ น ทุ น มากขึ้ น โดยมี ผ ล
บังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557
• คณะกรรมการกำ�กับกิจการพลังงาน (กกพ.) ได้มมี ติ
เห็นชอบ “ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำ�ข้อกำ�หนด
เกี่ยวกับการเปิดให้ใช้ หรือเชื่อมต่อระบบส่งก๊าซธรรมชาติ
และสถานี LNG แก่ บุ ค คลที่ ส าม (Third Party Access
Regime: TPA Regime)” และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
โดยมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557

ธันวาคม

• คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติ
ให้ปรับราคาขายปลีก NGV สำ�หรับรถยนต์ส่วนบุคคลเพิ่มขึ้น
1.00 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 11.50 บาทต่อกิโลกรัม เป็น
12.50 บาทต่อกิโลกรัม และสำ�หรับรถโดยสารสาธารณะ
เพิ่มขึ้น 1.00 บาทต่อกิโลกรัม จากเดิม 8.50 บาทต่อกิโลกรัม
เป็ น 9.50 บาทต่ อ กิ โ ลกรั ม โดยมี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
3 ธันวาคม 2557
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แผนที่แสดงโครงข่าย
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

เวียดนาม

ลาว

พม่า

ภูฮ่อม

ประเทศไทย

นํ้าพอง

นครสวรรค์

ยาดานา
บ้านอีต่อง

นครราชสีมา

ท่าหลวง

แก่งคอย

วังน้อย

ซอติก้า

พระนครเหนือ บางปะกง

เยตากุน
ราชบุรี พระนครใต้
สมุทรปราการ

ชลบุรี

ระยอง

กัมพูชา

นิคมฯ ชายฝั่ง
ตะวันออก

ทะเลอันดามัน
เบญจมาศ
ทานตะวัน
ปลาทอง
เชฟรอนส่วนเพิ่ม
เอราวัณ

อาทิตย์ FPSO

ขนอม

อาทิตย์
ไพลิน

แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ
โรงไฟฟ้า
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 1, 2, 3, 5, 6 จังหวัดระยอง

บงกชใต้

สงขลา

กำ�ลังการแยกก๊าซฯ
ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

สะเดา

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
หน่วยที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช
ท่อส่งก๊าซฯ ในปัจจุบัน
โครงการท่อส่งก๊าซฯ ในอนาคต

พื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย (JDA)

บงกช

มาเลเซีย

หน่วยที่ 1
400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
หน่วยที่ 2 และ 3 โรงแยกก๊าซอีเทน
800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
หน่วยที่ 4
170 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
หน่วยที่ 5
570 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
หน่วยที่ 6
800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
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หน่วยธุรกิจนํ้ามัน
ปี 2557 ปตท. สามารถครองความเป็นผู้นำ�ในตลาด
ขายปลีกนํ้ามันเชื้อเพลิงต่อเนื่องเป็นปีที่ 22 โดยมีส่วนแบ่ง
การตลาดร้อยละ 39.4 สูงกว่าปีก่อนร้อยละ 0.7 และเป็นผู้นำ�
ในตลาดผลิตภัณฑ์นํ้ามันหล่อลื่นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมี
ส่วนแบ่งการตลาดร้อยละ 39.2 โดยผลดำ�เนินงานของหน่วย
ธุรกิจนํ้ามันสามารถสรุปได้ ดังนี้
การจำ�หน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง
ในปี 2557 ปตท. มีปริมาณจำ�หน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง
ในประเทศรวม 18,099 ล้านลิตร เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำ�นวน
451 ล้านลิตร ประกอบด้วย นํ้ามันเบนซิน 3,482 ล้านลิตร
นํ้ามันดีเซล 7,504 ล้านลิตร นํ้ามันเครื่องบินและนํ้ามันก๊าด
2,408 ล้านลิตร นํ้ามันเตา 1,614 ล้านลิตร และ LPG 3,090
ล้านลิตร
ค่าการตลาดทั้งปีมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 1.56 บาทต่อลิตร
โดยค่าการตลาดที่เหมาะสมอยู่ที่ระดับ 1.5 - 2.0 บาทต่อลิตร
ซึ่ ง เป็ น ระดั บ ที่ ค รอบคลุ ม ค่ า ใช้ จ่ า ยในการดำ�เนิ น งานและ
ผลตอบแทนการลงทุนของผู้ค้านํ้ามันตามมาตรา 7 และผู้ค้า
ซึ่งเป็นเจ้าของสถานีบริการนํ้ามัน
ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2557 ปตท. มีสถานีบริการนํ้ามัน
รวม 1,396 แห่งทั่วประเทศ คิดเป็นร้อยละ 5.5 ของสถานี
บริการนํ้ามันทั่วประเทศ สถานีเติมนํ้ามันอากาศยาน 11 แห่ง

คลังนํ้ามัน 19 แห่ง (เป็นคลังของ ปตท. 9 แห่ง และคลังร่วม/
คลังเช่า 10 แห่ง) คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 3 แห่ง
คลังปิโตรเลียม 5 แห่ง และโรงบรรจุก๊าซ 4 แห่ง ร้านค้า
สะดวกซื้อ 7-Eleven 1,145 แห่ง ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน
1,197 แห่ง และธุรกิจยานยนต์ 143 แห่ง
การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์นํ้ามันหล่อลื่น
ปตท. มุ่งมั่นที่จะผลักดัน PTT Lubricants ซึ่งเป็น
ตราสินค้าของคนไทยสู่การเป็นตราสินค้าระดับโลก (Global
Brand) โดยยังคงรักษาความเป็นผู้นำ�ด้านผลิตภัณฑ์หล่อลื่น
ภายในประเทศที่มีส่วนแบ่งตลาดอันดับหนึ่งอย่างต่อเนื่อง
ควบคู่ ไ ปกั บ การขยายฐานลู ก ค้ า ไปสู่ ต ลาดต่ า งประเทศ
ในภูมิภาคต่างๆ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เอเชียใต้ และประเทศจีน รวมทั้งสิ้น 31 ประเทศ และในปี
2557 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยออกผลิตภัณฑ์หล่อลื่นใหม่รวมทั้งสิ้น 15 ชนิด
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และเป็นการพัฒนา
เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำ�ด้านเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
การสร้างความมั่นคงให้กับพลังงานของประเทศ
ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ปตท. มีการให้บริการ
และปฏิบัติการคลังสำ�รองผลิตภัณฑ์ รวมถึงการจัดหาและ
จัดส่งปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
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ในปี 2557 ปตท. ได้ มี ก ารเตรี ย มพร้ อ มเพื่ อ เพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริหารจัดการพลังงานให้เ พี ย งพอกั บ
ความต้องการของประเทศ ดังนี้
• การขยายความสามารถในการรับ จ่าย ในโครงการ
เพิ่มขีดความสามารถการนำ�เข้า การจ่ายและระบบขนส่ง
LPG เพื่ อ รองรั บ ปริ ม าณการใช้ LPG ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ใน
อนาคต โดยในปี 2557 ปตท. ได้ ดำ�เนิ น การก่ อ สร้ า ง
ถั ง เก็ บ และจ่ า ย LPG ณ คลั ง ก๊ า ซขอนแก่ น และคลั ง ก๊ า ซ
สุ ร าษฎร์ ธ านี แล้ ว เสร็ จ ตามแผนพร้ อ มใช้ ง าน ซึ่ ง จะเป็ น
การเพิ่มขีดความสามารถในการจัดเก็บ LPG  ของคลังภูมิภาค
เพิ่มอีกแห่งละ 3,000 ตัน ขณะที่ท่าเรือคลังก๊าซเขาบ่อยา
อยู่ ร ะหว่ า งดำ�เนิ น การก่ อ สร้ า ง และคาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ
ในปี 2558 ซึ่ ง จะช่ ว ยเพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการนำ�เข้ า
เป็น 250,000 ตันต่อเดือน
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารจั ด ทำ�แผนแม่ บ ทโครงสร้ า ง
พืน้ ฐานของธุรกิจนํา้ มัน (Facility Master Plan) พัฒนาเครือข่าย
คลั ง และระบบขนส่ ง เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงทางพลั ง งาน
ให้กับประเทศ โดยในระหว่างปี 2557 ได้ทำ�การขยายขีด
ความสามารถของคลั ง นํ้ า มั น สุ ร าษฎร์ ธ านี เพื่ อ รองรั บ
ความต้องการใช้นํ้ามันที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ รวมทั้งจัดหา
และดำ�เนินการจ่ายนํ้ามันจากจุดจ่ายนํ้ามันแห่งใหม่ในพื้นที่
ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ เพื่ อ ทดแทนคลั ง นํ้ า มั น อุ ด รธานี
และคลังนํ้ามันขอนแก่น ที่หมดสัญญาเช่าที่ดินในปี 2557
กิจกรรมด้านการสร้างค่านิยมร่วมให้สังคม
(Creating Shared Value: CSV)
นอกจากภารกิ จ ในการเสริ ม สร้ า งความมั่ น คงทาง
ด้านพลังงานให้กับประเทศแล้ว ปตท. ยังได้ตระหนักและ
ให้ความสำ�คัญในการดูแลสังคม ชุมชน และสิง่ แวดล้อม ควบคู่
กันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำ�คัญในการช่วยให้
ประเทศมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 ปตท. ได้
ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมูลนิธโิ ครงการหลวง
ในโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิตกาแฟระบบ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อช่วย
เสริมสร้างให้ชมุ ชนเกิดความเข้มแข็งบนพืน้ ฐานของการพึง่ พา
ตนเอง และการพัฒนาอย่างสมดุล ตามแนวทางของหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในมิติการพัฒนาทักษะอาชีพ
การเสริมสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในชุมชน และการมี
ส่วนร่วมฟืน้ ฟูและอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
ของท้องถิน่ โดยเฉพาะป่าต้นนํา้ ในขณะเดียวกัน คาเฟ่อเมซอน
ก็จะได้วัตถุดิบเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพเพื่อผู้บริโภคที่มาใช้
บริการ และผู้บริโภคก็ยังมีส่วนช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทย
ให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอีกด้วย ถือเป็นแนวทางดำ�เนิน
ธุรกิจรูปแบบใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาร่วมกับชุมชนเพื่อให้ได้
ประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน

การตอบสนองกลยุทธ์ด้าน Green ของ กลุ่ม ปตท.
ในปี 2557 ธุรกิจนํ้ามันมีการดำ�เนินการที่สอดคล้อง
กับเป้าหมายขององค์กร โดยให้ความสำ�คัญตามทิศทาง และ
นโยบายการดำ�เนินงานของ ปตท. ในด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้
• ส่ ง เสริ ม การจั ด จำ�หน่ า ยเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพอย่ า ง
ต่อเนื่อง มีการขยายตลาดนํ้ามันแก๊สโซฮอล โดยเพิ่มจำ�นวน
สถานีบริการนํ้ามันแก๊สโซฮอล E85 เป็น 300 แห่ง และเพิ่ม
จำ�นวนสถานีบริการแก๊สโซฮอล E20 เป็น 1,182 แห่ง ทั้งนี้
ในปี 2557 ปตท. มีส่วนแบ่งในการจำ�หน่ายนํ้ามันแก๊สโซฮอล
E10 ร้อยละ 38 แก๊สโซฮอล E20 ร้อยละ 55 และแก๊สโซฮอล
E85 ร้อยละ 44
• สนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน โดยร่วมมือกับ
บริษัท มิตรผล ไบโอฟูแอล จำ�กัด ในการขยายตลาดนํ้ามัน
แก๊ ส โซฮอล E85 ของ ปตท. ให้ ค รอบคลุ ม กลุ่ ม ผู้ บ ริ โ ภค
ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ และภาคเหนื อ บางส่ ว น
โดย ปตท. จะรั บ นํ้ า มั น แก๊ ส โซฮอล E85 จากคลั ง ชั ย ภู มิ
เพื่ อ จั ด ส่ ง ไปยั ง คลั ง ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น ซึ่ ง เป็ น ศู น ย์ ก ลาง
กระจายนํา้ มันสำ�หรับลูกค้า ปตท. ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จากเดิ ม ที่ ปตท. สามารถจ่ า ยนํ้ า มั น แก๊ ส โซฮอล E85
จากคลังนํ้ามันสระบุรีได้เพียงแห่งเดียว รวมทั้งยังสามารถ
รองรับการขยายสถานีบริการทีจ่ ำ�หน่ายนํา้ มันแก๊สโซฮอล E85
ของ ปตท. ต่อไปในอนาคต
• พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห ล่ อ ลื่ น ที่ ช่ ว ยลดมลพิ ษ ต่ อ
สิ่งแวดล้อม ได้แก่ PTT RUBBERA 1245 ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
กลุ่ม Processing Oil สูตรพิเศษ Low Aromatic ช่วยให้
ผลิตภัณฑ์ประเภทยางที่ผลิตได้ เช่น ยางล้อรถยนต์ เป็นต้น
มีมลพิษตํ่า ไม่เป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงเป็นมิตร
ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มอี ก ด้ ว ย นอกจากนี้ ยั ง ได้ พั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
PTT POWERTRAC SUPER PLUS นํ้ามันส่งกำ�ลังสูตรใหม่
ความหนืดตํา่ SAE 10W-30 สำ�หรับระบบส่งกำ�ลังในเครือ่ งจักรกล
การเกษตรรุ่ น ใหม่ ซึ่ ง จะช่ ว ยลดการเสี ย ดทาน ส่ ง ผลให้
ประหยัดเชือ้ เพลิงมากขึน้   อายุการใช้งานยาวนานขึน้   ซงึ่ ถือเป็น
การใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และตรงตามหลัก
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่คำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับ
กลยุทธ์ TAGNOC ของ ปตท.อีกด้วย
นอกจากนี้ ยังได้รบั การรับรองฉลาก Carbon Footprint
อีก 7 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นํ้ามันแก๊สโซลีน 91 (ULR 91) นํ้ามัน
แก๊สโซลีน 95 (ULG 95) นํา้ มันแก๊สโซฮอล 91 นํา้ มันแก๊สโซฮอล
95 นํ้ามันแก๊สโซฮอล E20 นํ้ามันหล่อลื่น PTT Performa
Super Synthetic ขนาด 1 ลิตร และ 4 ลิตร รวมถึงได้รับ
การรับรองฉลากผลิตภัณฑ์ (PTT Green for Life) แล้ว จำ�นวน
2 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ นํ้ามันแก๊สโซฮอล E20 และนํ้ามันดีเซล
HyForce Premium Diesel
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แผนที่แสดง
คลังปิโตรเลียม คลังนํ้ามัน
คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว                                            
และสถานีเติมนํ้ามัน
อากาศยาน

เวียดนาม

ลาว

เชียงราย

เชียงใหม่

ลำ�ปาง

พม่า

อุดรธานี

เด่นชัย
พิษณุโลก
นครสวรรค์

ประเทศไทย

ขอนแก่น
ชัยภูมิ

สระบุรี

บางปะอิน

ลำ�ลูกกา

อุบลราชธานี

พระโขนง/ บางจาก
ศรีราชา

สมุทรสาคร
เขาบ่อยา
อู่ตะเภา

หัวหิน

กัมพูชา

ทะเลอันดามัน
ชุมพร

อ่าวไทย

สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช

ภูเก็ต

สงขลา
กระบี่

หาดใหญ่

คลังก๊าซปิโตรเลียมเหลว
คลังนํ้ามัน

มาเลเซีย

คลัง/ สถานีที่มีนํ้ามันอากาศยาน
เก็บสำ�รองอยู่
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ปริมาณการจ�ำหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
ในประเทศ
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หน่วย: ล้านลิตร
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ส่วนแบ่งตลาด
ในประเทศ
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หมายเหตุ: ไม่รวมปริมาณก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่จำ�หน่ายเป็นวัตถุดิบปิโตรเคมี
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน

ปตท.
บางจาก
เชลล์
เชฟรอน
เอสโซ่
อื่นๆ
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เหตุการณ์สำ�คัญของหน่วยธุรกิจนํ้ามัน
ในรอบปี 2557
กุมภาพันธ์
เปิดโครงการ “ร่วมพัฒนาเครือ่ งรับบัตร ในสถานีบริการ
นํ้ า มั น ปตท. สำ�หรั บ รั บ บั ต รสมาชิ ก เซเว่ น การ์ ด และบั ต ร
สมาร์ทเพิร์สทุกประเภท” โดยลูกค้าสามารถชำ�ระค่านํ้ามัน
ด้วยบัตรฯ แทนการชำ�ระด้วยเงินสด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบริการ
ที่ จ ะเพิ่ ม ความสะดวกและรวดเร็ ว ให้ กั บ ผู้ บ ริ โ ภคที่ เ ข้ า มา
ใช้บริการ ณ สถานีบริการนํ้ามัน ปตท.

มีนาคม
เปิดสถานีบริการนํ้ามันแบบบริการตัวเองเต็มรูปแบบ
“Fully Self-Serve Station” แห่งแรกของประเทศไทย โดย
นำ�เทคโนโลยีมาใช้เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคและ
เป็นการพัฒนาสินค้าและบริการของ ปตท. ให้ตอบสนอง
Innovative Lifestyles ในปัจจุบัน

เปิดสถานีบริการนํ้ามัน “Fully Self-Serve Station”

พฤษภาคม

•

เปิดสถานีบริการนํ้ามันครบวงจร PTT Greenery
Station และซูเปอร์มาร์เก็ตเต็มรูปแบบแห่งแรก Jiffy Plus
Supermarket พร้อมศูนย์บริการเปลี่ยนถ่ายนํ้ามันหล่อลื่น
PTT FIT Auto แบบครบวงจรและมีเทคโนโลยีทที่ นั สมัย รวมถึง
การใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
เพื่อลดมลภาวะและเป็นโครงการนำ�ร่องในการใช้พลังงาน
ทดแทนที่สะอาดและยั่งยืน ในโครงการคอมมูนิตี้ มอลล์ The
Crystal PTT ถนนชัยพฤกษ์
• นำ�เสนอ Business Model ใหม่ ให้กับลูกค้ากลุ่ม
สายการบินพาณิชย์โดยให้บริการเสริมด้านการบริการบริหาร
ความเสี่ยงราคานํ้ามันอากาศยาน Jet A-1 ตามความต้องการ
ที่ แ ตกต่ า งกั น ของลู ก ค้ า แต่ ล ะราย เพื่ อ เป็ น การสร้ า ง
สัมพันธภาพที่ดีอย่างยั่งยืน และตอบสนองต่อทิศทางกลยุทธ์
Customer Centric ซึ่งในเบื้องต้นได้ให้บริการแก่สายการบิน
นกแอร์ และ Thai Air Asia X

ธันวาคม

• ปตท. ร่วมคืนความสุขให้ประชาชนในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ โดยการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์หล่อลืน่ ราคาพิเศษ ลดราคา
จากราคาจำ�หน่ายปกติร้อยละ 15 - 30 พร้อมเปลี่ยนถ่าย
นํ้ามันหล่อลื่นโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
• กิจกรรม “กอดลุ้นทองกับก๊อดจิแฟมิลี่ ที่ PTT Life
Station” เมื่อผู้บริโภคเติมนํ้ามันผลิตภัณฑ์ใดก็ได้ ครบ 800
บาทขึ้นไป หรือสะสมภาพก๊อดจิผ่านแอพพลิเคชั่น ครบตาม
กติกาที่กำ�หนด จะได้รับสิทธิในการจับรางวัลก๊อดจิทองคำ�
• แอพพลิเคชัน่ PTT Life Station ผ่านโทรศัพท์เคลือ่ นที่
Smart Phone ช่วยอำ�นวยความสะดวกในการเดินทางของ
ผู้บริโภค ด้วยการค้นหาสถานีบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มี
จำ�หน่ายในแต่ละสถานีบริการ

เปิดสถานีบริการนํ้ามันครบวงจร PTT Greenery Station
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หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
ผลสำ�เร็จของการดำ�เนินงานของหน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศในปี 2557 มาจากความสามารถในการจัดหา
และนำ�เข้านํ้ามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
และนํ้ามันสำ�เร็จรูป ให้กับประเทศได้อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการสร้างรายได้จากการค้าระหว่าง
ประเทศโดยการขยายฐานการค้าไปยังภูมิภาคอื่นๆ เพื่อรักษา
ปริ ม าณการค้ า ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ สู ง ท่ า มกลางปั จ จั ย ลบต่ า งๆ
ที่เกิดขึ้น ทั้งความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศ และ
ภาวะราคานํ้ามันที่ผันผวนและปรับตัวลดลงอย่างมากตั้งแต่
ช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นมา
ในปี 2557 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีปริมาณ
การค้าผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมและปิโตรเคมี รวม 67,675 ล้านลิตร
(หรือประมาณ 1,166 พันบาร์เรลต่อวันเทียบเท่านํ้ามันดิบ)
ลดลง 3,929 ล้านลิตร หรือร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2556
ซึ่งประกอบด้วยการค้านํ้ามันดิบ 41,739 ล้านลิตร การค้า
คอนเดนเสท 7,297 ล้านลิตร การค้านํ้ามันสำ�เร็จรูป และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 15,838 ล้านลิตร และการค้าผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี 2,800 ล้านลิตร

063
นอกจากการค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
แล้ว หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศมีการทำ�ธุรกรรมการค้า
ในผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งเป็นการขยายมูลค่า
การค้าในตลาดสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากสินค้าที่เกี่ยวกับ
พลังงาน ตามแนวกลยุทธ์หลักของ กลุ่ม ปตท. เช่น นํ้ามัน
ปาล์มดิบ (Crude Palm Oil) และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องจาก
นํ้ามันปาล์ม รวมถึงกะลาปาล์ม (Palm Kernel Shell) เป็นต้น
โดยในปี 2557 มีปริมาณการค้ารวมทั้งสิ้น 25 ล้านลิตร
ทั้ ง นี้ จากความไม่ แ น่ น อนทางเศรษฐกิ จ การเมือง
ระหว่ า งประเทศ รวมถึ ง ปั จ จั ย พื้ น ฐานด้ า นอุ ป สงค์ แ ละ
อุ ป ทานที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ง ผลให้ ร าคา
นํ้ามันในตลาดโลกมีความผันผวนปรับตัวขึ้นลงอย่างรวดเร็ว
และรุ น แรง ซึ่ ง ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ ต้ น ทุ น และรายได้
ของการดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ตลอดทั้ ง สายโซ่ อุ ป ทานปิ โ ตรเลี ย ม
และปิโตรเคมี หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงได้บริหาร
จัดการความเสี่ยงราคาจากธุรกรรมการค้า การกลั่น การผลิต
ให้กบั ปตท. และบริษทั ในกลุม่ ปตท. โดยใช้เครือ่ งมือการบริหาร
ความเสี่ยงด้านราคา เช่น Swap หรือ Option อย่างเหมาะสม
ซึ่งในปี 2557 มีปริมาณการบริหารความเสี่ยงให้กับ ปตท.
ทั้งหมด 16,105 ล้านลิตร และมีการบริหารความเสี่ยงให้กับ
โรงกลั่นในกลุ่ม ปตท. รวมทั้งสิ้น 8,505 ล้านลิตร
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(LPG) ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ตัวทำ�ละลาย เคมีภัณฑ์ และ
กะลาปาล์ม ให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. รวมถึง
บริษัทคู่ค้าทั้งในและต่างประเทศตามมาตรฐานสากล ภายใต้
บรรทัดฐานการตรวจและการประเมินเรือของ Oil Company
International Marine Forum (OCIMF) โดยในปี 2557
มีปริมาณการขนส่งทั้งหมด 530 เที่ยวเรือ

นอกจากนี้ เพื่อสนับสนุนให้การดำ�เนินธุรกิจฯ เติบโต
อย่ า งมั่ น คง ปลอดภั ย ไม่ ส่ ง ผลกระทบเชิ ง ลบต่ อ ชุ ม ชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
ของการดำ�เนินธุรกิจ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงให้
บริการจัดจ้างเรือขนส่งต่างประเทศสำ�หรับการขนส่งนํ้ามันดิบ
คอนเดนเสท ผลิตภัณฑ์นํ้ามันสำ�เร็จรูป ก๊าซปิโตรเลียมเหลว

ปริมาณการค้า
ระหว่างประเทศ
หน่วย: ล้านลิตร
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การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศไทย
ภายใต้ ก รอบยุ ท ธศาสตร์ ใ นการสร้ า งความมั่ น คง
ทางด้านพลังงาน ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงสุดให้กับ
ประเทศ การจัดหาพลังงานให้กบั ประเทศอย่างเพียงพอ ถือเป็น
ภารกิจสำ�คัญของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ โดยมี
หน้าที่หลักคือ
1) การจัดหานํ้ามันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่ง
ในประเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น นโยบายของรั ฐ บาลในการลด
การพึ่ ง พาการนำ�เข้ า พลั ง งาน หน่ ว ยธุ ร กิ จ การค้ า ระหว่ า ง
ประเทศจึ ง ทำ�สั ญ ญาซื้ อ ระยะยาวกั บ ผู้ ไ ด้ รั บ สั ม ปทาน
สำ�หรับปริมาณการผลิตส่วนใหญ่ เพื่อนำ�มาจัดสรรให้กับ
โรงกลั่ น นํ้ า มั น และโรงปิ โ ตรเคมี ต ามสั ด ส่ ว นและคุ ณ ภาพ
ที่เหมาะสมกับโรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีแต่ละแห่ง โดยในปี
2557 มี ก ารจั ด หานํ้ า มั น ดิ บ และคอนเดนเสทจากแหล่ ง
ในประเทศปริมาณทั้งสิ้น 11,573 ล้านลิตร

2556
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2) การนำ�เข้านํา้ มันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่ง
ต่ า งประเทศ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศได้สร้าง
สัมพันธภาพที่ดี และทำ�สัญญาซื้อระยะยาวแบบรัฐต่อรัฐ
กั บ กลุ่ ม ประเทศผู้ ผ ลิ ต ในภู มิ ภ าคตะวั น ออกกลาง รวมถึ ง
ภูมิภาคอื่นๆ เพื่อนำ�เข้านํ้ามันดิบและคอนเดนเสทให้โรงกลั่น
และโรงงานปิโตรเคมีในประเทศอย่างน้อยตามสัดส่วนที่ ปตท.
ถือหุ้น รวมถึงมีการนำ�เข้าให้โรงกลั่นอื่นที่ ปตท. มิได้ถือหุ้น
ตามคุ ณ ภาพที่ เ หมาะสมกั บ โรงกลั่ น และโรงงานปิ โ ตรเคมี
แต่ละแห่ง ด้วยราคาและเงือ่ นไขทางการค้าทีส่ ามารถแข่งขันได้
ซึ่งส่งผลให้เกิดความมั่นใจว่าประเทศไทยจะมีนํ้ามันดิบและ
คอนเดนเสทเพียงพออย่างต่อเนือ่ งแม้ในยามทีเ่ กิดภาวะวิกฤต
ซึ่ ง ปี 2557 มี ก ารนำ�เข้ า นํ้ า มั น ดิ บ และคอนเดนเสทจาก
แหล่งต่างประเทศทั้งสิ้น 26,764 ล้านลิตร หรือประมาณ
ร้อยละ 57 ของการนำ�เข้าทั้งหมดของประเทศไทย
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3) การนำ�เข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว ปัจจุบันหน่วย
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศเป็นผู้นำ�เข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว
ให้กับประเทศ โดยปริมาณการนำ�เข้ามีอัตราการเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ งจากความต้องการใช้ของภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง
และภาคครัวเรือนทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ นี้ เพือ่ ให้มนั่ ใจว่าก๊าซปิโตรเลียม
เหลวจะมี เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการใช้ ภ ายในประเทศ
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศจึงสร้างความมัน่ คงในการจัดหา
โดยทำ�สัญญาระยะยาวเพื่อซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลวกับบริษัท
นํ้ า มั น แห่ ง ชาติ ข องประเทศผู้ ผ ลิ ต และผู้ ส่ ง ออกรายใหญ่
ของโลก อีกทั้งยังสร้างโครงข่ายพันธมิตรกับประเทศผู้นำ�เข้า
รายใหญ่อื่นๆ ในเอเชีย หากเกิดกรณีไม่สามารถจัดส่งก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวจากตะวันออกกลางมายังภูมิภาคเอเชียได้
โดยในปี 2557 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศนำ�เข้าก๊าซ
ปิโตรเลียมเหลวทัง้ สิน้ 3,767 ล้านลิตร หรือคิดเป็นร้อยละ 100
ของปริมาณการนำ�เข้าทั้งหมดของประเทศไทย
4) การนำ�เข้านํ้ามันเตา หน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศดำ�เนินการนำ�เข้านํ้ามันเตาเพื่อเป็นเชื้อเพลิงสำ�รอง
ในการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ในกรณี ที่ ก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น
เชื้อเพลิงหลักไม่เพียงพอ ซึ่งนํ้ามันเตาที่นำ�เข้านั้นมีคุณภาพ
ที่แตกต่างจากคุณภาพนํ้ามันเตาทั่วไปในตลาดและปริมาณ
การนำ�เข้ า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา อย่ า งไรก็ ต าม
ก็สามารถดำ�เนินการจัดหาและขนส่งให้กับโรงไฟฟ้าได้ทัน
ความต้องการ โดยในปี 2557 มีการนำ�เข้านํ้ามันเตาทั้งหมด
377 ล้านลิตร

เหตุการณ์สำ�คัญของหน่วยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศในรอบปี 2557
กุมภาพันธ์

พิธีลงนามในสัญญาซื้อนํ้ามันดิบ กับบริษัทผู้ผลิตนํ้ามัน
และก๊าซธรรมชาติชาติของประเทศบรูไน

•

ลงนามในสัญญาซือ้ นํา้ มันดิบกับบริษทั ผูผ้ ลิตนํา้ มัน
และก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในประเทศบรู ไ น ปริ ม าณ
3 ล้านตัน เพื่อเป็นวัตถุดิบสำ�หรับโรงกลั่นในประเทศตลอดปี
2557 ซึ่ ง เป็ น การทำ�สั ญ ญาต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 4 แสดงถึ ง
ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทพลังงานไทยในเวทีสากล

มิถุนายน

•

ลงนามในสัญญาซือ้ ขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
ในรูปแบบสัญญาระยะยาว (Term Contract) ปี 2557 ปริมาณ
88,000 ตัน กับบริษัทผู้นำ�เข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่
ของญีป่ นุ่ และผูจ้ ดั หาก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่ของภูมภิ าค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ เป็นการทำ�สัญญาต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 5
นั บ เป็ น การกระชั บ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ยิ่ ง กั บ บริ ษั ท ชั้ น นำ�
ของภู มิ ภ าค และตอกยํ้ า พั น ธกิ จ ในการสร้ า งความมั่ น คง
ทางพลังงานให้กับประเทศ

•

ลงนามในสัญญาซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
กั บ บริ ษั ท ผู้ ค้ า พลั ง งานชั้ น นำ�ของโลกจากประเทศกาตาร์
และประเทศคูเวต เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตพลังงาน
ในประเทศตลอดปี 2557 และสนับสนุนภารกิจหลักของ ปตท.
ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ

เมษายน

•

ลงนามในสัญญาซื้อก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
กับบริษัทคู่ค้าซึ่งเป็นบริษัทผู้นำ�เข้ารายใหญ่ของเกาหลีใต้
และภูมิภาคเอเชียเหนือ ปริมาณ 220,000 ตัน เพื่อนำ�เข้า
เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการผลิตพลังงานในประเทศตลอดปี 2557
นับเป็นการตอกยํา้ พันธกิจในการสร้างความมัน่ คงทางพลังงาน
ในประเทศให้มีใช้อย่างพอเพียง

พิธีลงนามในสัญญาซื้อขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว กับบริษัทผู้นำ�เข้า
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวรายใหญ่ของประเทศญี่ปุ่น
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สิงหาคม

•

ลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจศึ ก ษาความเป็ น
ไปได้ ข องโอกาสในการร่ ว มมื อ ในโครงการ Integrated
Petrochemical Complex ที่มีกำ�ลังการผลิตในระดับ World
Scale แห่ ง แรกของประเทศบรูไน นับเป็นการเปิดโอกาส
ทางธุ ร กิ จ ร่ ว มกั บ ประเทศบรู ไ น รองรั บ การเข้ า สู่ ก ารเป็ น
ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย น (AEC) รองรั บ เป้ า หมาย
การก้าวสู่การเป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนำ�ของ ปตท.

พฤศจิกายน

•

ลงนามในบั น ทึ ก ความเข้ า ใจในการจั ด หากะลา
ปาล์มในปี 2558 ปริมาณ 120,000 ตัน ให้กบั บริษทั ผูค้ า้ เพือ่ นำ�
ไปเป็ น เชื้ อ เพลิ ง ในโรงงานชี ว ภาพและโรงงานปิ โ ตรเคมี
ขนาดใหญ่ในประเทศเกาหลีใต้ นับเป็นการสร้างความสัมพันธ์
อันดีและการขยายธุรกิจในการเป็นบริษัทค้าสากลข้ามชาติ
อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น การก้ า วสู่ ต ลาดพลั ง งานสี เ ขี ย ว ซึ่ ง สนั บ สนุ น
Green Roadmap ของ ปตท. ทีม่ งุ่ เน้นการใช้พลังงานทางเลือก
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ธันวาคม

• ลงนามในบั น ทึ ก ความร่ ว มมื อ การแลกเปลี่ ย น
ข้อมูลข่าวสารทางทะเลระหว่างศูนย์ประสานการปฏิบัติการ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล กองทัพเรือ และ
ปตท. โดยความร่วมมือในครัง้ นีเ้ ป็นการแลกเปลีย่ นข้อมูลและ
ติดตามการเดินเรือขนส่งพลังงานของ กลุ่ม ปตท. ที่เดินทาง
ผ่านน่านนํ้าย่านอันตรายจากการกระทำ�ของโจรสลัด เพื่อให้
เกิดความปลอดภัยสูงสุดของการขนส่งทางทะเล นับเป็นอีก
พันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
ที่ กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสำ�คัญเสมอมา
ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม
ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
ปี 2557 ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อ ย มี ร ายได้ ร วม
ทั้งสิ้น 8,017 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 8 เมื่อเทียบ
กั บ ปี 2556 ซึ่ ง มี ร ายได้ ร วม 7,445 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
ส่วนใหญ่เป็นผลจากรายได้จากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น โดย
ปริมาณการขายเฉลี่ยปี 2557 ที่ 321,886 บาร์เรลเทียบเท่า

นํา้ มันดิบต่อวัน เพิม่ ขึน้ ร้อยละ 10 เมือ่ เปรียบเทียบกับปริมาณ
การขายเฉลีย่ ในปี 2556 ที่ 292,629 บาร์เรลเทียบเท่านํา้ มันดิบ
ต่อวัน สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการขายเต็มปี
ในปี 2557 ของโครงการพี ที ที อี พี ออสตราเลเชี ย (เริ่ ม มี
การขายในเดื อ นสิ ง หาคม 2556) รวมทั้ ง เริ่ ม มี ก ารขายใน
สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์ ใ นเดื อ นมี น าคม 2557
และส่ ง ออกในเดื อ นสิ ง หาคม 2557 ของโครงการซอติ ก้ า
และจากการเพิ่มสัดส่วนร้อยละ 15 ของโครงการคอนแทร็ค 4
ขณะทีร่ าคาขายเฉลีย่ ลดลงเป็น 63.38 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
เทียบเท่านํ้ามันดิบ (สำ�หรับปี 2556 อยู่ที่ 65.58 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบ)
ผลการดำ�เนินงาน ปี 2557 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
มีกำ�ไรสุทธิรวม 677 ล้านเหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับ
กำ�ไรสุทธิปี 2556 จำ�นวน 1,847 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยมี
สาเหตุหลักจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ดังกล่าวข้างต้นของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และ
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ รวมทัง้ ค่าเสือ่ มราคา  คา่ สูญสิน้
และค่าตัดจำ�หน่าย และค่าใช้จ่ายในการสำ�รวจปิโตรเลียม
เพิ่มขึ้น
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ปตท.สผ. มีการดำ�เนินโครงการทั้งหมด 43 โครงการ
ใน 11 ประเทศ ดังนี้
โครงการในประเทศไทย
ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ จำ�นวน 17 โครงการ
ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น โครงการที่ ดำ�เนิ น การผลิ ต แล้ ว (Producing
Phase) ทัง้ ในอ่าวไทยและบนบก โดยปี 2557 สามารถดำ�เนิน
การผลิตได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการใช้
พลังงานของประเทศไทย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ขยาย
ฐานการผลิตในประเทศไทยโดยการเข้าซื้อบริษัทในเครือของ
Hess Corporation ปลายเดือนเมษายน 2557 ซึ่งถือสัดส่วน
ในโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศไทยประกอบด้วย
โครงการคอนแทร็ค 4 ตัง้ อยูบ่ ริเวณอ่าวไทย ในสัดส่วนร้อยละ 15
และโครงการสินภูฮ่อม ซึ่งตั้งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ในสัดส่วนร้อยละ 35  
สำ�หรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสำ�รวจ (Exploration
Phase) ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้ดำ�เนินกิจกรรมที่สำ�คัญ
อาทิ โครงการบี 6/27 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย โครงการได้
เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสำ�รวจ NKW-N01 โดยไม่พบศักยภาพ
เชิงพาณิชย์ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดำ�เนินการศึกษา
ธรณีวิทยาปิโตรเลียม
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จำ�นวน 15 โครงการ
ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สำ�หรับโครงการที่ดำ�เนินการผลิตแล้ว (Producing
Phase) ปตท.สผ. ได้ดำ�เนินกิจกรรมที่สำ�คัญ เช่น
• โครงการซอติก้า ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าว
เมาะตะมะ ประเทศเมี ย นมาร์ ได้ เ ริ่ ม ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ
ให้กับทางหน่วยงานรัฐบาลที่กำ�กับดูแลกิจการการสำ�รวจ
และผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มของเมี ย นมาร์ (Myanmar Oil and
Gas Enterprise: MOGE) เพื่อใช้ภายในประเทศเมียนมาร์
ในเดือนมีนาคม และเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้แก่ ปตท. เพื่อ
ใช้ภายในประเทศไทยตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา โดย
โครงการสามารถรั ก ษาปริ ม าณการผลิ ต ได้ ค งที่ แ ละตาม
เป้าหมาย ซึ่งปริมาณการขายรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ
310 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,950 บาร์เรล
เทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน) นอกจากนี้ โครงการฯ อยู่ระหว่าง
การก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษาระดับการผลิต
สำ�หรับแผนในการเพิ่มปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมและรักษา
ระดั บ การผลิ ต ในระยะยาว โดยอยู่ ร ะหว่ า งการเจาะหลุ ม
ประเมิ น ผลจำ�นวนประมาณ 10 หลุ ม ได้ เ ริ่ ม ดำ�เนิ น การ
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ที่ผ่านมา และคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ปี 2558
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• โครงการเวียดนาม 16-1 ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่ง
ทะเลทางทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ข องประเทศเวี ย ดนาม
ประสบความสำ�เร็จในการเจาะหลุมประเมินผลในบริเวณ H5
ซึ่งตั้งอยู่ตอนใต้ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field:
TGT) เพื่อรักษาระดับการผลิต และได้เตรียมการติดตั้งแท่น
ผลิตเพื่อรองรับการผลิตจากพื้นที่ดังกล่าว โดยคาดว่าจะเริ่ม
การผลิตได้ภายในปี 2558 ทั้งนี้ ในปี 2557 โครงการมีปริมาณ
การขายนํ้ามันดิบเฉลี่ย 34,000 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณ
การขายก๊ า ซธรรมชาติ เ ฉลี่ ย 22 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น
(ประมาณ 5,500 บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน)
สำ�หรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสำ�รวจ (Exploration
Phase) ปตท.สผ. ได้ดำ�เนินกิจกรรมที่สำ�คัญ เช่น
• โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล
อ่าวเมาะตะมะ ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการเจาะหลุม
ประเมินผลเพิ่มเติม จำ�นวน 6 หลุมตามแผนงานที่วางไว้
โดยได้เริ่มดำ�เนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2557 และคาดว่า
จะเสร็จสิ้นภายในครึ่งปีแรกของปี 2558
• โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ซึ่งเป็น
โครงการบนบก ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central Myanmar
Basin ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาโครงสร้างทาง
ธรณีวิทยาและเจาะหลุมสำ�รวจหลุมแรก จากแผนการเจาะ
หลุมสำ�รวจทั้งสิ้นจำ�นวน 4 หลุม
• โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 ซึ่งเป็นโครงการ
บนบก ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีบ่ ริเวณ Central Myanmar Basin ปตท.สผ.
มีสดั ส่วนในการร่วมทุนร้อยละ 85 และเป็นผูด้ ำ�เนินการ โดยใน
เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา บริษัท PTTEP South Asia Limited
หรือ PTTEP SA (บริษทั ย่อยของ ปตท.สผ.) ได้ลงนามในสัญญา
แบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract) กับ MOGE
เพื่ อ รั บ สิ ท ธิ ใ นการดำ�เนิ น การสำ�รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ในแปลงดังกล่าว ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการดำ�เนินการทำ�รายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact
Assessment: EIA) โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก
ของปี 2558
โครงการในออสตราเลเชีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมภิ าคนีจ้ ำ�นวน 1 โครงการ คือ
• โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตั้งอยู่ใน
เครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย 15 แปลงสัมปทาน
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Diversified International Portfolio

Worldwide operations: 43 projects* in 11 countries

Piped Gas

Deepwater Gas (LNG)

North America (1)
1 Exploration
• Canada
South America (2)
2 Exploration
• Brazil

Africa and Middle East (7)
1 Production
1 Development
5 Exploration
• Algeria
• Mozambique
• Kenya
• Oman

Southeast Asia (15)
6 Production
9 Exploration
• Vietnam
• Indonesia
• Myanmar

Notes: * Exclude 3 projects that are pending official withdrawal approval.

Thailand (17)
14 Production
1 Development
2 Exploration

Oil LNG

Australasia (1)
1 Production
• Australia

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สำ�หรับแหล่งทีด่ ำ�เนินการผลิตแล้ว (Producing Phase)
คือ แหล่งมอนทารา (Montara) ซึง่ มีปริมาณการผลิตโดยเฉลีย่
ในปี 2557 อยู่ที่ประมาณ 18,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ในส่วน
การดำ�เนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษทั ประกันภัย
นั บ ตั้ ง แต่ เ กิ ด เหตุ ก ารณ์ นํ้ า มั น รั่ ว ไหลจากแหล่ ง มอนทารา
จนถึงสิ้นปี 2557 บริษัทได้รับค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้น 244
ล้านเหรียญสหรัฐ สำ�หรับการเรียกร้องค่าชดเชยจากเหตุการณ์
นํ้ามันรั่วไหลจากรัฐบาลอินโดนีเซียนั้น ปตท.สผ. พร้อมเจรจา
กับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลักการที่จะพิสูจน์หลักฐาน
และผลกระทบ (หากมี) โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ต่อไป
สำ�หรับแหล่งที่อยู่ระหว่างการสำ�รวจ (Exploration
Phase) ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้ดำ�เนินกิจกรรมที่สำ�คัญ
อาทิ แหล่ง Cash Maple ในปี 2557 ได้เจาะหลุมสำ�รวจ
Maple-East เสร็จสิ้น โดยไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน
อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ พร้อมทั้ง
การออกแบบทางด้านวิศวกรรมการผลิต รวมถึงวิเคราะห์
ศักยภาพเชิงพาณิชย์และทางเลือกในการพัฒนาแหล่งดังกล่าว
โครงการในทวีปอเมริกา
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จำ�นวน 3 โครงการ
ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาและประเทศบราซิล ได้แก่

•

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (ชือ่ เดิม โครงการ
แคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี) เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ปตท.สผ. ได้เสร็จสิน้ การแลกเปลีย่ นทรัพย์สนิ ตามเงือ่ นไขต่างๆ
ที่ระบุไว้ใน Partnership Units Redemption Agreement
(PURA) ร่วมกับ บริษัท Statoil Canada Limited (SCL)
ส่งผลให้ บริษัท PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
ถื อ สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100 และเป็ น ผู้ ดำ�เนิ น การในแหล่ ง
Thornbury, Hangingstone และ South Leismer
พร้ อ มทั้ ง ได้ รั บ เงิ น สดประมาณ 419 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
ปั จ จุ บั น โครงการฯ อยู่ ร ะหว่ า งการเจาะสำ�รวจ Winter
Delineation Campaign (WDC) และศึ ก ษาแนวทางใน
การพัฒนา (Development Plan) ซึ่งรวมถึงการออกแบบ
ทางวิ ศ วกรรมเบื้ อ งต้ น (Pre-FEED) สำ�หรั บ โครงการ
Thornbury Phase 1
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• โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ซึ่งประกอบด้วย
แปลงสำ�รวจ BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252 และ
BAR-M-254 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่ง
ทางตะวันออกของประเทศบราซิล ซึ่งเดือนเมษายนที่ผ่านมา
บริ ษั ท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas
Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) บริษัท
ย่อยของ ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 25 และได้รับ
อนุมัติจากรัฐบาลในเดือนสิงหาคม โครงการได้ดำ�เนินการ
ศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) เพื่อเตรียมการสำ�รวจ
คลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ   โดยคาดว่าจะเริ่มดำ�เนินการ
ในไตรมาสที่ 2 ปี 2558
• โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ซึ่งประกอบด้วย
แปลงสำ�รวจ BM-ES-23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo
นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล ซึ่งเมื่อเดือนกันยายน
PTTEP BL ได้เข้าร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 20 และในเดือน
พฤศจิกายนได้รับอนุมัติจากรัฐบาล ทั้งนี้ในปี 2557 โครงการ
ได้ มี ก ารเจาะหลุ ม สำ�รวจและประเมิ น ผลจำ�นวน 2 หลุ ม
โดยพบนํ้ามันดิบจำ�นวน 1 หลุม สำ�หรับปี 2558 โครงการ
มีแผนการเจาะสำ�รวจเพิ่มเติมจำ�นวน 2 หลุม
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จำ�นวน 7 โครงการ
ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ใ นรั ฐ สุ ล ต่ า นโอมาน สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตย
ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐโมซัมบิก และสาธารณรัฐ
เคนยา
สำ�หรับโครงการทีอ่ ยูร่ ะหว่างการพัฒนา (Development
Phase) ปตท.สผ. ได้ดำ�เนินกิจกรรมที่สำ�คัญ ดังนี้
• โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งตั้งอยู่
บนบก ทางทิ ศ ตะวั น ออกของประเทศแอลจี เ รี ย ปั จ จุ บั น
อยู่ระหว่างการก่อสร้างกระบวนการผลิตและระบบท่อขนส่ง
โดยคาดว่ า จะสามารถเริ่ ม การผลิ ต ได้ ภ ายในครึ่ ง ปี ห ลั ง
ของปี 2558 ด้วยกำ�ลังการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรล
ต่อวัน
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สำ�หรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสำ�รวจ (Exploration
Phase) ปตท.สผ. ได้ ดำ�เนิ น การสำ�รวจในโครงการต่ า งๆ
ดังนี้
• โครงการฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งตั้งอยู่บนบก
ทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย ปัจจุบันโครงการ
อยู่ ร ะหว่ า งการสำ�รวจระยะเวลาที่ 2 (Second Drilling
Campaign) โดยในปี 2557 โครงการฯ ได้ดำ�เนินการสำ�รวจ
คลื่นไหวสะเทือนแบบสองมิติและแบบสามมิติ และมีแผน
เจาะหลุมสำ�รวจและหลุมประเมินผลทั้งสิ้น 5 หลุม โดยได้เริ่ม
ดำ�เนินการเจาะหลุมสำ�รวจและหลุมประเมินผลแล้วในไตรมาสที่ 3
ที่ผ่านมา
• โครงการโมซัมบิก โรวูม่า  ออฟชอร์ แอเรีย 1
ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง
ของโมซัมบิก โดยมีแผนการเจาะหลุมสำ�รวจและประเมิน
ทั้งสิ้นจำ�นวน 6 หลุม เพื่อค้นหาและประเมินศักยภาพเพิ่มเติม
ในปี 2557 โครงการฯ ได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสำ�รวจและ
ประเมินจำ�นวน 5 หลุม โดยหลุมสำ�รวจ Tubarao Tigre-1
ประสบความสำ�เร็จในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม
ทั้งนี้ ได้เริ่มดำ�เนินการเจาะหลุมประเมิน Tubarao Tigre-2
ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1
ปี 2558 ในส่วนของการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ได้ดำ�เนินการตามแผนการพัฒนาทางวิศวกรรมพื้นที่ก่อสร้าง
โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Engineering and
Construction Development) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่า
จะสามารถเริ่มการผลิตและขาย LNG ครั้งแรกได้ในปี 2562
• โครงการโมซัมบิก โรวูม่า  ออนชอร์ ซึ่งตั้งอยู่
บนบกทางทิศเหนือของโมซัมบิก มีแผนการเจาะหลุมสำ�รวจ
จำ�นวน 2 หลุม ในปี 2557 และได้เสร็จสิน้ การเจาะหลุมสำ�รวจ
จำ�นวน 1 หลุม คือ Tembo-1 ซึ่งอยู่ระหว่างการประเมินผล
ศักยภาพเชิงพาณิชย์ อีกทั้งได้เริ่มดำ�เนินการเจาะหลุมสำ�รวจ
Kifaru-1 ตั้งแต่ปลายปี 2557 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที่ 1 ปี 2558
• โครงการเคนยา  แปลงแอล 10 เอ ซึ่งตั้งอยู่
นอกชายฝั่ ง ของประเทศเคนยา ได้ เ สร็ จ สิ้ น การเจาะหลุ ม
สำ�รวจ Sunbird-1 โดยไม่พบศักยภาพในเชิงพาณิชย์ ปัจจุบัน
อยูใ่ นระหว่างการศึกษาผลทีไ่ ด้จากการเจาะหลุมดังกล่าว เพือ่
ที่จะนำ�ผลของการสำ�รวจไปใช้ประโยชน์ทางธรณีวิทยาต่อไป
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•

โครงการเคนยา แอล 5 แอล 7 แอล 11 เอ แอล 11 บี
และ แอล 12 อยู่ระหว่างการดำ�เนินการศึกษาข้อมูลทาง
ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่งการเจาะหลุม
สำ�รวจจำ�นวน 1 หลุม โดยมีแผนในการเจาะหลุมดังกล่าว
ในปี 2558
ด้านการบริหารและกลั่นกรองการลงทุน
ในปี 2557 ปตท.สผ. ได้มีการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
ในด้ า นการบริ ห ารและกลั่ น กรองการลงทุ น (Portfolio
Management) โดยในปี 2557 ปตท.สผ. ได้มีการดำ�เนินการ
บริหารและกลั่นกรองการลงทุนที่สำ�คัญ ดังต่อไปนี้
• การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนใน
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (ชื่อเดิม โครงการแคนาดา
ออยล์ แซนด์ เคเคดี ) เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท สามารถบริ ห ารแผน
การลงทุนและได้ผลตอบแทนจากการดำ�เนินงานในระดับ
ที่น่าพอใจภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจในปัจจุบัน
• การเข้ า ซื้ อ บริ ษั ท ในเครื อ ของบริ ษั ท Hess
Corporation ที่ ถื อ สั ด ส่ ว นในโครงการผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ
ในอ่าวไทยและบนบกตามที่กล่าวแล้วข้างต้น เพื่อเป็นไปตาม
แผนยุทธศาสตร์การเติบโตของ ปตท.สผ. ที่เน้นการแสวงหา
สินทรัพย์ท่ีอยู่ในขั้นตอนการผลิตแล้ว (Producing Asset)
ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ อัตราการเติบโตของปริมาณการผลิต
และปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมให้กบั ปตท.สผ. ได้ทนั ที และเป็น
การเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ฐานการผลิตในประเทศไทย
• การลงนามสั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต โครงการ
เมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 เพื่อต่อยอดยุทธศาสตร์การพัฒนา
และขยายการลงทุ น ต่ อ เนื่ อ งในสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ
เมียนมาร์
• การเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการบารารินเนียส์
เอพี 1 และโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ในประเทศบราซิล  
นับเป็นก้าวแรกของ ปตท.สผ. ทีจ่ ะเข้าสูป่ ระเทศบราซิล ซึง่ เป็น
บริเวณหนึ่งที่มีศักยภาพปิโตรเลียมสูง
อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ปตท.สผ. มีการคืนสิทธิใน
แปลงสัมปทานแอล 21/48 ในประเทศไทย โครงการอินโดนีเซีย
เซาท์ซาการี โครงการนิวซีแลนด์ เกรทเซาธ์ แปลงแอล 10 บี
ของโครงการเคนยา รวมทัง้ แปลงเอซี/พี 4 (AC/P4) ของโครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู โครงการ
อินโดนีเซีย ซาดัง โครงการเอ 4/48 และเอ 5/48 ซึง่ ปัจจุบนั อยูใ่ น
ระหว่างรอการอนุมตั อิ ย่างเป็นทางการจากรัฐบาลออสเตรเลีย
อินโดนีเซีย และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ตามลำ�ดับ
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ธุรกิจไฟฟ้า
การควบรวม บริษัท ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย)
จำ�กัด (IPT) และบริษัท พีทีที ยูทิลิตี้ จำ�กัด (PTTUT) ได้
ดำ�เนินการแล้วเสร็จเมือ่ วันที่ 10 มกราคม 2556 โดยจัดตัง้ เป็น
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด และปัจจุบันได้
จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชนจำ�กัด ภายใต้ชอื่ บริษทั
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน) (GPSC) เพือ่ เป็น
บริษัทหลักในการดำ�เนินธุรกิจไฟฟ้าของ กลุ่ม ปตท. โดยมี
กำ�ลังการผลิตไฟฟ้าติดตั้ง 1,038 เมกะวัตต์ กำ�ลังการผลิต
ไอนํ้า 1,500 ตันต่อชั่วโมง และมีกำ�ลังผลิตไฟฟ้าตามสัดส่วน
การถือหุ้นในบริษัทที่ GPSC เข้าร่วมลงทุน 514 เมกะวัตต์
กำ�ลั ง ผลิ ต ไอนํ้ า ประมาณ 96.8 ตั น ต่ อ ชั่ ว โมง GPSC
มีกำ�ลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งสิ้น 1,552 เมกะวัตต์ และมีกำ�ลัง
การผลิตไอนํ้า 1,596.8 ตันต่อชั่วโมง

ผลการดำ�เนินงานปี 2557
GPSC ได้ มี ก ารขยายการลงทุ น ทั้ ง ในประเทศไทย
และภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังผลักดันและ
สร้างความเป็นเลิศในด้านการปฏิบัติการผ่านโครงการ PTT
Group Operational Excellence ซึ่งจะนำ�ไปสู่การดำ�เนินงาน
ทีม่ ปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเทียบได้กบั องค์กรชัน้ นำ�ระดับ
สากล (Top Quartile Performance) อย่างยั่งยืนในอนาคต
นอกจากนี้ เพื่อให้การดำ�เนินงานของ ปตท. เป็นไป
อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ บริ ษั ท พี ที ที เอ็ น เนอร์ ยี่ รี ซอร์สเซส
จำ�กัด (PTTER) ได้ดำ�เนินการจำ�หน่ายโอนโครงการโรงไฟฟ้า
พลังนํ้า นํ้าลิก-1 ให้แก่ GPSC แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม
2557
ทั้ ง นี้ ณ สิ้ น ปี 2557 GPSC มี ร ายได้ ร วมทั้ ง สิ้ น
22,363.64 ล้านบาท จากปริมาณการขายไฟฟ้า 10,741,180
เมกะวัตต์-ชั่วโมง ไอนํ้า 4,981,345 ตัน และนํ้าปราศจาก
แร่ธาตุ (Demineralized water) 3,661,141 ลูกบาศก์เมตร
(ปริมาณขายไม่รวมบริษัทในเครือ) โดยปี 2557 GPSC มีกำ�ไร
สุทธิทั้งสิ้น 1,789.05 ล้านบาท และผลประกอบการ GPSC
รวมบริษัทในเครือกำ�ไรสุทธิ ทั้งสิ้น 1,970.62 ล้านบาท
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เหตุการณ์สำ�คัญของ GPSC ในรอบปี 2557
มิถุนายน

• ดำ�เนินการรับซื้อ/ โอน 2 บริษัทผลิตไฟฟ้า จาก
กลุ่ม ปตท. ได้แก่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำ�กัด ในวันที่
7 กุมภาพันธ์ 2557 และ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำ�กัด ในวันที่
25 มิถุนายน 2557
กรกฎาคม

•

เข้าร่วมทุนโครงการ STORA กับ บริษัท 24M ในขั้น
Series B2 ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ที่ ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ ทำ�การวิ จั ย และ
พัฒนากระบวนการผลิต Lithium-ion Battery เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2557 คาดว่าบริษัทจะสามารถจำ�หน่ายแบตเตอรี่
ในเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2559

กันยายน

•

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) โครงการบริหาร
จัดการขยะแบบครบวงจรที่จังหวัดระยอง ระหว่างจังหวัด
ระยองและองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมื่อวันที่ 18
กันยายน 2557

ตุลาคม

•

ลงนามบันทึกความเข้าใจ   (MOU) ศึกษาความ
เป็นไปได้โครงการโรงไฟฟ้าถ่านหิน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ ขนาด 1,800 - 2,000 เมกะวัตต์ กับ Marubeni
Corporation (ประเทศญี่ปุ่น), EGAT Inter, Sri Synergy
และ Ayeyar Holding Company สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2557

พฤศจิกายน

•

ดำ�เนินการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษทั มหาชน
จำ�กัดเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557 รวมทั้งดำ�เนินการยื่น
Filing กับ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ธันวาคม

•

ดำ�เนินการรับโอนโครงการโรงไฟฟ้าพลังนํา้ นํา้ ลิก-1
ให้แก่ GPSC แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2557

ธุรกิจถ่านหิน
ปัจจุบัน PTTER มีการลงทุนธุรกิจเหมืองถ่านหินใน
สาธารณรัฐอินโดนีเซียและในสาธารณรัฐมาดากัสการ์ รวมถึง
การร่วมทุนเพือ่ ศึกษาศักยภาพแหล่งถ่านหินในสาธารณรัฐบรูไน
ธุรกิจเหมืองถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซียดำ�เนินการ
โดยบริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ซึ่ง PTTER
ถือหุ้นรวมร้อยละ 95.26
ผลการดำ�เนินงานปี 2557
ผลการดำ�เนินการในปี 2557 ของ SAR มียอดขาย
ถ่านหินรวมทั้งสิ้น 9.8 ล้านตัน และมีกำ�ไรสุทธิ 7.0 ล้าน
เหรียญสหรัฐ โดย SAR ยังคงมุ่งเน้นดำ�เนินการลดค่าใช้จ่าย
(Cash Costs) การทำ�เหมืองอย่างต่อเนือ่ ง โดยได้เจรจาต่อรอง
กับผู้รับเหมาและปรับแผนการทำ�เหมือง (Mine Planning)
ให้สอดคล้องกับภาวะทีร่ าคาถ่านหินยังอยูใ่ นช่วงขาลง รวมถึง
ยังคงดำ�เนินการลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง
อีกด้วย
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เหตุการณ์สำ�คัญของบริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่
รีซอร์สเซส จำ�กัด (PTTER) ในรอบปี 2557
•

โครงการถ่านหินในสาธารณรัฐมาดากัสการ์ ซึ่ง
PTTER มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ 80 ได้ รั บ ใบอนุ ญ าต
การทำ�เหมือง (Exploitation Permit) จำ�นวนทั้งหมด 5 แปลง
ซึ่งมีปริมาณสำ�รองถ่านหินประมาณ 67 ล้านตัน ปัจจุบัน
อยู่ ร ะหว่ า งขั้ น ตอน Pre-Development โดยมี ก ารจั ด ทำ� 
Feasibility Study และ JORC Coal Reserves Report
เพื่อประกอบการยื่นขอวงเงินกู้จากสถาบันการเงินจีน คาดว่า
จะแล้วเสร็จภายในต้นปี 2558 และสามารถเริ่มการก่อสร้าง
ได้ภายในปี 2558 เพื่อที่จะผลิตถ่านหินให้ได้ในปลายปี 2561
• PTTER ได้เพิม่ บทบาทในการเข้าจัดการและบริหาร
งานใน SAR โดยได้แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของ กลุ่ม ปตท.
ให้ดำ�รงตำ�แหน่ง Acting Chief Executive Officer ที่ SAR
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2557 และแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
เพิม่ เติมในปีนอี้ กี 4 คนไปปฏิบตั งิ านที่ SAR และบริษทั ในเครือ
• โครงการถ่านหินบรูไน PTTER ซึง่ มีสดั ส่วนการถือหุน้
ร้อยละ 35 อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติกฎหมายธุรกิจ
ถ่านหินจากรัฐบาลบรูไน

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่นมีการพัฒนา ขยายกำ�ลัง
การผลิต และบริการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการค้าและการให้
บริการ อีกทั้งยังแสวงหาโอกาสในการขยายการลงทุนทั้งใน
และต่ า งประเทศ ทั้ ง ธุ ร กิ จ ในสายโซ่ อุ ป ทานเดิ ม รวมถึ ง
ธุร กิจ สี เขียว เพื่อ เพิ่ม ขีด ความสามารถด้ านการแข่งขันใน
การดำ�เนิ น ธุ ร กิ จ ของ กลุ่ ม ปตท. นอกจากนี้ มี ก ารปรั บ
โครงสร้างการลงทุนของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ เพื่อเพิ่มมูลค่า
ทางธุรกิจ ตลอดจนสร้างเสริมให้เกิดพลังร่วม และผลักดัน
ให้บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ มีผลการดำ�เนินงานที่เป็นเลิศด้าน
ปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องผ่านแผนงาน/ โครงการต่างๆ อาทิ
Petrochemical and Refining Integrated Synergy
Management (PRISM) และ PTT Group Operational
Excellence (OpEx) เป็ น ต้ น เพื่ อ มุ่ ง สู่ เ ป้ า หมายร่ ว มกั น
ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ที่จะมีผลดำ�เนินงานในระดับชั้นนำ�
ของภูมภิ าคเอเชียแปซิฟกิ และมีสว่ นร่วมสนับสนุน กลุม่ ปตท.
ในการสร้างความมัน่ คงทางพลังงาน ความมัง่ คัง่ ให้กบั ประเทศ
และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน บริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล
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เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) และ
บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน) ได้รบั การจัดอันดับอยูใ่ นดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ โดย 2 บริษัทแรกได้รับการจัดอันดับ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ด้วย ทั้งนี้ ผลดำ�เนินงานของหน่วยธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่นที่สำ�คัญสามารถสรุปได้ ดังนี้
ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
(PTTGC) มีปริมาณการจำ�หน่ายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
3 กลุ่ ม หลั ก ได้ แ ก่ (1) กลุ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย มและ
สาธารณูปการ 67.45 ล้านบาร์เรล เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เมื่อ
เทียบกับปีก่อน อัตราการใช้กำ�ลังการผลิตของโรงกลั่นนํ้ามัน
อยู่ที่ร้อยละ 102 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 91 เนื่องจาก
ปี 2556 โรงกลั่ น ได้ ทำ�การหยุ ด เดิ น เครื่ อ งเพื่ อ ซ่ อ มบำ�รุ ง
จำ�นวน 38 วัน และหยุดเพื่อซ่อมบำ�รุงหน่วย Hydrocracking
Unit จำ�นวน 9 วัน (2) กลุม่ ผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ 3.16 ล้านตัน
ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน อัตราการใช้กำ�ลังการผลิต
อยู่ที่ร้อยละ 81 ลดลงจากปีก่อนที่อยู่ที่ร้อยละ 90 เนื่องจาก
ปี 2557 มีการหยุดเดินเครื่องฉุกเฉินของโรงงานอะโรเมติกส์
หน่ ว ยที่ 2 กอปรกั บ มี ก ารปิ ด ซ่ อ มบำ�รุ ง ตามแผนงานของ
โรงอะโรเมติกส์หน่วยที่ 1 เป็นเวลา 42 วัน และ (3) กลุม่ ผลิตภัณฑ์
โอเลฟิ น ส์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ เนื่ อ ง 1.99 ล้ า นตั น เพิ่ ม ขึ้ น
ร้อยละ 9 จากปีกอ่ น อัตราการใช้กำ�ลังการผลิตอยูท่ รี่ อ้ ยละ 105
เพิม่ ขึน้ จากปีกอ่ นทีอ่ ยูท่ รี่ อ้ ยละ 99 เนือ่ งจากในปี 2556 ได้เกิด
เหตุ ก ารณ์ ก ารหยุ ด เดิ น เครื่ อ งของโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ
หน่วยที่ 5 ของ ปตท. ทำ�ให้ PTTGC ได้รับวัตถุดิบนำ�เข้าผลิต
ไม่เต็มที่ กอปรกับการหยุดเดินเครือ่ งเพือ่ ซ่อมแซมกระบอกสูบ
ของโรงงานผลิต LDPE จำ�นวน 77 วัน ในส่วนของ Accounting
Gross Refining Margin (GRM) ของโรงกลั่นได้ปรับลดลง
จากปีก่อน สาเหตุหลักจากการขาดทุนจากปริมาณสำ�รอง
นํ้ามัน (Stock Loss) และมีการรับรู้ Net Realizable Value
(NRV) เนื่องจากราคานํ้ามันที่ปรับลดลงอย่างมาก ในขณะที่
Market GRM และกำ�ไรจากการบริหารความเสี่ยงผลิตภัณฑ์
เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบนำ�เข้า
ผลิต (Product to Feed) ของผลิตภัณฑ์อะโรเมติกส์ปรับลดลง
เช่นกัน  จากส่วนต่างราคาพาราไซลีนกับคอนเดนเสททีป่ รับตัว
ลดลง ประกอบกั บ มี ผ ลขาดทุ น จากปริ ม าณสำ�รอง และ

มี ก ารรั บ รู้ NRV จากราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละวั ต ถุ ดิ บ ที่ ล ดลง
ตามราคานํ้ า มั น ดิ บ ที่ ป รั บ ลดลง ในขณะที่ ส่ ว นต่ า งราคา
ผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบนำ�เข้าผลิต (Product to Feed) ของ
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อเลฟิ น ส์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ เนื่ อ งปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น
ซึ่ ง เป็ น ผลจากราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อเลฟิ น ส์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์
ต่อเนื่องปรับเพิ่ม ขึ้น ในปี 2557 PTTGC มี การตั้งสำ�รอง
ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างธุรกิจของ Vencorex โดย
คิดเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของ PTTGC 1,142 ล้านบาท ส่งผล
ให้ผลประกอบการปี 2557 ปรับลดลง
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำ�กัด (HMC) มีปริมาณ
การจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์รวม 691,475 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น กอปรกับส่วนต่างระหว่างราคาผลิตภัณฑ์กบั
วัตถุดบิ ปรับตัวเพิม่ ขึน้ และขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นลดลง
เนื่องจากอัตราการอ่อนค่าของเงินบาทเทียบกับเงินดอลลาร์
สหรัฐ ในปี 2557 น้อยกว่าปี 2556 ส่งผลให้ผลประกอบการ
ปี 2557 ปรับเพิ่มขึ้น
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำ�กัด (PTTAC)
มีปริมาณการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์รวม 379,458 ตัน เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 55 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2557 PTTAC
ได้มุ่งเน้นปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ส่งผลให้สามารถ
เดินเครื่องจักรได้เต็มกำ�ลังการผลิต กอปรกับส่วนต่างราคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ AN และ MMA กั บ วั ต ถุ ดิ บ ปรั บ เพิ่ ม ขึ้ น และ
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงจากปีก่อน จึงส่งผลให้
ผลประกอบการ ปี 2557 ปรับเพิ่มขึ้น
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด (PTTPM)
เป็ น บริ ษั ท หลั ก ในการจำ�หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเคมี ข อง
กลุม่ ปตท. มีปริมาณการจำ�หน่ายทัง้ สิน้ 1,746,211 ตัน เพิม่ ขึน้
ร้อยละ 6 เมือ่ เทียบกับปีกอ่ น แต่เนือ่ งด้วยค่าใช้จา่ ยดำ�เนินงาน
ที่เพิ่มขึ้นตามปริมาณการจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ กอปรกับกำ�ไร
จากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ทำ�ให้ผลประกอบการปี 2557
ลดตํ่ากว่าปีก่อน
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำ�กัด (PTTPL)
เป็นบริษัทให้บริการด้านโลจิสติกส์แบบครบวงจรแก่บริษัท
ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกของ กลุ่ม ปตท. มีปริมาณการให้บริการ
ทั้งสิ้น 9,450,033 ตัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน
โดยเป็ น ผลมาจากการขยายการให้ บ ริ ก ารลู ก ค้ า รายเดิ ม
และลู ก ค้ า รายใหม่ ทั้ ง ในและนอก กลุ่ ม ปตท. ส่ ง ผลให้
ผลประกอบการปี 2557 ปรับเพิ่มขึ้น
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สำ�หรับธุรกิจการกลั่น ในปี 2557 สัดส่วนการถือหุ้น
ของ ปตท. อยู่ที่ร้อยละ 36 ของกำ�ลังการกลั่นรวมทั้งประเทศที่
1,045 พันบาร์เรลต่อวัน (รวมกำ�ลังการผลิตของหน่วยกลั่น
แยกคอนเดนเสทของ PTTGC จำ�นวน 135 พันบาร์เรลต่อวัน
และกำ�ลังการผลิตของระยองเพียวริฟายเออร์ 17 พันบาร์เรล
ต่อวัน ซึ่งได้หยุดการผลิตลงอย่างไม่มีกำ�หนดเวลาตั้งแต่วันที่
7 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555) โดยมี ป ริ ม าณวั ต ถุ ดิ บ ที่ ป้ อ นเข้ า สู่
กระบวนการผลิตนํ้ามันของบริษัทในกลุ่ม ปตท. (รวมหน่วย
กลั่นนํ้ามันดิบและหน่วยกลั่นแยกคอนเดนเสทของ PTTGC)
อยู่ที่ 889 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลง 57 พันบาร์เรลต่อวัน จากปี
2556 อัตรากำ�ลังการกลั่นเฉลี่ย (CDU Utilization) ร้อยละ 90
ลดลงจากร้ อ ยละ 94 ในปี 2556 เนื่ อ งจากมี ก ารหยุ ด
เดินเครื่องเพื่อซ่อมบำ�รุงของโรงกลั่น SPRC บางจาก และ

ปริมาณจ�ำหน่าย
ปิโตรเคมีรวม
ของ กลุ่ม ปตท.
(โอเลฟินส์,
อะโรเมติกส์,
และเม็ดพลาสติก)
หน่วย: พันตันต่อปี

ไทยออยล์ ตามแผนงานในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 ของปี 2557
ทั้งนี้ จากราคานํ้ามันที่ปรับลดลงอย่างมากในช่วงหลังของปี
ส่งผลให้ธรุ กิจการกลัน่ เกิดการขาดทุนจากปริมาณสำ�รองนํา้ มัน
(Stock Loss) เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับปี 2556
ที่มีกำ�ไรจากปริมาณสำ�รองนํ้ามัน นอกจากนี้ ส่วนต่างราคา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ ะโรเมติ ก ส์ แ ละวั ต ถุ ดิ บ (Product Spread)
ก็ปรับตัวลดลงเช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าจะมีกำ�ไรจากการบริหาร
ความเสี่ ย งผลิ ต ภั ณ ฑ์ (Commodity Hedging) เพิ่ ม ขึ้ น
ก็ตาม ส่งผลให้ผลประกอบการของธุรกิจการกลั่น กลุ่ม ปตท.
มี กำ�ไรสุ ท ธิ ร วมตํ่ า กว่ า ปี 2556 โดยมี กำ�ไรขั้ น ต้ น จาก
การผลิตเฉลี่ย (Gross Integrated Margin: GIM) อยู่ที่
2.23 เหรี ย ญสหรั ฐ ต่ อ บาร์ เ รล ตํ่ า กว่ า ปี 2556 ที่ 6.64
เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
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ปริมาณวัตถุดิบ
ที่ป้อนเข้าสู่
กระบวนการ
ผลิตนํ้ามัน
ของ กลุ่ม ปตท.
หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน
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เหตุการณ์สำ�คัญของหน่วยธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่นในรอบปี 2557
กรกฎาคม

•

บริษทั ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) ได้ทยอยดำ�เนินการ
เชิงพาณิชย์ในโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตต่างๆ
อาทิ Emission Improvement, CDU-3 Crude Preheat Train
Improvement และ HVU-2 Revamp แล้วเสร็จ รวมถึงโครงการ
ขยายกำ�ลังการผลิตสารทำ�ละลายที่เพิ่มขึ้นเป็น 141,000
ตันต่อปี ของ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำ�กัด ซึ่งเป็นบริษัท
ในเครือไทยออยล์ เพือ่ รองรับความต้องการทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ภายใน
ประเทศและภูมิภาคอีกด้วย
• บริษัท ไออาร์พีชี จำ�กัด (มหาชน) ขยายการค้าเข้าสู่
ตลาด TDAE ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นครั้งแรก เพื่อ
ส่งเป็นวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตยางรถยนต์ ส่งผลให้บริษัท
มีส่วนแบ่งทางการตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้น
นอกเหนื อ จากตลาดนํ้ า มั น หล่ อ ลื่ น ที่ ไ ด้ ดำ�เนิ น การอยู่
ในปัจจุบัน
• บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) จัดตั้ง
บริษัท BCP Energy International Pte. Ltd. (BCP Energy)
ขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ เพื่อเข้าซื้อ บริษัท Nido Petroleum
Limited ซึ่งเป็นบริษัทสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมและก๊าซ
ธรรมชาติ ข องประเทศออสเตรเลี ย เพื่ อ ขยายพอร์ ท ลงทุ น
สู่ธุรกิจต้นนํ้าเป็นครั้งแรกและเป็นการกระจายความเสี่ยง
ในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึงเป็นการขยายฐานการลงทุนไปยัง

2556

2557

ต่างประเทศในสัดส่วนร้อยละ 19.66 และได้ดำ�เนินการเสนอ
ขอซือ้ หุน้ จากผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ หลือเพิม่ เติมนอกตลาดอีกร้อยละ 61.75
รวมทัง้ สิน้ เป็นร้อยละ 81.41 ซึง่ แล้วเสร็จในเดือนตุลาคม 2557
• บริษทั บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) เข้าซือ้ หุน้
บริษัท บีซีพี ไบโอเอทานอล จำ�กัด จาก บริษัท สีมา อินเตอร์
โปรดั ก ส์ จำ�กั ด ร้ อ ยละ 85 เพื่ อ ขยายการลงทุ น ในธุ ร กิ จ
พลังงานทดแทนซึง่ เป็นหนึง่ ในกลยุทธ์หลักของการดำ�เนินธุรกิจ
นอกเหนือจากทีเ่ ปิดดำ�เนินการเชิงพาณิชย์โครงการผลิตไฟฟ้า
จากเซลล์แสงอาทิตย์ครบทั้ง 3 ระยะจำ�นวน 118 เมกะวัตต์
ซึ่งแล้วเสร็จในเดือนเมษายน 2557

สิงหาคม

•

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
ร่ ว มกั บ PT Pertamina ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท นํ้ า มั น แห่ ง ชาติ ข อง
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย จัดตั้งบริษัทร่วมทุน PT Indo Thai
Trading มุ่ ง เน้ น การขยายตลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก ลุ่ ม โพลิ เ มอร์
ให้ตอบสนองความต้องการของประชาชนอินโดนีเซีย เพือ่ สร้าง
ฐานตลาดรองรับโครงการร่วมทุนสร้างปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์
ในประเทศอินโดนีเซีย ขณะนี้อยู่ในระหว่างการร่วมศึกษา
รายละเอียดโครงการ
• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
ร่วมกับ บริษัท แดรี่โฮม และ บริษัท NatureWorks Asia
Pacific เปิ ด ตั ว บรรจุ ภั ณ ฑ์ ไ บโอพลาสติ ก สำ�หรั บ โยเกิ ร์ ต
ออร์แกนิค ครั้งแรกในไทยและเอเชีย

077

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

•

บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) เปิดตัวโรงงาน
NANO Chemical อย่างเป็นทางการ พร้อมขยายกำ�ลังการผสม
นํา้ มันหล่อลืน่ เพิม่ ขึน้ เป็น 72 ล้านลิตรต่อปี เพือ่ รองรับปริมาณ
ความต้องการใช้ที่เพิ่มสูงขึ้นของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
และการเข้าสู่ประชาคมเขตเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) อีกด้วย
• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด ร่วมกับ
ธนาคารทหารไทย จำ�กัด (มหาชน) ดำ�เนินโครงการ The Triple S
Project หรือ Services Solution Series เพือ่ พัฒนาศักยภาพใน
การดำ�เนินธุรกิจผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึง e-Guarantee
ซึ่ง PTTPM เป็นบริษัทแรกในกลุ่ม ปตท. ที่มุ่งมั่นสู่ Electronic
Platform Company ซึ่งนอกจากจะช่วยเสริมความแข็งแกร่ง
ของห่วงโซ่ทางการเงินของกลุ่มธุรกิจ ปตท. แล้ว ยังสอดรับ
กับแนวนโยบาย Digital Economy ของรัฐบาลอีกด้วย

กันยายน

•

ปตท. ส่ ง มอบผลการศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข อง
โครงการก่อสร้าง Petrochemical Refinery Complex ขนาด
กำ�ลังการกลัน่ 400,000 บาร์เรลต่อวัน และปิโตรเคมี 4,900,000
ตันต่อปี บริเวณเขตเศรษฐกิจ Nhon Hoi จังหวัด BinhDinh
ต่อรัฐบาลเวียดนาม โดยเป็นโรงกลั่นและโรงปิโตรเคมีแบบ
ครบวงจรแห่งแรกของประเทศเวียดนาม
• บริ ษั ท ไออาร์ พี ชี จำ�กั ด (มหาชน) และกลุ่ ม
เลีย่ วไพรัตน์  ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกัน  เพือ่ ยุตขิ อ้ พิพาท
และคดีความที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ต่อกันทั้งหมด
• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท ไออาร์พซี ี จำ�กัด
(มหาชน) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (DJSI) ประจำ�ปี 2557 โดย บริษัท พีทีที โกลบอล
เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) อยู่ในกลุ่ม DJSI World ขณะที่
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน) และ บริษัท ไออาร์พซี ี จำ�กัด
(มหาชน) อยู่ในกลุ่ม DJSI Emerging Markets

ตุลาคม

•

บริษัท ไออาร์พีชี จำ�กัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท
ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำ�กัด เปิดตัวผลิตภัณฑ์พลาสติก
ผสมสี ธ รรมชาติ (Natural Color Compound) ครั้ ง แรก
ในประเทศไทย ทีเ่ กิดจากการผสมระหว่างเม็ดพลาสติกเดิมกับ
สีที่สกัดจากธรรมชาติแทนการใช้สีสังเคราะห์ โดยไม่ทำ�ให้
คุณสมบัตทิ างกายภาพของเม็ดพลาสติกเปลีย่ นแปลง และอยู่
ภายใต้ ก ารควบคุ ม คุ ณ ภาพระดั บ สากล (Food Grade)
โดยเริ่มนำ�ร่องผลิตบรรจุภัณฑ์บรรจุอาหาร และพร้อมขยายสู่
ผลิตภัณฑ์พลาสติกประเภทอื่น

นอกจากผลดำ�เนิ น งานของหน่ ว ยธุ ร กิ จ ต่ า งๆ แล้ ว
ในการบริหารจัดการธุรกิจของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
ได้มกี ารดำ�เนินการทีส่ ำ�คัญในด้านต่างๆ ซึง่ สามารถสรุปได้ ดังนี้

การวางแผนเชิงกลยุทธ์
กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ของ ปตท. เป็นกระบวนการ
ที่ดำ�เนินการอย่างต่อเนื่องทั้งปี โดยเริ่มจากการประชุมระดม
ความคิ ด เห็ น ของผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ กลุ่ ม ปตท. (Top
Executive Thinking Session: TTS) เพื่อร่วมกันทบทวน
และกำ�หนดทิศทางกลยุทธ์ของ กลุ่ม ปตท. ในอีก 5 - 10 ปี
ข้างหน้า ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มั่นใจว่าการดำ�เนินงาน
ของ กลุ่ม ปตท. จะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ และเป้าหมายใน
3 ด้าน คือ (1) เป็นบริษทั ทีต่ ดิ อันดับ 1 ใน 100 บริษทั ขนาดใหญ่
ของโลก จากการจัดอันดับโดยนิตยสารฟอร์จูนในปี 2563
(2) เป็นบริษทั ในดัชนีวดั ผลการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยตลาดหุน้
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) และ
(3) มีผลประกอบการอยูใ่ นระดับชั้นนำ�ของโลก (Top Quartile
Performance) ในปี 2563 หลังจากที่ประชุม TTS เห็นชอบ
ทิศทางกลยุทธ์ในอีก 5 - 10 ปีขา้ งหน้า หน่วยธุรกิจและหน่วยงาน
สนับสนุนรวมทัง้ บริษทั ในกลุม่ ปตท. จะไปจัดทำ�ทิศทางกลยุทธ์
ของตนและนำ�เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้บริหาร
ระดั บ ผู้ ช่ ว ยกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ขึ้ น ไปของ กลุ่ ม ปตท.
(Strategic Thinking Session: STS) และหลังจากที่ประชุม
STS ให้ความเห็นชอบ ทิศทางกลยุทธ์ดังกล่าวจะถูกนำ�เสนอ
ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้ความเห็นชอบ โดยในปี 2557
ทิศทางและกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจจนถึงปี 2563 ประกอบด้วย  
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•

กลยุทธ์การวางรากฐาน TAGNOC Institutionalizing
(Technologically Advanced and Green National Oil
Company) เพื่อปรับ ปตท. ให้เป็น Knowledge-based
Organization โดยการปลูกฝัง TAGNOC ให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของวัฒนธรรมองค์กร รวมทั้งจะเป็น Next Growth Platform
ของ กลุ่ม ปตท. ต่อไปในอนาคต โดยการทบทวน วิเคราะห์
ปัญหา/ อุปสรรค และแนวทางแก้ไขเพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์
TAGNOC จะสามารถบรรลุ ต ามเป้ า หมายที่ กำ�หนดไว้
ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ต่างๆ ดังนี้
- กลยุทธ์ด้านเทคโนโลยี (Technology Initiative)
- กลยุทธ์ด้านธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน
(Green Initiative)
- กลยุทธ์การบริหารจัดการการลงทุนของ กลุม่ ปตท.
(PTT Group Portfolio Initiative)
- กลยุทธ์การจัดหาก๊าซธรรมชาติอย่างบูรณาการ
(Thailand Integrated Natural Gas Initiative)

- กลยุทธ์ด้านการสร้างสรรค์คุณค่าเพิ่มร่วมกัน
ให้กับสังคมของ กลุ่ม ปตท. (PTT Group CSV
Initiative)
- กลยุทธ์ดา้ นการเตรียมความพร้อมของ กลุม่ ปตท.
ในการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(AEC Readiness Initiative)
- กลยุทธ์ด้านการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร
(People Initiative)
กลยุ
• ทธ์ Re-imaging PTT-50th: การกำ�หนด Vision
Mission และ Aspiration ของ ปตท. ในปี 2571 ซึ่งเป็น
ปีที่ ปตท. จะมีอายุครบ 50 ปี โดยมอบหมายให้ผู้บริหารระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งจะเป็นผู้นำ�องค์กรรุ่นต่อไป
เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบการกำ�หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ข อง ปตท. ในครั้ งนี้
โดยกระบวนการเริ่มต้นจากการวิเคราะห์แนวโน้ม/ ทิศทาง
กระแสโลก (Global Trends) ที่ ค าดว่ า จะเกิ ด ขึ้ น และ
ส่งผลต่อการกำ�หนดวิสัยทัศน์ของ ปตท. ในอนาคต ได้แก่
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การเปลี่ยนแปลงทางสังคมการเมือง (Socio-Politic Shifts)
เทคโนโลยี พ ลิ ก โลกเศรษฐกิ จ และธุ ร กิ จ (Disruptive
Technologies) แนวโน้มอุตสาหกรรมพลังงาน (Global Energy
Trends to 2030) และเศรษฐกิจวงรอบ (Rise of the Circular
Economy) โดยได้นำ�ทิศทางกระแสโลกทัง้ 4 ด้านนีไ้ ปประเมิน
สถานการณ์ (Scenarios Assessment) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ในปี 2571 เพื่อหาข้อสรุปที่จะกำ�หนดเป็นวิสัยทัศน์ของ ปตท.
ให้บรรลุเป้าหมายในปี 2571 และพร้อมประกาศวิสัยทัศน์
ใหม่ในการกำ�หนดทิศทางและกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจในปี
2558 ทั้งนี้ ปตท. ยังคงยึดมั่นต่อภารกิจหลักใน 3 ด้านของ
องค์กร คือ การสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
การสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการสร้างการเติบโต
อย่างยั่งยืน
• ทิ ศ ทางและกลยุ ท ธ์ เ ฉพาะของหน่ ว ยธุ ร กิ จ และ
หน่วยงานสนับสนุน  

การบริหารจัดการทางการเงินของ กลุ่ม ปตท.
จากการที่ ปตท. เป็นบริษัทมหาชนที่มีมูลค่าตลาด
สูงสุดในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดย ณ สิน้ ปี
2557 มีมูลค่าถึงกว่า 925,441 ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ
ร้อยละ 6.7 ของมูลค่าตลาดรวม และหากรวมทั้ง กลุ่ม ปตท.
ที่จดทะเบียนใน ตลท. จะมีมูลค่าถึงกว่า 1,820,048 ล้านบาท
คิดเป็นประมาณร้อยละ 13.2 ของมูลค่าตลาดรวม ซึง่ กลุม่ ปตท.
มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น เพื่อให้บริษัทใน
กลุม่ ปตท. มีโครงสร้างทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่งเหมาะสม มีวนิ ยั
ทางการเงิน และมีอนั ดับความน่าเชือ่ ถือในเกณฑ์ทเี่ ทียบเคียง
ได้กับบริษัทชั้นนำ�อื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงต้องมี
การบริหารจัดการทางการเงินอย่างมีวินัยและมีประสิทธิภาพ
โดยมีความโปร่งใสในการให้ข้อมูลต่อผู้ลงทุนทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน ซึ่ง ปตท. มีนโยบายทางการเงินและสินเชื่อ
(Treasury and Credit Policy) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น แนวทางใน
การบริหารการเงินของ ปตท. และ กลุม่ ปตท. อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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ในปี 2557 ปตท. ได้มีการบริหารจัดการทางการเงิน
ซึ่งรวมถึงการบริหารสภาพคล่อง การบริหารความเสี่ยง อัตรา
แลกเปลี่ยน และอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดค่าใช้จ่าย และ/หรือ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กร ซึ่งสามารถสรุปรายละเอียดได้
ดังนี้
• ซื้อขายตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน (Derivatives)
เพื่อบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ระยะยาวของ ปตท.
ทำ�ให้สามารถลดต้นทุนเงินกูค้ ดิ เป็นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ ประมาณ
118 ล้านบาท สำ�หรับงวดดอกเบี้ยเฉพาะงวดแรก
• บริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนสำ�หรับธุรกรรม
การค้าของ ปตท. ซึง่ รวมถึงธุรกรรมการนำ�เข้าส่งออกผลิตภัณฑ์
ธุรกรรมการซื้อและจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ในต่างประเทศ รวมถึง
ธุ ร กรรมการนำ�เข้ า นํ้ า มั น ดิ บ ให้ แ ก่ โ รงกลั่ น ในกลุ่ ม ปตท.
เป็ น มู ล ค่ า รวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 30,208 ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ
สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ กลุ่ม ปตท. ประมาณ 905
ล้านบาท

การบริหารผลดำ�เนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการ
ปตท. ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพ
การบริหารจัดการองค์กร เพือ่ ก้าวไปสูอ่ งค์กรแห่งความเป็นเลิศ
(High Performance Organization) โดยมีการปรับปรุง
ประสิ ท ธิ ภ าพและกระบวนการทางธุ ร กิ จ ให้ มี ม าตรฐาน
การจัดการเทียบเท่าบริษัทชั้นนำ�ในระดับสากล (World Class
Management) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand
Quality Award: TQA) ที่มีพื้นฐานเช่นเดียวกับรางวัล The
Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)
ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากล และ
เป็นต้นแบบรางวัลที่หลายประเทศทั่วโลกนำ�ไปประยุกต์ใช้
โดยในปี 2557 ปตท. ได้ดำ�เนินการพัฒนากระบวนการทีส่ ำ�คัญ
อาทิ กระบวนการมุ่งเน้นลูกค้าด้วยการพัฒนาประสิทธิภาพ
ของบัตร PTT Blue Card ทำ�ให้ลูกค้าได้รับคุณค่าหรือสิทธิ
พิเศษจากการใช้บตั รเพิม่ ขึน้ รวมทัง้ พัฒนาระบบลูกค้าสัมพันธ์
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(iMind) ให้มีความรวดเร็ว ตรงกับความต้องการมากขึ้น อีกทั้ง
ยังได้พัฒนากระบวนการการเทียบเคียงเพื่อคัดเลือกตัววัด
และคู่เทียบที่สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจ รวมทั้งการจัดทำ� 
KPI Dashboard เพื่ อ ติ ด ตามผลการดำ�เนิ น งานที่ สำ�คั ญ
ทำ�ให้สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
รวมถึงการสร้างบรรยากาศเพื่อให้บุคลากร มุ่งเน้นการสร้าง
นวัตกรรมผ่านโครงการ PTT We Can และ Innovation Award
โดยแต่ละโครงการจะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้
คำ�แนะนำ�อย่างต่อเนื่อง ที่สำ�คัญคือการพัฒนากระบวนการ
เพื่ อ ตอบสนองด้ า นบุ คลากรซึ่ งเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญ ของ
องค์กรด้วยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและ
การเรียนรู้ กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership and Learning
Institute: PLLI) ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาขี ด ความสามารถ
ของพนั ก งานผ่ า น Functional Academy เพื่ อ รองรั บ
การเปลี่ยนทิศทางของ ปตท. จาก Resource Based ไปเป็น
Knowledge Based และการขยายธุ ร กิ จ ของ ปตท.
ไปต่างประเทศอีกด้วย
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นอกจากนี้ ยั ง ได้ เ พิ่ ม กระบวนการในส่ ว นของ
การพิจารณากลัน่ กรองด้านการลงทุนของบริษทั ในกลุม่ ปตท.
โดยมี ก ารกำ�หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละขั้ น ตอนในการพิ จ ารณา
เพื่อให้การลงทุนของบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีความรัดกุมและ
สอดคล้องกับนโยบายการกำ�กับดูแลกฎระเบียบของ ปตท.
ตลอดจนรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตาม
ระเบียบ ปตท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การลงทุนของบริษัทในกลุ่ม
ปตท. และแนวทางการกำ�กั บ ดู แ ลบริ ษั ท ที่ ปตท. ถื อ หุ้ น
พ.ศ. 2557
รวมทั้ง ปตท. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นประจำ�ปี
2557 จัดโดยกระทรวงการคลัง ได้แก่ รางวัลการบริหารจัดการ
องค์กรดีเด่น รางวัลนวัตกรรมดีเด่น ซึ่ง ปตท. ได้รับต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 5 รวมถึ ง รางวั ล ผู้ นำ�องค์ ก รดี เ ด่ น ซึ่ ง มอบให้ ผู้ นำ�
ของ ปตท. โดยรางวัลที่ ปตท. ได้รับมาทั้งสิ้นนี้สะท้อนถึง
ศั ก ยภาพการบริ ห ารของคณะกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และ
พนั ก งานในทุ ก มิ ติ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง นี้ รางวั ล การบริ ห าร
จั ด การองค์ ก รดี เ ด่ น ประจำ�ปี 2557 พิ สู จ น์ ค วามมั่ น ใจ
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ในองค์ ก รรั ฐ ที่ มี ภ ารกิ จ หลั ก ในการสร้ า งความมั่ น คงทาง
พลั ง งานให้ กั บ ประเทศ สามารถกำ�หนดวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
กลยุ ท ธ์ ก ารบริ ห ารจั ด การที่ จ ะเป็ น บริ ษั ท พลั ง งานไทย
ข้ามชาติชั้นนำ�  โดยใช้พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
รางวั ล นวั ต กรรมดี เ ด่ น พิ สู จ น์ ค วามสามารถองค์ ก รรั ฐ ที่ มี
การส่งเสริมการใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ ใน
การขับเคลื่อนองค์กร และรางวัลผู้นำ�องค์กรดีเด่น มอบให้
เพื่อแสดงว่าผู้นำ�ขององค์กรสามารถบริหารจัดการองค์กร
ได้ประสบความสำ�เร็จ โดยมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและสามารถ
ผลักดันองค์กรให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรม
ปี 2557 กลุ่ม ปตท. ได้พัฒนา PTT DIESEL CNG
และได้ รั บ รางวั ล R&D 100 Award ซึ่ ง เป็ น รางวั ล ด้ า น
นวัตกรรมระดับโลก และได้รับรางวัลภายในประเทศที่สำ�คัญ
ต่างๆ เช่น Colorful PV รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ยอดเยีย่ มประจำ�ปี 2557 โดยสถาบันวิจยั และเทคโนโลยี ปตท.
ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้
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• พัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิงและหล่อลืน่ ให้ธรุ กิจ
นํ้ามันมากกว่า 40 รายการ โดยผลิตภัณฑ์ที่สำ�คัญ ได้แก่ PTT
Hyforce series 2, PTT Dynamic Premier API CI-4,
Performa Gas Tech และ PTT Drivera W-460
• พัฒนาผลิตภัณฑ์พอลิเมอร์ ได้แก่ สูตรพลาสติก
ชีวภาพสำ�หรับผลิตฝาแก้วเครื่องดื่มร้อนอเมซอน ฟิล์มใส
และภาชนะบรรจุอาหาร รวมทั้งสูตร Purging Material ส่งให้
IRPC และ PTTPM ผลิตจำ�หน่ายต่อไป
• พัฒนาสารป้องกันการกัดกร่อนหน้าแปลน (Flange
Coater) ใช้งานในท่อของ P/L III และ VI
• พัฒนาและติดตั้ง Flex CNG ECU ในรถยนต์ของ
ปตท. เพื่อทดสอบการใช้งาน สามารถใช้กับก๊าซที่มีค่า WI
ตํ่าถึง 35 ได้โดยไม่เกิดปัญหา
• ยืน่ ขอจดสิทธิบตั ร 19 ฉบับ ได้รบั อนุสทิ ธิบตั ร 7 ฉบับ
และได้รับสิทธิบัตรแล้ว 1 ฉบับ เรื่อง Soil Slurry Bioreactor
เป็นสิทธิบตั รฉบับแรกของ ปตท. มีสทิ ธิบตั รทีย่ นื่ ขอจดรวมทัง้ สิน้
60 ฉบับ
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เพื่อคนไทย
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
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นอกจากพันธกิจในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในฐานะบริษัทพลังงาน
แห่งชาติ ปตท. ยังคงสานต่อภารกิจในการดูแลรับผิดชอบและพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
อย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ ปลูกอนาคตทีย่ งั่ ยืนในทุกพืน้ ทีท่ ี่ ปตท. เข้าไปดำ�เนินธุรกิจทัว่ ประเทศ โดย ปตท. ได้ก�ำ หนดนโยบายและแนวทาง
การดำ�เนินงานกิจการเพื่อสังคม สนับสนุนกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืน กลุ่ม ปตท. ในองค์ประกอบที่ 6 คือ การเป็นองค์กร
ที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship) และนโยบายกิจการเพื่อสังคมยังได้ถูกกำ�หนดให้เป็น 1 ใน 13 นโยบายหลักขององค์กร
(PTT Way of Conduct) เพื่ อ ใช้ เ ป็ น กรอบในการดำ� เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ต่ า งๆ ในกลุ่ ม ปตท. ให้ ส อดคล้ อ งและเป็ น ไป
ในทิศทางเดียวกัน
ในปี 2557 ปตท. สามารถคงสถานะเป็นสมาชิกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ทั้งใน Dow Jones Sustainability World Index
(DJSI World) และ Dow Jones Sustainability Emerging Markets Index (DJSI Emerging Markets) ในกลุ่มอุตสาหกรรม
นํ้ามันและก๊าซ (Oil and Gas Industry) แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. ในการสร้างความยั่งยืนให้กับประเทศไทย
และคนไทย ที่ให้ความสำ�คัญในการดำ�เนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน รวมทั้ง
ยังได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (SET Award of Honor: Excellence in
Corporate Social Responsibility) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 อีกด้วย
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หยั่งราก
ความยั่งยืน

ด้วยความเชื่อมั่นว่า “ความรู้สร้างอนาคต” ปตท. จึงมุ่งนำ�องค์ความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีของ ปตท. มาใช้ในการดูแลชุมชน สังคม และสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ผ่านการดำ�เนินงาน
3 ด้าน คือ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาสังคมและชุมชน และ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ปลูกความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ปตท. ได้นำ�ความรู้ด้านการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ มาช่วยพัฒนาฟื้นฟูและดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติให้คงความสมบูรณ์ รวมถึงการสร้างความตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ดิน นํ้าป่าอย่างยั่งยืน ร่วมกับชุมชน เครือข่าย และนักวิชาการ ผ่านโครงการต่างๆ ที่สำ�คัญ อาทิ

• ศูนย์ศึกษาเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี อำ�เภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 9 มกราคม 2557 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำ�เนินเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ฯ สิรินาถราชินี
เพื่อติดตามความก้าวหน้าผลการดำ�เนินงานศูนย์ฯ สิรินาถราชินี โดยมีผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ
และทรงมีรับสั่งกับผู้ปฏิบัติงานให้ร่วมมือช่วยเหลือกันดูแลป่าต้นนํ้าและป่าชายเลน ช่วยกันอนุรักษ์สัตว์ป่าให้มีที่อยู่อาศัย
และทรงให้กำ�ลังใจแก่เจ้าหน้าที่ให้ช่วยกันทำ�งาน ปลูกฝังจิตสำ�นึก และให้ความรู้แก่ประชาชนและคนในชุมชนเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ทุกคนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ศูนย์ฯ สิรินาถราชินี ได้เปิดดำ�เนินการให้ประชาชน
นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ทำ�การวิจัย โดยมี
จำ�นวนผู้เข้าเยี่ยมชมจำ�นวนมากถึง 19,002 คน (มกราคม พฤษภาคม 2557) ก่อนที่จะปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางเดิน
ศึ ก ษาธรรมชาติ แ ละอาคารให้มีความทันสมัย เพื่อรองรั บ
ผู้เยี่ยมชมอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจะเปิดให้เข้าชม
ตามปกติในต้นปี 2558
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• โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
ปตท. ร่วมกับมูลนิธชิ ยั พัฒนา สำ�นักงานคณะกรรมการ
ประสานงานจั ด การประกวดอั น เนื่ อ งมาจากพระราชดำ � ริ
และกรมพัฒนาที่ดิน “การพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝก
อันเนือ่ งมาจากพระราชดำ�ริครัง้ ที่ 8” แบ่งเป็น ประเภทการปลูก
และส่งเสริมการปลูก และประเภทผลิตภัณฑ์จากใบหญ้าแฝก
มีผลงานเข้าร่วมประกวดจำ�นวนทั้งสิ้น 314 ผลงาน แสดงถึง
ความร่วมมือของชุมชนและหน่วยงานในการร่วมกันอนุรักษ์ดิน
และนํ้าโดยการใช้หญ้าแฝกที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทั้งนี้
มีผลงานที่ได้รับรางวัลรวม 44 ผลงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เป็นประธาน
ในพิธีมอบรางวัลฯ เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ณ มหาวิทยาลัย
บูรพา
นอกจากนี้ ปตท. ยังร่วมกับชุมชนเครือข่ายประยุกต์ใช้
หญ้าแฝก ดำ�เนินโครงการป้องกันปัญหาดินถล่มด้วยหญ้าแฝก
ร่วมกับวิธีกลใน 14 พื้นที่นำ�ร่องทั่วประเทศ และการสนับสนุน
ให้ใช้หญ้าแฝกเพื่อบำ�บัดนํ้าเสีย 2 พื้นที่ ได้แก่ คลังปิโตรเลียม
ลำ�ปาง และสถานีบริการนํา้ มันสารภี จังหวัดเชียงใหม่ อีกด้วย

• PTT Forest in the Park
ปตท. จัดกิจกรรม “PTT Forest in the Park” ระหว่าง
วั น ที่ 28 - 30 พฤศจิ ก ายน 2557 ณ สวนวชิ ร เบญจทั ศ
(สวนรถไฟ) ชวนคนเมื อ งร่ ว มเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว เรี ย นรู้
คุ ณ ค่ า ของป่ า และธรรมชาติ พร้ อ มร่ ว มถวายพระพรและ
ถวายคำ�มั่นสัญญาในการสานต่อพระราชปณิธานในการดูแล
ป่าและทรัพยากรธรรมชาติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ ของ ปตท.
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• โครงการศึกษาวิจยั ความหลากหลายทางชีวภาพ
ปตท. ร่ ว มมื อ กั บ โครงการพั ฒ นาองค์ ค วามรู้ แ ละ
ศึกษานโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพในประเทศไทย
(Biodiversity Research and Training Program: BRT)
ผ่านการมีสว่ นร่วมกับนักวิชาการ นักวิจยั และชุมชนเป้าหมาย
เพื่ อ สร้ า งองค์ ค วามรู้ แ ละถ่ า ยทอดคื น สู่ ชุ ม ชนในพื้ น ที่
2 โครงการหลัก ได้แก่
1. โครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ชายฝั่งทะเล
ดำ�เนินการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ชายฝัง่ ทะเลในพืน้ ทีห่ าดขนอม-เขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยในปี 2557 ปตท. สนับสนุนงานวิจัย “โครงการการศึกษา
ศักยภาพของสาหร่ายใบมะกรูดในการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์
และฟื้ น ฟู ค วามหลากหลายทางชี ว ภาพในทะเล” และจั ด
กิจกรรมค่ายเยาวชน เพือ่ สร้างสำ�นึกในการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ในระดับเยาวชน 2 ค่าย ได้แก่ ค่ายเยาวชนขนอมรักษ์บา้ นเกิด
ครั้งที่ 4 ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช และค่าย ปตท.
รั ก ษ์ ท ะเลไทย ครั้ ง ที่ 9 ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
และจังหวัดภูเก็ต โดยมีนักเรียนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม
เป็นจำ�นวนมาก สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแล
รักษาทะเลในท้องถิ่น
2. โครงการศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ในพื้นที่ทองผาภูมิตะวันตก
ปตท. ดำ�เนินการพัฒนาป่าพุหนองปลิง ตำ�บลห้วยเขย่ง
อำ�เภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน และเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติของภาคตะวันตก
ของประเทศไทย โดยในปี 2557 ปตท. ทำ�การเปิดเส้นทางเดิน
ศึกษาธรรมชาติพหุ นองปลิง  และจัดกิจกรรมค่ายมัคคุเทศก์นอ้ ย
พุ ห นองปลิ ง รุ่ น ที่ 3 ทำ � ให้ ห มู่ ม วลชนรู้ รั ก ษ์ ธ รรมชาติ กั น
อย่างจริงจังเพิ่มมากขึ้น
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ปลูกอนาคตที่ยั่งยืนด้วยการพัฒนาสังคมและชุมชน
ปตท. ให้ความสำ�คัญในการดูแลรับผิดชอบต่อผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในทุกพืน้ ทีท่ เี่ ข้าไป
ดำ�เนินธุรกิจ โดยมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนและสังคมด้านต่างๆ
สนับสนุนการดำ�รงชีวิตตามวิถีพอเพียง ตลอดจนให้ชุมชนพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน
และพัฒนาให้ชุมชนเป็นเมืองที่น่าอยู่ ผ่านโครงการต่างๆ ที่สำ�คัญ อาทิ

• โครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกและการผลิต
กาแฟระบบอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
นับเป็นมิตใิ หม่ในการดำ�เนินธุรกิจควบคูไ่ ปกับการสร้าง
ความร่วมมือกับชุมชน ปตท. จึงได้รว่ มกับมูลนิธโิ ครงการหลวง
ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปลูกและการผลิต
กาแฟสายพั น ธุ์อาราบิกาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานระดั บ
สากล ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกกาแฟในระบบอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และพัฒนาส่งเสริมศักยภาพทักษะอาชีพ
ด้านการปลูกและการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกร
ในพื้นที่สูง โดย ปตท. มีขอบเขตการดำ�เนินงานครอบคลุม
การส่งเสริมความรู้ทางเกษตรกรรม การพัฒนาชุมชนภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนและภาคีเครือข่าย การพัฒนาทักษะอาชีพ และส่งเสริม
ให้ชุมชนมีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและพลังงาน
ชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ

• โครงการพัฒนาพื้นที่ปลอดภัยรอบหน่วยงาน
(Buffer Zone and Protection Strip)
เพื่ อ เป็ น การเพิ่ ม พื้ น ที่ สี เ ขี ย วและส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด
สภาพแวดล้ อ มที่ ดี ร อบพื้ น ที่ ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยวั น ที่ 29
พฤษภาคม 2557 ปตท. ร่วมกับกรมธนารักษ์และจังหวัด
ลำ�ปาง เปิดศูนย์แห่งความสุข (Happiness Center) ตำ�บล
สบตุ๋ย อำ�เภอเมือง จังหวัดลำ�ปาง ซึ่งมีพื้นที่คลอบคลุม 8 ไร่
12 ตารางวา ภายในศูนย์ประกอบด้วย 5 โซนหลัก ได้แก่
ศาลาลำ�ปาง สระบัว สวน 12 ราศี อัฒจันทร์กลางแจ้ง และ
ป่านิเวศ
ปตท. ดำ � เนิ น การจั ด ทำ � แนวป้ อ งกั น สี เ ขี ย วระหว่ า ง
สถานประกอบการ ปตท. กับชุมชน เพื่อสร้างความมั่นใจ
ด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนรอบพื้นที่ดำ�เนินธุรกิจ
โดยในปี 2557 ปตท. ได้ปลูกต้นไม้โดยรอบและดูแลรักษา
5 พื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คลังปิโตรเลียมขอนแก่น
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี คลังนํ้ามันสระบุรี คลังปิโตรเลียม
สงขลา และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
และยังได้มีการพัฒนา 2 พื้นที่เพิ่มเติม ได้แก่ คลังนํ้ามัน
พิษณุโลก และคลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ จังหวัดชลบุรี อีกด้วย
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• โครงการพั ฒ นาสภาพแวดล้ อ มและภู มิ ทั ศ น์
โดยรอบพื้นที่อาคาร EnCo และพื้นที่
บ้านพักนิคมรถไฟ กม. 11
ปตท. ร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ดำ�เนินโครงการฯ
ประกอบด้ ว ยงานก่ อ สร้ า งและงานพั ฒ นาสาธารณู ป โภค
เพื่อส่งเสริมให้เกิดสิ่งแวดล้อมที่ดีรอบพื้นที่ ปตท. สำ�นักงาน
ใหญ่ โดยงานก่อสร้างทัง้ หมดแล้วเสร็จเมือ่ เดือนตุลาคม 2557
พร้ อ มใช้ สำ � หรั บ ชุ ม ชนโดยสำ � นั ก งานและพลั ง งานอาสา
กลุ่ม ปตท.

• โครงการพลังงานชุมชน
ปตท. ดำ � เนิ น การพั ฒ นาจุ ด เรี ย นรู้ พ ลั ง งานชุ ม ชน
16 ตำ�บล ใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้ดำ�เนินการศึกษา
และพัฒนางานวิจัยต่างๆ อาทิ การศึกษาศักยภาพพลังงาน
ทดแทนของชุมชนและการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์
ผสมมูลสัตว์ ซึ่งส่งผลให้ ปตท. ได้รับรางวัล “Best Paper
Award” จากสมาคมพลังงานทดแทนสูช่ มุ ชนแห่งประเทศไทย
จากผลงานวิจัยเรื่อง “ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคม
จากการลงทุนระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกรกรณีศึกษา:
ตำ�บลท่ามะนาว อำ�เภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี”

• โครงการมอบกรวยยางจราจร
ปตท. มอบกรวยยางจราจรสะท้อนแสงให้สำ�นักงาน
ตำ�รวจแห่งชาติ สถานีต�ำ รวจต่างๆ ทัว่ ประเทศ รวมถึงหน่วยงาน
ราชการอื่นๆ จำ�นวนทั้งสิ้น 30,000 อัน เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การจัดการและแก้ไขปัญหาจราจร มีสว่ นช่วยลดอุบตั เิ หตุทเี่ ป็น
ปัญหาของเมืองใหญ่ได้อีกส่วนหนึ่ง
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• โครงการตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือน
ปตท. ให้บริการตรวจสอบถังก๊าซหุงต้มในครัวเรือนรอบ
สถานประกอบการ ปตท. ทั่วประเทศ รวม 1,848 ครัวเรือน
เพื่อให้ชุมชนโดยรอบสถานประกอบการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
มีความปลอดภัยในการใช้พลังงานในครัวเรือน

• โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ปตท. จั ด หน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ อ อกให้ บ ริ ก ารรอบ
สถานประกอบการ ปตท. ทั่วประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ อาทิ ให้บริการตรวจ รักษา ให้คำ�ปรึกษาด้านสุขภาพ
เบือ้ งต้น  และให้บริการตรวจวัดสายตา  พร้อมแจกแว่นสายตายาว
รวมผู้เข้ารับบริการทั้งสิ้น 10,461 คน

• โครงการแก้ปัญหาเร่งด่วนจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ปตท. ร่วมฟื้นฟูวิกฤตแผ่นดินไหว ณ บ้านดงลาน อำ�เภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นพื้นที่ศูนย์กลางของการเกิดเหตุ
แผ่ น ดิ น ไหว โดยผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน กลุ่ ม ปตท. ร่ ว มบริ จ าคเงิ น กว่ า 200,000 บาท สำ � หรั บ นำ � ไปช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยา
ผู้ ป ระสบภั ย ฯ โดยร่ ว มเป็ น ภาคี ห นึ่ ง ในการสร้ า งกระบวนการเรี ย นรู้ และซื้ อ หาวั ส ดุ ก่ อ สร้ า งในโครงการห้ อ งเรี ย นชุ ม ชน
ต้นแบบของ “ดงลานโมเดล” ชุมชนต้นแบบการจัดการภัยพิบัติแผ่นดินไหว โดยการเรียนรู้หลักการซ่อมแซมบ้านตามหลัก
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ชาวบ้านสามารถดูแลจัดการและซ่อมแซมบ้านให้แข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยตนเอง
ซึ่งเป็นวิธีการช่วยเหลือที่ยั่งยืน
ในปีที่ผ่านมา ปตท. ยังได้ช่วยเหลือภัยหนาวโดยการแจกผ้าห่มจำ�นวน 17,500 ผืน รวมมูลค่า 2,222,500 บาท และมอบ
เครื่องอุปโภคบริโภคบรรจุถุงยังชีพ จำ�นวน 2,290 ชุด เป็นเงิน 1,259,500 บาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ ทั่วประเทศ
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ต่อยอดองค์ความรู้
ด้วยการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

ปตท. ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาการศึกษารอบด้าน
ตั้งแต่โครงสร้างพื้นฐาน คุณภาพโรงเรียน เพิ่มทักษะและ
คุณธรรมจริยธรรม ผ่านโครงการต่างๆ ที่สำ�คัญ อาทิ

• โครงการโรงเรียนพลังไทย
ปตท. มุ่ ง พั ฒ นาและยกระดั บ มาตรฐานการศึ ก ษา
ในทุ ก มิ ติ ทั้ ง การพั ฒ นาแหล่ ง เรี ย นรู้ การพั ฒ นาครู และ
การพั ฒ นาศั ก ยภาพเยาวชนของโรงเรี ย นเครื อ ข่ า ยที่ ตั้ ง
อยูโ่ ดยรอบพืน้ ทีด่ �ำ เนินการของ ปตท. ทัว่ ประเทศ โดยในปี 2557
ปตท. ดำ�เนินการจัดโครงการ “อาชีพครูสู่ครูมืออาชีพ” ครั้งที่ 2
เพื่ อ อบรมกระบวนการคิ ด และการสอนระดั บ ปฐมวั ย แก่
คณะครูโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) จังหวัดสระบุรี จำ�นวน
ทั้งสิ้น 53 คน

• โครงการสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด
ปตท. ได้สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและห้องสมุด
เพื่ อ มอบให้ แ ก่ โ รงเรี ย นต่ า งๆ ที่ ข าดแคลนในเขตภู มิ ภ าค
อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2557 ปตท. ได้ส่งมอบอาคารเรียน
แห่งที่ 27 ให้แก่โรงเรียนวัดบ้านฉาง จังหวัดระยอง และได้
ส่งมอบห้องสมุด ปตท. พลังไทย เพื่อไทย แห่งที่ 33 ให้แก่
โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญธรรม จังหวัดราชบุรี
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• โครงการมอบทุนการศึกษา
ปตท. ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ
ระดับประถมศึกษา ทุนละ 3,000 บาท ระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น ทุนละ 5,000 บาท ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทุนละ 6,000 บาท และระดับอุดมศึกษา ทุนละ 10,000 บาท
เพื่อสนับสนุนนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำ�นวน
ทั้งสิ้น 2,549 ทุน รวมเป็นจำ�นวนเงิน 10,721,250 บาท

• โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ ปตท.
(PTT Youth Camp)
ปตท. ได้ดำ�เนินโครงการฯ เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้าน
พลั ง งาน ส่ ง เสริ ม ความคิ ด ประดิ ษ ฐ์ ส ร้ า งสรรค์ ตลอดจน
ปลูกฝังจิตสำ�นึก และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในปี 2557 ได้ กำ � หนดหั ว ข้ อ การประกวด “นวั ต กรรม
สร้างอนาคต (Innovation Creates the Next)” เพือ่ เปิดโอกาส
ให้เยาวชนได้น�ำ ความรูแ้ ละประสบการณ์ทไี่ ด้รบั จากโครงการฯ
ไปพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม
ที่ ดี ใ ห้ แ ก่ โ ลกของเราต่ อ ไป โดยมี ผ ลงานส่ ง เข้ า ประกวด
รวมทั้งสิ้น 515 ผลงาน จาก 268 สถาบันการศึกษา และจัด
พิธีมอบรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ให้แก่โรงเรียนที่ชนะเลิศการประกวด
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 ณ อาคารสำ�นักงานใหญ่ ปตท.
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• กิจกรรม PTT Science Challenge
ประลองวิทย์ พิชิตจักรวาล
ปตท. จั ด กิ จ กรรม “PTT Science Challenge”
หรือ “ประลองวิทย์ พิชิตจักรวาล” ท้าประลองความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ผ่านเกมการแข่งขันที่สนุก ท้าท้าย และอธิบาย
ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์   เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นว่า
วิทยาศาสตร์นั้นเป็นเรื่องใกล้ตัว และคนไทยมีศักยภาพที่จะ
ใช้ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาประเทศ
ให้ทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ ได้ โดยผู้ชนะทั้งหมด 6 คนได้รับ
รางวัลเยือนศูนย์อวกาศเคนเนดี้ องค์การนาซ่า ณ สหรัฐอเมริกา

• โครงการ PTT CSR Star Team
เพือ่ สนับสนุนให้เยาวชนไทยรุน่ ใหม่ เป็นทัง้ คนดี คนเก่ง
และมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม ปตท. จึ ง ได้ ร่ ว มมื อ กั บ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดำ�เนินโครงการ Young
Financial Star Competition (YFS) โดยมอบรางวัล PTT
CSR Star Team เป็นรางวัลสำ�หรับทีมยอดเยี่ยมในด้าน
CSR ซึ่งมอบให้แก่ทีมที่สามารถนำ�เสนอแนวคิดด้านการทำ�
กิจกรรม CSR ได้ดที สี่ ดุ โดยในปี 2557 ปตท. นำ�เยาวชนทีผ่ า่ น
เข้ารอบ 50 คนสุดท้าย โครงการ YFS 2014 เข้าร่วมกิจกรรม
PTT CSR Star Team ณ ตำ�บลดงขี้เหล็ก จังหวัดปราจีนบุรี
จากนั้นนำ�เยาวชนที่ได้รับรางวัล PTT CSR Star Team 2014
ทัศนศึกษาดูงาน ณ เขาบ่อยาและเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี
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• โครงการศิลปกรรม ปตท.
ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประกวดศิลปกรรม
ปตท. ครั้งที่ 29 ภายใต้หัวข้อ “ก้าวไปด้วยกัน...สู่วันพรุ่งนี้”
มี ผ ลงานส่ ง เข้ า ประกวดจากทั่ ว ประเทศ จำ � นวน 347 ชิ้ น
จากผู้ส่งผลงานจำ�นวน 307 คน โดยมีผู้ได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น
24 รางวัล ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ
พระองค์ เ จ้ า โสมสวลี พระวรราชาทิ นั ด ดามาตุ เสด็ จ ฯ
ทรงประทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดและทอดพระเนตร
นิทรรศการศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 29 ณ ท้องพระโรง หอศิลป์
มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2557
นอกจากนี้ โครงการศิลปกรรม ปตท. ยังได้ขยายโอกาส
สู่ส่วนภูมิภาค โดยในปี 2557 ปตท. ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ทักษิณ ปีที่ 11 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีที่ 9 และมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ปีที่ 15 จัดการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชน
ในภูมิภาคต่างๆ มีผลงานส่งเข้าประกวดจาก 3 ภาค จำ�นวน
รวมทั้งสิ้น 1,074 ชิ้น
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การดำ�เนินงานเพื่อสังคม พื้นที่จังหวัดระยอง
พืน้ ทีร่ ะยองเป็นพืน้ ทีป่ ระกอบการหลักของ กลุม่ ปตท. ซึง่ กลุม่ ปตท. มีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะอยูร่ ว่ มกันกับทุกภาคส่วน
ในพื้นที่อย่างยั่งยืน โดยดำ�เนินงานผ่านคณะกรรมการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและ
การสื่อความ กลุ่ม ปตท. ในพื้นที่จังหวัดระยอง ดังนี้

• ปตท. ร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. พื้นที่ระยอง เพื่อดําเนินงานเพื่อสังคมในนาม “กลุ่ม ปตท.”
ผ่านโครงการต่างๆ ที่สำ�คัญ อาทิ
• โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลมาบตาพุด
กลุ่ม ปตท. ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “โครงการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลมาบตาพุด
โดย กลุม่ ปตท. (2557 - 2561)” ร่วมกับโรงพยาบาลมาบตาพุด เพือ่ ร่วมกันพัฒนาโรงพยาบาลมาบตาพุดให้มเี ครือ่ งมือ
และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความพร้อม มีมาตรฐานและเพียงพอต่อการเข้ารับบริการของประชาชน โดย ปตท.
จะดำ�เนินการซื้อเครื่องมือแพทย์และมอบให้โรงพยาบาลมาบตาพุด ระหว่างปี 2557 - 2561 เป็นจำ�นวนงบประมาณ
10,015,000 บาทต่อปี

• โครงการนิทรรศการสัญจร  (PTT Group Energy Plus)
ปตท. ดำ�เนินโครงการฯ เพื่อพัฒนาความรู้พื้นฐาน
ของเยาวชนและทัศนคติที่ดีในเรื่องปิโตรเลียมและพลังงาน
ทดแทน และความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง
โดยในปี 2557 ปตท. ได้ ดำ � เนิ น กิ จ กรรมใน 14 โรงเรี ย น
และมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ กว่า
5,000 คน
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• ปตท. ร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรมในพื้นที่มาบตาพุด
ในนาม “สมาคมเพื่อนชุมชน”
ปตท. ร่ ว มกั บ บริ ษั ท อุ ต สาหกรรมชั้ น นำ � ในพื้ น ที่
มาบตาพุด อาทิ SCG, DOW, BLCP และ Glow ดำ�เนินงาน
เพื่อสังคม ใน 3 ด้าน ได้แก่ การศึกษา สุขภาพ และสังคม

จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่จำ�นวน 26 ครั้ง
โดยมีผู้เข้ารับบริการกว่า 3,000 คน

จัดค่ายติวเตอร์ GAT/ PAT และ O-NET จำ�นวน 4 ครั้ง
โดยมีนักเรียนเข้าร่วมทั้งสิ้น 3,800 คน

มอบทุนปริญญาตรีต่อเนื่องใน 3 สาขาวิชา คือ
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และครุศาสตร์ จำ�นวน 27 ทุน

ชมรมพลังไทยใจอาสา กลุ่ม ปตท.
พนักงาน กลุ่ม ปตท. ร่วมทำ�กิจกรรมจิตอาสา
เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ สั ง คมตามศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
อั น จะนำ � ไปสู่ สั ง คมแห่ ง การช่ ว ยเหลื อ และแบ่ ง ปั น
ซึ่งกันและกันโดยในปี 2557 ได้จัดกิจกรรมช่วยเหลือ
สังคมหลักๆ จำ�นวน 5 ครั้ง อาทิ “Big Cleaning Day
2014” มอบถังดับเพลิงและทำ�ความสะอาดพื้นที่ให้กับ
ชุมชน ที่พักอาศัยบ้านพักนิคมรถไฟใกล้อาคาร ปตท.
สำ � นั ก งานใหญ่ “โครงการร่ ว มใจทำ � ไทยให้ ส ะอาด”
เก็ บ ขยะในแม่ นํ้ า เจ้ า พระยา “จิ ต อาสายั่ ง ยื น ปลู ก ป่ า
1 ทีม 1 ไร่” บำ�รุงรักษากล้าไม้ ณ แปลงปลูกโครงการ
พัฒนาการใช้ประโยชน์ที่ดินของ ปตท. ตำ�บลป่ายุบใน
อำ�เภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง “แบ่งฝันปันน้อง” ปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียนและมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
ในโรงเรี ย นตำ � รวจตระเวนชายแดนบ้ า นถํ้ า หิ น ตำ � บล
สวนผึ้ง อำ�เภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
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ปตท. มีนโยบายส่งเสริมพนักงานด้านการสร้างนวัตกรรมในองค์กร สนับสนุนให้พนักงานพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
ร่วมสร้างนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนพัฒนาเป็นวัฒนธรรม
ขององค์กร โดยได้เชื่อมโยงกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมเข้ากับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ระบบการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้ของพนักงาน ระบบการประเมินผล ระบบการคัดเลือกพนักงาน ระบบการยกย่อง และการให้ผลตอบแทน
เมื่อปี 2555 ปตท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการและคณะทำ�งานส่งเสริมนวัตกรรมขึ้น เพื่อส่งเสริม ผลักดัน และพัฒนาต่อยอด
ความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานไปสูก่ ารสร้างนวัตกรรมขององค์กร ประสานความร่วมมือกันทางธุรกิจระหว่างบริษทั ต่างๆ ในกลุม่
ปตท. และบริษทั เอกชนชัน้ นำ�ต่างๆ และจัดการประกวดผลงานประจำ�ปี รวมถึงจัดกิจกรรมแลกเปลีย่ นความรูข้ องพนักงานทีไ่ ด้รบั
รางวัล เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเป็นแบบอย่างให้กับพนักงาน นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการเผยแพร่ผลงานนวัตกรรมต่างๆ ภายใน
องค์กร จัดทำ�ระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาผลงานความคิดสร้างสรรค์ไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับพนักงาน โดยผู้บริหารจะมีบทบาทที่สำ�คัญในการเป็นต้นแบบให้กับพนักงานด้วย
ในปี 2557 ปตท. มีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่นที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน อันก่อให้เกิดคุณค่าและสร้าง
มูลค่าแก่องค์กร ผู้บริโภค ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างนวัตกรรมประเภทต่างๆ ดังต่อไปนี้

• นวัตกรรมที่ตอบสนองสังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม
โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า และนํ้ า ประปาเพื่ อ ชุ ม ชนจาก
พลังงานสะอาด คือ การสร้างฝายชะลอนํ้า เพื่อผลิตไฟฟ้า
และผลิ ต นํ้ า ประปา ให้ ศู น ย์ ก ารเรี ย นชุ ม ชนชาวไทยภู เ ขา
“แม่ฟ้าหลวง” บ้านขนุนคลี่ ศูนย์การศึกษานอกระบบ และ
การศึ ก ษาตามอั ธ ยาศั ย อำ�เภอทองผาภู มิ รวมทั้ ง ชุ ม ชน
บ้านขนุนคลี่
ประโยชน์ที่ได้รับ: สามารถผลิตไฟฟ้าให้กับหมู่บ้านได้
1,500 วัตต์ สามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
(CO2)ได้ 22,000 กิโลกรัม เป็นแหล่งเรียนรู้ใหม่สำ�หรับชุมชน
พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน สร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชน
และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร
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• นวัตกรรมพลังงานทดแทน
แผงโซลาร์ เ ซลล์ แ สงอาทิ ต ย์ แ บบสี (Solar Cell
Colorful Photovoltalic) การผลิตเซลล์แสงอาทิตย์แบบสี
มาใช้เป็นวัสดุแทนการก่อสร้างอาคารในปัจจุบัน ที่สามารถ
เก็ บ พลั ง งานแสงอาทิ ต ย์ นำ�มาผลิ ต กระแสไฟฟ้ า เพื่ อ ใช้
ในอาคารหรือร้านกาแฟอเมซอนได้ และได้มีการนำ�ไปใช้จริง
แล้วที่อาคาร ปตท. สำ�นักงานใหญ่
รางวัล: ได้รับรางวัลสุดยอดเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
ยอดเยี่ยม และรางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกลเพื่อพลังงานและ
สิ่งแวดล้อม จากสำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

• นวัตกรรมด้านบริการและการลด
การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน
Café Amazon Drive Awake คื อ การพั ฒ นา
แอพพลิเคชัน่ บนโทรศัพท์เคลือ่ นทีแ่ บบสมาร์ทโฟน ให้ประชาชน
ทั่ ว ไปสามารถดาวน์ โ หลดโดยไม่ เ สี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยและติ ด ตั้ ง
ที่หน้ากระจกรถยนต์ โดยแอปพลิเคชั่นนี้จะส่งเสียงร้องเตือน
เมื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ ร ถยนต์ ห ลั บ ใน ซึ่ ง สามารถลดการเกิ ด อุ บั ติ เ หตุ
บนท้องถนนให้เป็นศูนย์ อีกทั้งแอปพลิเคชั่นนี้สามารถแสดง
แผนทีร่ า้ นกาแฟอาเมซอนเพือ่ ให้ผขู้ บั ขีท่ มี่ อี าการง่วงได้แวะพัก
และดื่มเครื่องดื่ม
รางวัล: ได้รับรางวัลด้านสื่อโฆษณาดีเด่นจากเมือง
คานส์ ประเทศฝรั่งเศส

• นวัตกรรมเชิงอุตสาหกรรม
PTT Diesel CNG คือ การพัฒนาชุดอุปกรณ์ติดตั้ง
ระบบเชือ้ เพลิงร่วม (Dual Fuel) สำ�หรับดัดแปลงรถยนต์กระบะ
ดีเซลคอมมอนเรลให้สามารถใช้ก๊าซธรรมชาติร่วมกับนํ้ามัน
ดี เ ซล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการใช้ พ ลั ง งานสู ง ในขณะที่ ค ง
สมรรถนะในการขับขี่ไว้เช่นเดิม โดยสามารถทดแทนการใช้
นํ้ามันดีเซลได้ร้อยละ 70 และลดการสิ้นเปลืองก๊าซธรรมชาติ
ได้รอ้ ยละ 50 อีกทัง้ สามารถวิง่ ได้ระยะทางทีม่ ากขึน้ ต่อการเติม
ก๊าซธรรมชาติแต่ละครั้ง
ประโยชน์ที่ได้รับ: สามารถสร้างรายได้จากการอนุญาต
ให้ใช้เทคโนโลยีประมาณ 76 ล้านบาท สามารถลดปริมาณ
การใช้ก๊าซธรรมชาติได้ประมาณ 2,500 ตันต่อปี สามารถ
ลดอัตราการปล่อยมลพิษจากท่อไอเสีย และสร้างมาตรฐาน
ความปลอดภัยและประหยัดพลังงาน
รางวัล: ได้รับรางวัลระดับโลก R&D 100 Awards
สุดยอดผลงานด้านเทคโนโลยีจากการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของโลก จากการคัดเลือกของ R&D Magazine: OSCARS
of INVENTION ประเทศสหรัฐอเมริกา
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• นวัตกรรมเชิงพาณิชย์
The Power of Bio-laminate คื อ นวั ต กรรม
กระดาษเคลื อ บพลาสติ ก ชี ว ภาพ BioPBS ที่ ห ากนำ�ไป
ฝั ง ในดิ น จะสามารถย่ อ ยสลายจนหมด กลายเป็ น
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ดิน และนํ้า ในระยะเวลาประมาณ
6 เดือน ซึ่งสามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์กระดาษที่เคลือบ
ด้วยพลาสติกชนิด PE ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งไม่สามารถ
ย่อยสลายได้เอง
การนำ � ไปใช้ : ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ นำ�นวั ต กรรมนี้ ไ ปใช้ คื อ
แก้วเครื่องดื่มร้อน Amazon และถังใส่ Popcorn เป็นต้น
ซึ่งเป็นการนำ�นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมไปสู่ผู้บริโภค

ปตท. ได้รับเชิญจากกรมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
ให้ร่วมจัดแสดงผลงานโดดเด่นด้านนวัตกรรม
ในงาน Thailand Innovation and Design Expo 2014

ปตท. ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรมปี 2557
จากสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
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การบริหารจัดการความเสี่ยงและผลกระทบด้าน
ความมัน่ คง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
(Security, Safety, Occupational Health and Environment:
SSHE) อย่างมีประสิทธิภาพ เปรียบเสมือนเกราะป้องกัน
ความเสี่ยงและผลกระทบเชิงลบไม่ให้เกิดขึ้นต่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังควบคุมและลด
ความสู ญ เสี ย ให้ อ งค์ ก รสามารถดำ � เนิ น การธุ ร กิ จ
ได้ อ ย่ า งราบรื่ น และยั่ ง ยื น ด้ ว ยเหตุ นี้ ปตท. จึ ง ให้
ความสำ � คั ญ ต่ อ การบริ ห ารจั ด การด้ า น SSHE อย่ า ง
จริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ งมาโดยตลอด โดยมี ภ าพรวมของ
การดำ�เนินงานสรุปได้ ดังนี้

• ปตท. มีกระบวนการบริหารจัดการ SSHE ทีม่ ปี ระสิทธิภาพภายใต้ “กรอบการบริหารจัดการด้าน SSHE (SSHE
Management Framework)” เทียบเท่าบริษัทชั้นนำ�ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมของโลก ครอบคลุมการบริหารนโยบาย

และผลการดำ�เนินงานด้าน SSHE ทั่วทั้งองค์กร โดยมี “มาตรฐานการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม (PTT Group SSHE Management Standard: PTT Group SSHE MS)” เป็นข้อกำ�หนดพื้นฐานในการบริหาร
จัดการความเสี่ยงด้าน SSHE ที่ทุกหน่วยธุรกิจและบริษัทในกลุ่มต้องนำ�ไปปฏิบัติ โดยประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และความเสีย่ งของธุรกิจนัน้ ๆ อีกทัง้ มีการจัดทำ�มาตรฐาน คูม่ อื การจัดการ ขัน้ ตอนการดำ�เนินงาน (Procedure) และวิธปี ฏิบตั งิ าน
(Work Instruction) เป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างครบถ้วน โดยยกระดับการบริหารจัดการของหน่วยงานปฏิบัติการทั้งหมด
ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยตามมาตรฐาน OHSAS/TIS 18001 และมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO/TIS 14001 ให้มีมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้น

• ปตท. ให้ความสำ�คัญกับการบริหารจัดการเพือ่ ควบคุม ป้องกัน และลดความเสีย่ งจากประเด็น/ ปัญหาด้าน SSHE
ที่ส�ำ คัญ โดยกำ�หนดกลยุทธ์, Roadmap, มาตรการเชิงรุก, ตัวชี้วัดผลดำ�เนินการ, วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ระยะยาว, มีการพัฒนา
กระบวนการบริหารจัดการ และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่า จะสามารถควบคุม ป้องกัน และลดความเสี่ยงที่สำ �คัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายที่กำ�หนด
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ประเด็น/ ปัญหา
ด้าน SSHE ทีส่ �ำ คัญ

มาตรการเชิงรุก

ตัวชี้วัด

อุบัติเหตุรถขนส่ง โครงการ Zero Accident Fleet
จ�ำนวนอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์
(ZAF)
ขั้นร้ายแรง
			
การบาดเจ็บ
โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน
ของพนักงาน
ความปลอดภัย
(Lost Time Accident: LTA)
และผู้รับเหมา
โครงการ PTT Group
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม
Contractor Management
			
(Total Recordable Injuries Rate:
			
TRIR)
					
					

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์
ระยะยาว ปี 2563
จ�ำนวนอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์
ขั้นร้ายแรงเท่ากับ 0
อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time
Accident: LTA) เท่ากับ 0
อัตราการบาดเจ็บจากการท�ำงานรวม
(Total Recordable Injuries Rate:
TRIR)
• พนักงาน ไม่เกิน 0.066
• ผู้รับเหมา ไม่เกิน 0.086

มลพิษทางอากาศ • โครงการ Volatile Organic
• ปริมาณการระบายปริมาณ
อัตราการเพิ่มการปล่อยมลพิษ
ที่ระบายออกสู่		 Compounds (VOCs) 		 สารอินทรีย์ระเหย (Volatile
ทางอากาศเป็นศูนย์
สิ่งแวดล้อม		 Emission Control via 		 Organic Compounds: VOCs)		
		 Modified Top Loading
• ปริมาณการระบายปริมาณก๊าซ
		 System		 ออกไซด์ของไนโตรเจน ซึ่งค�ำนวณ
• โครงการปรับปรุงอุปกรณ์		 ในรูปของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
		 เพื่อลดปริมาณการระบาย		 (Oxides of nitrogen as nitrogen
		 ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน		 dioxide: NOx)
		 และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
• ปริมาณการระบายปริมาณ
				 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์
				 (Sulfur dioxide: SO2)
ของเสียระบาย
โครงการ PTT Group Zero
ออกสู่สิ่งแวดล้อม Industrial Waste to Landfill

ปริมาณของเสียอันตรายที่ส่งไปก�ำจัด ปริมาณของเสียอุตสาหกรรมที่ก�ำจัด
ด้วยวิธีการฝังกลบอย่างปลอดภัย
โดยวิธีการฝังกลบเป็นศูนย์

การใช้ทรัพยากร โครงการลดการระบาย
ความเข้มการระบาย
อย่างคุ้มค่า
ก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการ ก๊าซเรือนกระจก
และรักษา
(Green Process Initiatives)			
สิ่งแวดล้อม					

ลดความเข้มการระบาย
ก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse
Gas Intensity) ร้อยละ 5
จากปี 2555 ภายในปี 2563

โครงการ PTT Group Energy
ความเข้มของการใช้พลังงาน
Efficiency Management
(Energy Intensity)
			
หน่วย GJ/ton
					
					
					
					

ลดความเข้มของการใช้พลังงาน
(Energy Intensity) ภายในปี 2560
อย่างน้อยร้อยละ 11.4 เมื่อเทียบกับ
ความเข้มการใช้พลังงาน
ในการด�ำเนินธุรกิจปกติ (BAU) หรือ
คิดเป็นค่าเฉลี่ยการลด ร้อยละ 1.9
ต่อปี โดยมีปี 2554 เป็นปีฐาน

โครงการ PTT Group Roadmap ปริมาตรน�้ำที่ดึงมา
to Water Efficiency
ในสถานประกอบการ
			
เพื่อกักเก็บและใช้
					

ลดปริมาณการใช้น�้ำในพื้นที่
ที่มีความเสี่ยงสูง และควบคุม
ปริมาณน�้ำใช้ไม่ให้เพิ่มขึ้น
ในพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้น�้ำสูง

รายละเอียดผลการดำ�เนินงานของโครงการต่างๆ และตัววัด สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2557
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• ปตท.  มงุ่ พัฒนาและขยายกระบวนการจัดการด้าน  SSHE  ไปสูผ่ มู้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในห่วงโซ่อปุ ทาน  (Supply  Chain)
อย่างครบวงจร เพือ่ บริหารจัดการให้ความเสีย่ งและผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวติ ของผลิตภัณฑ์/ บริการลดลง ซึง่ จะช่วยเสริมสร้าง
ความยั่งยืนให้กับห่วงโซ่คุณค่า (Business Value Chain) ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง

ในปี 2557 มีการดำ�เนินการโครงการยกระดับการบริหารจัดการด้าน SSHE กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลายกลุ่ม อาทิ
โครงการ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในห่วงโซ่อุปทาน

โครงการ Zero Accident Fleet (ZAF): ยกระดับการขนส่งผลิตภัณฑ์ทางรถ
ให้เป็นไปตาม “แนวทางการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่ง
ทางรถยนต์ กลุ่ม ปตท.” เพื่อลดอุบัติเหตุรถขนส่งผลิตภัณฑ์ขั้นร้ายแรง
ให้เป็นศูนย์ ภายในปี 2563

ผู้ประกอบการขนส่งผลิตภัณฑ์น�้ำมัน
ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์
และปิโตรเคมีทางรถ

โครงการ Contractor SSHE Management: เสริมสร้างคุณภาพ
การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในงานที่มีความเสี่ยงด้าน SSHE สูง เช่น
งานก่อสร้าง ซ่อมบ�ำรุง งานขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติส�ำหรับยานยนต์
ตั้งแต่กระบวนการจัดหา การควบคุมระหว่างปฏิบัติงาน การส่งมอบงาน
รวมทั้งการประเมินผลหลังสิ้นงานอย่างเป็นระบบ

ผู้รับเหมางานก่อสร้าง ซ่อมบ�ำรุง
งานขนส่งผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ
ส�ำหรับยานยนต์

การพัฒนาเกณฑ์และมาตรฐานการรับรองฉลากสิ่งแวดล้อมแบบรับรองตนเอง
กลุ่ม ปตท. (PTT Group Green for Life): พัฒนาเกณฑ์ กระบวนการ
ให้การรับรอง รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ผลิตทั้งภายในและภายนอก ได้แก่
ปตท. บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตลอดจนลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ปตท.
เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ์ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด

ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ ปตท. เป็นวัตถุดิบ
ในการผลิตผลิตภัณฑ์

การตรวจประเมินผู้รับเหมา ผู้แทนจ�ำหน่าย และลูกค้า: เพื่อยืนยัน/ ส่งเสริม
ให้ผู้รับเหมา ผู้แทนจ�ำหน่าย และลูกค้า ที่ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงสูง
มีการด�ำเนินการได้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ มาตรฐาน
รวมทั้งที่กฎหมายก�ำหนด

ผู้รับเหมา ผู้แทนจ�ำหน่าย และลูกค้า
เช่น ผู้รับเหมาบ�ำบัด/ ก�ำจัดของเสีย/
ของเสียอันตราย โรงบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว
เอกชน ร้านค้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว เป็นต้น

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดของผลการดำ�เนินงานด้าน SSHE เพิ่มเติมได้ในรายงานความยั่งยืน ปี 2557 (Corporate
Sustainability Report 2014)
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วิเคราะห์ฐานะทางการเงิน
และผลการด�ำเนินงาน
ผลการดำ�เนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2556

ปี 2557

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

2,842,408

2,834,732

(0.3)

228,541

251,025

9.8

26,356

2,942

(88.8)

(210)

11,156

n.m.

152,297

142,685

(6.3)

ภาษีเงินได้

47,649

41,029

(13.9)

กำ�ไรสุทธิ

93,091

55,795

(40.1)

รายได้จากการขายและการให้บริการ
กำ�ไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำ�หน่าย รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น และรายได้อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการดำ�เนินงาน (EBITDA)
ส่วนแบ่งกำ�ไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้ส่วนเสีย
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
กำ�ไรก่อนหักดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้ (EBIT)

ในปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย
2,834,732 ล้านบาท ลดลง 7,676 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.3
ส่วนใหญ่มาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย่ ทีล่ ดลงของกลุม่ ธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศตามราคานํา้ มันดิบ ในขณะทีร่ าคาขาย
ผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของกลุ่มธุรกิจนํ้ามัน  และบริษัท ปตท.สำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) แม้จะได้รับ
ผลกระทบจากราคานํ้ามันที่ลดลง แต่รายได้จากการขาย
ของกลุ่มธุรกิจดังกล่าวยังปรับเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณขาย
ผลิตภัณฑ์ยงั เติบโตต่อเนือ่ ง ในส่วนของกลุม่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย่ เพิม่ ขึน้ ตามราคาผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเคมี
อ้างอิง และการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเทียบกับเงินเหรียญ
สหรัฐ นอกจากนี้ ปริมาณขายปรับเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากการที่
โรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 กลับมาดำ�เนินการผลิตได้ตามปกติ
แม้วา่ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2557 (Q4/2557) กลุม่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
จะมีการปรับต้นทุนค่าซื้อก๊าซฯ ย้อนหลัง ในปี 2557 กำ�ไร
ก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำ�หน่าย รวมทัง้ ค่าใช้จา่ ยอืน่ และรายได้อน่ื ทีไ่ ม่เกีย่ วข้อง
กับการดำ�เนินงาน (EBITDA) ของ ปตท. และบริษัทย่อย อยู่ที่
251,025 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,484 ล้านบาท หรือร้อยละ 9.8
ในปี 2557 ส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำ�นวน 2,942 ล้านบาท ลดลง 23,414 ล้านบาท หรือร้อยละ 88.8
สาเหตุหลักมาจากผลการดำ�เนินงานของบริษทั ร่วมในกลุม่ ธุรกิจ

ปิโตรเคมีสายอะโรเมติกส์ลดลง โดยส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์
(Spread Margin) ของ Paralene (PX) และ Benzene ปรับลดลง
ประกอบกับโรงอะโรเมติกส์มีการปิดซ่อมฉุกเฉินและปิดซ่อม
บำ�รุงตามแผนงานในไตรมาสที่ 3 ปี 2557 (Q3/2557) และ Q4/2557
ส่วนธุรกิจปิโตรเคมีสายโอเลฟินส์มผี ลการดำ�เนินงานดีขน้ึ เนือ่ งจาก
Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ โอเลฟินส์และผลิตภัณฑ์ตอ่ เนือ่ ง
ปรับเพิม่ ขึน้ ตามความต้องการของตลาด  ขณะทีผ่ ลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจการกลั่นลดลง โดยค่าการกลั่นทาง
บัญชี (Accounting GRM) ของโรงกลั่น (ไม่รวมหน่วยกลั่นของ
PTTGC) ของ กลุม่ ปตท. ลดลงจาก 4.75 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ในปี 2556 เหลือ 1.17 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2557 โดยหลัก
เป็นผลจากใน Q4/2557 มีขาดทุนจากสต๊อกนํ้ามันและขาดทุน
จากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวด (NRV)
ปตท. และบริษทั ย่อยมีกำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นจำ�นวน
11,156 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีการขาดทุนจากอัตรา
แลกเปลีย่ น 210 ล้านบาท เนือ่ งจากค่าเงินบาทเทียบเงินเหรียญ
สหรั ฐ อ่ อ นค่ า ในอั ต ราที่ ล ดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ปี 2556 และ
ภาษีเงินได้ จำ�นวน 41,029 ล้านบาท ลดลง 6,620 ล้านบาท
หรือร้อยละ 13.9 จาก 47,649 ล้านบาท ในปี 2556 อย่างไร
ก็ตาม ในปี 2557 มีการขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รวม
จำ�นวน 36,707 ล้านบาท โดยหลักมาจาก ปตท.สผ. รับรู้
การขาดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ จ ากโครงการ
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พีทที อี พี ี ออสตราเลเชีย และโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เนือ่ งจากราคานํา้ มันทีล่ ดลง รวมจำ�นวน 32,796 ล้านบาท นอกจากนี้ PTTGE
ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของ ปตท. ดำ�เนินธุรกิจปาล์มนํา้ มัน รับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดำ�เนินงานจำ�นวน 2,816 ล้านบาท ส่งผลให้ปี
2557 ปตท. และบริษทั ย่อยมีกำ�ไรสุทธิ 55,795 ล้านบาท ลดลง 37,296 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.1 จาก 93,091 ล้านบาท ในปี 2556
ในปี 2557 ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. มีเหตุการณ์ที่สำ�คัญ (non-recurring items) ดังนี้
มกราคม 2557

• กลุ่ม ปตท. ด�ำเนินการใช้แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM)
• ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาโอนคืนสิทธิหน่วยลงทุนในห้างหุ้นส่วน (Partnership Units Redemption Agreement: PURA)
เพื่อเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการมาเรียน่า ออยล์ แซนด์

เมษายน 2557

• PTTGC ได้หยุดเดินเครื่องโรงโอเลฟินส์ I-1 และการหยุดฉุกเฉินของโรงโอเลฟินส์ I4-1
• ปตท.สผ. เข้าซื้อหุ้นของบริษัท Hess Thailand Holdings II Limited (HTH) และบริษัท Hess Exploration Thailand

พฤษภาคม 2557

• ปตท.สผ. ด�ำเนินการตามเงื่อนไขในสัญญา Partnership Units Redemption Agreement (PURA) กับบริษัท

มิถุนายน 2557

• IRPC เกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้หน่วยปรับปรุงคุณภาพน�้ำมันเตา (Vacuum Gas Oil Hydro Treating Unit: VGOHT)

กรกฎาคม 2557
สิงหาคม 2557

• BCP จัดตั้งบริษัทย่อยขึ้นในประเทศสิงคโปร์เพื่อเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท Nido Petroleum Limited
• คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) มีมติให้ ปตท. แยกธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติออกจาก

กันยายน 2557

•
• คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติปรับราคา LPG ภาคขนส่งขึ้น 0.62 บาท/กก. มาอยู่ที่ 22.00 บาท/กก.

ตุลาคม 2557

• ปตท.สผ. เข้าร่วมทุนในแปลงส�ำรวจ BM-ES-23 สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
• PTTGC หยุดเดินเครื่องโรงงานอะโรเมติกส์หน่วยที่ 2 เพื่อซ่อมแซมเตาปฏิกรณ์ของหน่วยผลิตแพลตฟอร์มมิ่ง (Platforming Unit)
• IRPC ด�ำเนินการยุติข้อพิพาทกับทางกลุ่มเลี่ยวไพรัตน์
• กบง. มีมติปรับราคา LPG ภาคขนส่งขึ้น 0.63 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG ภาคขนส่งเท่ากับภาคครัวเรือน

พฤศจิกายน 2557

• ปตท. อนุมัติการจ�ำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท PT Mitra Aneka Rezeki (PT. MAR)
• กบง. มีมติปรับราคา LPG ภาคขนส่งและครัวเรือนขึ้น 0.50 บาท/กก. อยู่ที่ 23.13 บาท/กก. มีผลวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557

ธันวาคม 2557

• กบง. มีมติปรับราคา LPG ภาคขนส่งและครัวเรือนขึ้น 1.03 บาท/กก. ส่งผลให้ราคาขายปลีก LPG ของผู้ใช้ทุกกลุ่มท่ากัน

มกราคม 2558

•
•
•
• กบง. มีมติปรับโครงสร้างราคา LPG เพื่อให้สะท้อนต้นทุนแท้จริง โดยก�ำหนดต้นทุนเฉลี่ยของราคา LPG  จาก 3 แหล่งผลิตใหม่

กุมภาพันธ์ 2557

Company Limited (HETCL) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Hess Corporation เป็นผลให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนถือครองสิทธิ
แหล่งก๊าซฯ ในโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการสินภูฮ่อมในสัดส่วนร้อยละ 60 และ 55 ตามล�ำดับ

Statoil Canada Limited แล้วเสร็จ ส่งผลให้บริษัทฯ ถือสัดส่วนร้อยละ 100 และเป็นผู้ด�ำเนินการในแหล่ง Thornbury,
Hangingstone และ South Leismer พร้อมได้รับเงินสด 200 ล้านเหรียญสหรัฐ และเงินสดสุทธิ 219 ล้านเหรียญสหรัฐ
จากการปรับราคาเพื่อสะท้อนมูลค่าการแลกเปลี่ยนการถือสัดส่วนดังกล่าว
เพื่อป้อนหน่วยแครกเกอร์เพื่อผลิตเป็นสาร Propylene ส่งผลให้หน่วยปรับปรุงคุณภาพต้องหยุดด�ำเนินการผลิตชั่วคราว
ปัจจุบันสามารถกลับมาด�ำเนินการผลิตได้ตามปกติแล้ว ยกเว้นหน่วย VGOHT ซึ่งอยู่ระหว่างรอเปลี่ยนอุปกรณ์
ทั้งนี้ บริษัทฯ มีวงเงินประกัน 1,200 ล้านเหรียญสหรัฐ โดย IRPC ได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันแล้ว 1,710 ล้านบาท

กิจการจัดหาและจ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติออกเป็นบริษัทจ�ำกัด โดยในเบื้องต้นให้ ปตท. ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100
โดยให้จัดท�ำ Third Party Access Code (TPA Code) ให้แล้วเสร็จก่อนการแยกธุรกิจท่อส่งก๊าซฯ
โครงการซอติก้าของ ปตท.สผ. เริ่มผลิตและส่งก๊าซธรรมชาติมาประเทศไทย
และปรับราคา NGV ขึ้น 1 บาท/กก. มาอยู่ที่ 11.50 บาท/กก. มีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2557

อยู่ที่ 22.63 บาท/กก. มีผลวันที่ 21 ตุลาคม 2557

พร้อมทั้งทยอยปรับลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน�้ำมัน 2 ของภาคอุตสาหกรรม

อยู่ที่ 24.16 บาท/กก. พร้อมทั้งปรับราคา NGV ขึ้น 1 บาท/กก. ทั้งในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคล และกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ
โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 12.50 บาท/กก. และ 9.50 บาท/กก. ตามล�ำดับ มีผลวันที่ 3 ธันวาคม 2557
ปตท. และ ปตท.สผ. อนุมัติด�ำเนินการปิดบริษัท PTT FLNG Limited
IRPC เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท PCC Rokita SA ประเทศโปแลนด์
BCP อนุมัติการซื้อหุ้นบริษัท Galoc Production Company WLL โดยบริษัทย่อย
ที่ 488 เหรียญสหรัฐต่อตัน (16.11 บาท/กก.) ขณะที่ราคาขายปลีกยังคงเดิมที่ 24.16 บาท/กก. มีผลวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558

• กบง. มีมติปรับราคา NGV ขึ้น 0.50 บาท/กก. ทั้งในส่วนของรถยนต์ส่วนบุคคลและกลุ่มรถโดยสารสาธารณะ
โดยปรับขึ้นมาอยู่ที่ 13.00 บาท/กก. และ 10.00 บาท/กก. ตามล�ำดับ มีผลวันที่ 31 มกราคม 2558
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รายละเอียดผลการดำ�เนินงาน ปตท. และบริษัทย่อย แยกตามธุรกิจ
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2556

ปี 2557

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

ยอดขาย
• สำ�รวจและผลิตฯ
• ก๊าซ
• นํ้ามัน
• การค้าระหว่างประเทศ
• ปิโตรเคมี
• ถ่านหิน
• อื่นๆ

2,842,408
224,973
529,051
617,305
1,656,735
93,054
24,978
4,027

2,834,732
247,817
558,018
638,409
1,599,101
111,851
20,557
4,191

(0.3)
10.2
5.5
3.4
(3.5)
20.2
(17.7)
4.1

EBITDA
• สำ�รวจและผลิตฯ
• ก๊าซ
• นํ้ามัน
• การค้าระหว่างประเทศ
• ปิโตรเคมี
• ถ่านหิน
• อื่นๆ

228,541
161,273
44,836
13,297
(1,151)
2,041
5,809
1,600

251,025
174,740
54,102
11,578
(751)
4,113
4,475
1,538

9.8
8.4
20.7
(12.9)
34.8
n.m.
(23.0)
(3.9)

EBIT		
• สำ�รวจและผลิตฯ
• ก๊าซ
• นํ้ามัน
• การค้าระหว่างประเทศ
- ไม่รวมผลกระทบจาก FX.
- รวมผลกระทบจาก FX.
• ปิโตรเคมี
• ถ่านหิน
• อื่นๆ

152,297
110,922
30,985
10,652

142,685
91,525
39,780
8,716

(6.3)
(17.5)
28.4
(18.2)

(1,163)
4,679
769
(591)
(115)

(787)
7,154
2,801
(234)
(348)

32.3
52.9
n.m.
60.4
n.m.

76,244
20,593
(210)
49
47,649
93,091
32.52

108,341
22,218
11,156
36,707
41,029
55,795
19.33

42.1
7.9
n.m.
n.m.
(13.9)
(40.1)
(40.6)

ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่าย
ต้นทุนทางการเงิน
กำ�ไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ภาษีเงินได้
กำ�ไร/ (ขาดทุน) สุทธิ
กำ�ไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
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ผลการดำ�เนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อยจำ�แนกตามกลุ่มธุรกิจ
รายละเอียดยอดขาย EBITDA และ EBIT ของผลการดำ�เนินงานปี 2557 แยกตามกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

Revenue
8%

70%

EBITDA

1%

4%

4%

2,834,732

EBIT

22%
18%
70%

2555

251,025

4%

28%

65%

142,685
6%

Gas
Oil & Trading
PTTEP
Others*

2557

2556

* ธุรกิจปิโตรเคมี ถ่านหิน และอื่นๆ

ธุรกิจต้นนํ้า

ธุรกิจสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย (เหรียญสหรัฐ/BOE)
ปริมาณขายเฉลี่ย (BOED)

ในปี 2557 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขายจำ�นวน
247,817 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22,844 ล้านบาท หรือร้อยละ
10.2 จากปีก่อน โดยเป็นผลมาจาก ปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
ส่ ว นใหญ่ ม าจากแหล่ ง มอนทาราของโครงการพี ที ที อี พี
ออสตราเลเชี ย ที่ เ ริ่ ม จำ�หน่ า ยนํ้ า มั น ดิ บ ครั้ ง แรกในเดื อ น
สิงหาคม 2556 โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการสินภูฮ่อม
จากการเข้ า ซื้ อ บริ ษั ท ย่ อ ยของ Hess Corporation และ
โครงการซอติก้าที่เริ่มจำ�หน่ายก๊าซฯ ในเดือนมีนาคม 2557
และส่งออกมายังประเทศไทยในเดือนสิงหาคม 2557
ส่วนราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยลดลงร้อยละ 3.4 จาก
65.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบ ในปี 2556
เป็น 63.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลเทียบเท่านํา้ มันดิบ ในปี 2557
เป็นผลจากราคานํ้ามันดิบอ้างอิงในตลาดปรับตัวลดลง

ปี 2556

ปี 2557

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

65.6

63.4

(3.4)

292,629

321,886

10.0

EBITDA ในปี 2557 มีจำ�นวน 174,740 ล้านบาท
เพิ่มขึ้น 13,467 ล้านบาท หรือร้อยละ 8.4 โดยหลักเป็นผล
มาจากรายได้จากการขายทีเ่ พิม่ ขึน้ ข้างต้น อย่างไรก็ตาม ในปีนี้
มีค่าใช้จ่ายในการสำ�รวจเพิ่มขึ้น 5,475 ล้านบาท ส่วนใหญ่
เป็นค่าตัดจำ�หน่ายหลุมสำ�รวจของโครงการพีทที อี พี   ี ออสตราเลเชีย
โครงการแอล 28/48 และโครงการเคนยา แอล 10 เอ
EBIT ในปี 2557 มีจำ�นวน 91,525 ล้านบาท ลดลง
จำ�นวน 19,397 ล้ า นบาท หรื อ ร้ อ ยละ 17.5 เนื่ อ งจาก
ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นของสินทรัพย์พร้อมใช้งานตามปริมาณ
การผลิตและจำ�หน่ายที่เพิ่มขึ้น โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการซอติก้า
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กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
รายละเอียดปริมาณการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซธรรมชาติแต่ละชนิด เป็นดังนี้
หน่วย: ตัน

ปี 2556

ปี 2557

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

LPG

2,690,389

2,738,633

1.8

Ethane

2,074,467

2,105,650

1.5

Propane

726,952

819,349

12.7

NGL

704,931

728,542

3.3

รวม

6,196,739

6,392,174

3.2

รายละเอียดราคาผลิตภัณฑ์อ้างอิงของโรงแยกก๊าซธรรมชาติแต่ละชนิด เป็นดังนี้
หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน

ปี 2556

ปี 2557

868

799

(7.9)

Ethylene2/

1,352

1,395

3.2

Propylene2/

1,327

1,245

(6.2)

HDPE2/

1,487

1,544

3.8

PP2/

1,515

1,556

2.7

842

786

(6.7)

LPG1/, 4/

Naphtha3/

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

หมายเหตุ:
1/ เป็นราคา Contract Price (CP) 60 : 40
2/ ราคาตลาดจรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South East Asia – Spot)
3/ ราคาตลาดจรของประเทศสิงคโปร์ (Mean of Platts Singapore: MOP’S)
4/ ราคา LPG ณ โรงกลั่นในประเทศยังคงถูกควบคุมโดยภาครัฐ โดยคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้คงราคา LPG ณ โรงกลั่น
(ราคา LPG ที่โรงแยกก๊าซธรรมชาติจ�ำหน่าย) ไว้ที่ 10.6101 บาทต่อกิโลกรัม อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 กบง. ได้เห็นชอบหลักเกณฑ์
การก�ำหนดราคา ณ โรงกลั่นโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนเป็นระบบลอยตัว โดยให้คงราคา LPG ณ โรงกลั่นฯ ไว้เท่ากับ 332.7549 เหรียญสหรัฐต่อตัน
และให้เปลี่ยนแปลงขึ้นลงโดยอิงอัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยในเดือนก่อนหน้า
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ในปี 2557 กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีรายได้จากการขายจำ�นวน 558,018 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28,967 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5.5 จากปี 2556 ส่วนใหญ่เป็นผลจากหน่วยธุรกิจก๊าซฯ ของ ปตท. มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น เนื่องจาก

การจัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ
ราคาขายก๊าซฯ เฉลี่ยในปี 2557 เพิ่มขึ้นจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ รวมทั้งปริมาณจำ�หน่าย
ก๊าซฯ เพิ่มขึ้นในปี 2557 โดยส่วนใหญ่มาจากกลุ่มลูกค้า SPP

ผลิตภัณฑ์โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ราคาขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ ในปี 2557 ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามโครงสร้างราคาที่อิงกับราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีในตลาดโลก ประกอบกับค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ
ปริมาณขายผลิตภัณฑ์รวมของโรงแยกก๊าซฯ เพิม่ ขึน้ ในปี 2557 โดยหลักจากผลิตภัณฑ์โพรเพน เนือ่ งจาก Utilization Rate ของ
โรงแยกก๊าซฯ เพิม่ ขึน้ โดยหลังจากอุบตั เิ หตุฟา้ ผ่าโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 5 เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2556 สามารถกลับมาดำ�เนินงานได้
ตามปกติด้วยอุปกรณ์ Temporary ตั้งแต่เดือนเมษายน 2557 รวมทั้งได้ติดตั้งอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนจากไอเสียเครื่องยนต์
(WHRU) ใหม่แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557  ทั้งนี้ ในปี 2557 ระยะเวลาที่โรงแยกก๊าซฯ Shutdown ลดลงจากปี 2556
EBITDA ของธุรกิจก๊าซฯ ในปี 2557 มีจำ�นวน 54,102 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 9,266 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.7 สาเหตุหลัก
เนื่องจากกำ�ไรจากการขายผลิตภัณฑ์ของโรงแยกก๊าซฯ เพิ่มขึ้น จากราคาขายผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นตามราคาปิโตรเคมี และจาก
ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง รวมถึงได้รับส่วนลดค่าก๊าซฯ จากการที่ผู้ผลิตไม่สามารถส่งก๊าซฯ ได้ในปริมาณที่กำ�หนดในสัญญา
(Shortfall) โดยหลักจากแหล่งซอติก้า แม้ว่าจะมีต้นทุนค่าซื้อก๊าซฯ เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผลขาดทุนจากการขาย NGV เพิ่มขึ้น
ตามปริมาณขาย NGV ที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ EBIT ในปี 2557 อยู่ที่ 39,780 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 28.4 ตาม EBITDA ที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจปิโตรเลียมปลายนํ้า

ธุรกิจนํ้ามัน
หน่วย: ล้านลิตร

ปริมาณขายเฉลี่ย

ในปี 2557 ธุรกิจนํ้ามันมีรายได้จากการขายจำ�นวน
638,409 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21,104 ล้านบาท หรือร้อยละ 3.4
เป็นผลมาจากปริมาณขายเพิ่มขึ้นในปี 2557 ส่วนใหญ่เป็น
การเพิ่มขึ้นในกลุ่มอากาศยานตามจำ�นวนเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น
และกลุ่มเบนซินที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาเฉลี่ยของนํ้ามันดิบ
ดูไบลดลงจาก 105.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2556
เหลือ 96.6 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ในปี 2557

ปี 2556

ปี 2557

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

23,981

24,657

2.8    

EBITDA ในปี 2557 มีจำ�นวน 11,578 ล้านบาท ลดลง
1,719 ล้านบาท หรือร้อยละ 12.9 โดยหลักปรับลดลงจาก
ขาดทุนจากสต๊อกนํา้ มันทีเ่ พิม่ ขึน้ รวมทัง้ มีขาดทุนจากการปรับ
มูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นงวด (NRV) จากราคานํ้ามันดิบ
ในตลาดโลกที่ปรับตัวลดลง รวมทั้งกำ�ไรจากการขายนํ้ามัน
กลุ่มดีเซล นํ้ามันเตา และนํ้ามันหล่อลื่นที่ลดลง ส่งผลให้
EBIT ในปี 2557 อยู่ที่ 8,716 ล้านบาท ลดลง 1,936 ล้านบาท
ตาม EBITDA ที่ปรับลดลงดังกล่าวข้างต้น
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ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
หน่วย: ล้านลิตร

ปริมาณขายเฉลี่ย

ปี 2556

ปี 2557

75,545

74,200

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ
(1.8)    

ในปี 2557 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ มีรายได้จากการขายจำ�นวน 1,599,101 ล้านบาท ลดลง 57,634 ล้านบาท
หรือร้อยละ 3.5 โดยหลักจากราคาขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง รวมทั้งปริมาณขายในงวดนี้ลดลง ส่วนใหญ่ลดลง
จากปริมาณการขายนํ้ามันดิบนำ�เข้าจากการปิดซ่อมบำ�รุงใหญ่ของกลุ่มโรงกลั่น
EBITDA ในปี 2557 มีขาดทุนจำ�นวน 751 ล้านบาท ขาดทุนลดลง 400 ล้านบาท และ EBIT ที่รวมผลจากอัตราแลกเปลี่ยน
ในงวดนี้มีกำ�ไร 7,154 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,475 ล้านบาท จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลจากกำ�ไรจากการขายคอนเดนเสทในประเทศ
เพิ่มขึ้น และอัตราแลกเปลี่ยนที่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับเงินเหรียญสหรัฐ

ธุรกิจปิโตรเคมี
หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน

ปี 2556

ปี 2557

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

HDPE - Naphtha (MOPJ)

556

678

21.9

PP - Naphtha (MOPJ)

585

687

17.5

BZ - Naphtha (MOPJ)

371

349

(5.9)

PX - Naphtha (MOPJ)

552

344

(37.7)

หมายเหตุ:  * ราคาตลาดจรของประเทศญี่ปุ่น (Mean of Platts Japan: MOPJ)

ในปี 2557 บริษัทย่อยและกิจการที่ควบคุมร่วมกันของ ปตท. ที่ดำ�เนินธุรกิจปิโตรเคมีมีรายได้จากการขายจำ�นวน
111,851 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18,797 ล้านบาท หรือร้อยละ 20.2 ส่วนใหญ่มาจาก HMC ที่ทั้งราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีเฉลี่ย
และปริมาณขายเพิ่มขึ้น รวมทั้ง PTTAC และ PTTPM มีปริมาณขายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน เนื่องจากในปี 2556 PTTAC
และ HMC มีการหยุดผลิตเพื่อซ่อมบำ�รุง
EBITDA ในปี 2557 มีจำ�นวน 4,113 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2,072 ล้านบาท และ EBIT จำ�นวน 2,801 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
2,032 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยและปริมาณขายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวข้างต้น รวมทั้ง Spread Margin
ของผลิตภัณฑ์ PP และ AN ที่ปรับเพิ่มขึ้น
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ธุรกิจถ่านหิน
ปี 2556

ปี 2557

เพิ่ม (ลด) ร้อยละ

ราคาขายเฉลี่ย (เหรียญสหรัฐต่อตัน)

72.4

63.6

(12.2)

ปริมาณขาย (ล้านตัน)

11.2

9.8

(12.5)

ในปี 2557 ธุรกิจถ่านหินมีรายได้จากการขายจำ�นวน
20,557 ล้านบาท ลดลง 4,421 ล้านบาท หรือร้อยละ 17.7
สาเหตุหลักมาจากราคาขายเฉลี่ยลดลง 8.8 เหรียญสหรัฐ
ต่ อ ตั น หรื อ ร้ อ ยละ 12.2 และปริ ม าณขายถ่ า นหิ น ลดลง
1.4 ล้านตัน หรือร้อยละ 12.5 โดยหลักจากแหล่ง Jembayan
EBITDA ในปี 2557 มีจำ�นวน 4,475 ล้านบาท ลดลง
1,334 ล้านบาท หรือร้อยละ 23.0 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขาย
ถ่านหินและราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ EBIT
ในปี 2557 มีผลขาดทุนจำ�นวน 234 ล้านบาท ขาดทุนลดลง
357 ล้านบาท หรือร้อยละ 60.4 ซึ่งเป็นผลจากค่าเสื่อมราคา
และค่าตัดจำ�หน่ายที่ลดลงจากปริมาณการผลิตที่ลดลง

กำ�ไรสุทธิปี 2557 จำ�นวน 55,795 ล้านบาท
ลดลงจากปี 2556 จำ�นวน 37,296 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 40.1
ในปี 2557 ปตท. และบริษัทย่อยมีกำ�ไรสุทธิ 55,795
ล้านบาท ลดลง 37,296 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 40.1
จาก 93,091 ล้านบาท ในปี 2556 โดยหลักมาจาก Q4/2557
ปตท. และบริษัทย่อย มีการรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ของ กลุ่ม ปตท. รวมจำ�นวน 36,707 ล้านบาท
และ ปตท.สผ. มีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำ�หน่ายเพิ่มสูงขึ้น
ตามปริ ม าณการผลิ ต และสิ น ทรั พ ย์ พ ร้ อ มใช้ ง านที่ เ พิ่ ม ขึ้ น
แต่รายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ กลุ่ม
ปตท. โดย ปตท. และบริษัทย่อยยังคงมี EBITDA เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนจากผลการดำ�เนินงานของ ปตท. ในธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ผลกระทบจากการขาดทุนสต๊อกนํ้ามัน
และ Spread Margin ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ลดลง ส่งผล
ให้ผลการดำ�เนินงานของบริษัทร่วมในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่นลดลงจากปีก่อนอย่างมีนัยสำ�คัญ

ในปี 2557 มีส่วนแบ่งกำ�ไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
จำ�นวน 2,942 ล้านบาท ลดลง 23,414 ล้านบาท หรือร้อยละ
88.8 โดยมีสาเหตุหลักมาจาก
ผลการดำ�เนิ น งานของบริ ษั ท ร่ ว มในธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี
สายอะโรเมติกส์ลดลง โดย Spread Margin ของ PX และ
Benzene ปรับลดลง เนื่องจากปัญหาอุปทานส่วนเกิน และ
อุปสงค์ในผลิตภัณฑ์ขนั้ ปลายเติบโตลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ
โลก ประกอบกับใน Q3/2557 และ Q4/2557 โรงอะโรเมติกส์
มีการปิดซ่อมฉุกเฉินและปิดซ่อมบำ�รุงตามแผนงาน ขณะที่
ปีกอ่ นมีการปิดซ่อมเพียงบางหน่วยการผลิต ส่วนธุรกิจปิโตรเคมี
สายโอเลฟินส์มีผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้น เนื่องจาก Spread
Margin ของผลิ ต ภั ณ ฑ์ โ อเลฟิ น ส์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ ต่ อ เนื่ อ ง
ปรับเพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาด แม้ใน Q1/2557
โรงโอเลฟิ น ส์ จ ะมี ก ารปิ ด ซ่ อ มบำ�รุ ง แต่ ป ริ ม าณผลิ ต และ
ปริมาณขายเฉลี่ยของทั้งปี 2557 ยังปรับเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ผลการดำ�เนิ น งานของบริ ษั ท ร่ ว มในธุ ร กิ จ การกลั่ น
ลดลง โดย Accounting GRM ของโรงกลั่น (ไม่รวมหน่วยกลั่น
ของ PTTGC) ของ กลุ่ม ปตท. ลดลงจาก 4.75 เหรียญสหรัฐ
ต่อบาร์เรล ในปี 2556 เหลือ 1.17 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
ในปี 2557 โดยหลักเป็นผลจากใน Q4/2557 มีขาดทุนจาก
สต๊อกนํ้ามันและขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือ
ณ สิ้ น งวด (NRV) ขณะที่ ปี ก่ อ นมี กำ�ไรจากสต๊ อ กนํ้ า มั น
เนื่ อ งจากราคานํ้ า มั น ดิ บ ปรั บ ตั ว ลดลงตั้ ง แต่ Q3/2557
นอกจากนี้ ยังเป็นผลจากในปี 2557 โรงกลั่นนํ้ามันในกลุ่ม
ปตท. มี ก ารปิ ด ซ่ อ มบำ�รุ ง ครั้ ง ใหญ่ ต ามแผนงาน (Major
Turnaround)
ในปี 2557 มีกำ�ไรจากการจำ�หน่ายเงินลงทุนส่วนใหญ่
จากการจำ�หน่าย Vietnam LPG Co., Ltd. (VLPG) บริษัท
ผลิตไฟฟ้านวนคร จำ�กัด (NNEG) และบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์
จำ�กัด (RPCL)
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ค่ า เสื่ อ มราคาและค่ า ตั ด จำ�หน่ า ยเพิ่ ม ขึ้ น 32,097
ล้านบาท หรือร้อยละ 42.1 จาก 76,244 ล้านบาท ในปี 2556
เป็น 108,341 ล้านบาท เป็นผลมาจากค่าเสื่อมราคาและ
ค่าตัดจำ�หน่ายที่เพิ่มขึ้นของ ปตท.สผ. ในโครงการพีทีทีอีพี  
ออสตราเลเชียทีผ่ ลิตและจำ�หน่ายนํา้ มันดิบเต็มปี (เริม่ จำ�หน่าย
นํ้ามันดิบตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2556) โครงการคอนแทร็ค 4
และโครงการซอติกา้ ตามปริมาณการผลิตและสินทรัพย์พร้อม
ใช้งานที่เพิ่มขึ้น
กำ�ไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำ�นวน 11,156 ล้านบาท
เพิ่ ม ขึ้ น จากปี ก่ อ นที่ มี ข าดทุ น จากอั ต ราแลกเปลี่ ย น 210
ล้านบาท โดยหลักมาจากกำ�ไรจากอัตราแลกเปลีย่ นของ ปตท.
ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากค่าเงินบาทเทียบเงินเหรียญสหรัฐอ่อนค่า
ในอัตราที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2556
ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 1,625 ล้านบาท หรือร้อยละ
7.9 จาก 20,593 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 22,218 ล้านบาท
ในปี 2557

ส่วนแบ่งก�ำไร
(ขาดทุน)
จากเงินลงทุน
ในบริษัทร่วม
หน่วย: ล้านบาท

26,356

ในปี 2557 มีขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์รวม
จำ�นวน 36,707 ล้านบาท โดยหลักมาจาก ปตท.สผ. รับรู้
การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จากโครงการพีทที อี พี ี
ออสตราเลเชีย และจากโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ เนือ่ งจาก
ราคานํ้ามันที่ลดลง รวมจำ�นวน 32,796 ล้านบาท นอกจากนี้
PTTGE (บริษัทย่อยของ ปตท. ดำ�เนินธุรกิจปาล์มนํ้ามัน)
รับรู้การขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ดำ�เนินงานอีก
จำ�นวน 2,816 ล้านบาท
ภาษีเงินได้จำ�นวน 41,029 ล้านบาท ลดลง 6,620
ล้านบาท หรือร้อยละ 13.9 จาก 47,649 ล้านบาท ในปี 2556
โดยหลักเนื่องจากภาษีเงินได้ปิโตรเลียมของแหล่งในประเทศ
ที่ลดลงตามกำ�ไรที่ลดลงของ ปตท.สผ. จากการหยุดผลิตเพื่อ
ซ่อมบำ�รุงของโครงการบงกช และราคาขายที่ปรับลดลงของ
โครงการเอส 1 ตามราคานํ้ามันที่ปรับลดลง ขณะที่ภาษีเงินได้
ของ ปตท. เพิ่มขึ้นตามกำ�ไรจากการดำ�เนินงานที่สูงขึ้น

138
472
608

17,013

-88.8%

2,942
8,125

118
780
658
7,133

(5,747)

2556

2557

อื่นๆ
ก๊าซ
นํ้ามัน
ปิโตรเคมี
Refinery
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การวิเคราะห์ฐานะการเงินของ ปตท. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม
และส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย: ล้านบาท

หน่วย: ล้านบาท

-1.4%

1,805,039

-1.4%

1,805,039

1,779,179
523,577

491,963

261,136

251,413

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
และเงินลงทุนระยะยาวอื่น

739,785

280,541

31 ธ.ค. 2556

360,586

281,739

471,395

453,484

150,216

176,614

822,842

867,342

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
ส่วนของผู้ถือหุ้น

315,468

31 ธ.ค. 2557

หนี้สินหมุนเวียนอื่น
เงินกู้ยืมระยะยาว
(รวมส่วนที่ถึงกำ�หนด
ชำ�ระใน 1 ปี)

720,335

ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินทรัพย์ ไม่หมุนเวียนอื่น

1,779,179

31 ธ.ค. 2556

31 ธ.ค. 2557
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สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท. และบริษัทย่อย
มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 1,779,179 ล้านบาท ลดลงจาก
สิ้นปี 2556 จำ�นวน 25,860 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.4 ทั้งนี้
มีสาเหตุมาจาก
• สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 31,614 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 6.0 สาเหตุหลักมาจาก
- ลูกหนี้การค้าลดลง 98,321 ล้านบาท ส่วนใหญ่
มาจากธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ทีม่ ปี ริมาณขายและราคา
ขายที่ลดลงตามราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิม่ ขึน้   46,102
ล้านบาท โดยหลักจากกระแสเงินสดรับจากการแลกเปลี่ยน
สัดส่วนในโครงการมาเรียน่า ออยล์ แซนด์ และการออกหุ้นกู้
ของ ปตท.สผ. สุทธิกับเงินสดจ่ายสำ�หรับการลงทุนเพิ่มใน
สินทรัพย์ถาวร การเข้าซื้อบริษัทย่อยของ Hess Corporation
การจ่ า ยชำ�ระคื น หุ้ น กู้ และการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสำ�หรั บ ผล
ประกอบการครึ่งหลังของปี 2556 และครึ่งปีแรกของปี 2557
ของ ปตท. และ ปตท.สผ.
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลง 19,450 ล้านบาท
หรือลดลงร้อยละ 2.6 โดยหลักเป็นผลมาจากสินทรัพย์เพื่อ
การสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมที่ลดลงของ ปตท.สผ. จาก
การแลกเปลีย่ นสัดส่วนการครอบครองสิทธิในแหล่งปิโตรเลียม
ของโครงการมาเรียน่า ออยล์ แซนด์ กับบริษทั Statoil Canada
Limited และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าโครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย สุทธิ กับสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นในระหว่างปี 2557
จาก ปตท.สผ. เข้าซื้อบริษัทย่อยของ Hess Corporation
ซึ่งได้แก่ Hess Thailand Holdings II Limited (HTH) และ
บริษัท Hess Exploration Thailand Company Limited
(HETCL) และมีการลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ เช่น โครงการ
อาทิตย์ ซอติก้า และบงกช

• สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ เพิม่ ขึน้ 34,927 ล้านบาท
หรือร้อยละ 12.5 โดยหลักเป็นการเพิ่มขึ้นของค่าความนิยม
และสินทรัพย์ในการสำ�รวจและประเมินแหล่งทรัพยากรของ
ปตท.สผ. จากการแลกเปลี่ยนโครงสร้างการถือสัดส่วนใน
โครงการมาเรียน่า ออยล์ แซนด์ และจากการเข้าซือ้ บริษทั ย่อย
ของ Hess Corporation แม้ ว่ า สิ น ทรั พ ย์ บ างส่ ว นลดลง
จากการรับรูก้ ารขาดทุนจากการด้อยค่าของโครงการมาเรียน่า
ออยล์ แซนด์
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท. และบริษัทย่อย
มีหนี้สินรวมจำ�นวน 911,837 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2556
จำ�นวน 70,360 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 7.2  โดยมีสาเหตุหลัก
มาจาก
• หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง 78,847 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 21.9 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็นผลจากเจ้าหนีก้ ารค้าลดลงจำ�นวน
87,651 ล้านบาท จากเจ้าหนีก้ ารค้าของ ปตท. ทีล่ ดลงในธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ ตามปริมาณและราคาซื้อที่ลดลง
• เงินกูย้ มื ระยะยาว (รวมเงินกูย้ มื ระยะยาวทีถ่ งึ กำ�หนด
ชำ�ระภายใน 1 ปี) มีจำ�นวน 453,484 ล้านบาท ลดลง 17,911
ล้านบาท หรือร้อยละ 3.8 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจาก ปตท.
มีการจ่ายชำ�ระหุ้นกู้ต่างประเทศรวมจำ�นวน 685 ล้านเหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 24,882 ล้านบาท และออกหุ้นกู้สกุลบาท
จำ�นวน 10,000 ล้านบาท ในขณะที่ ปตท.สผ. มีการจ่ายชำ�ระหุน้ กู้
สกุลบาทที่ถึงกำ�หนดชำ�ระจำ�นวน 11,696 ล้านบาท โดยออก
หุน้ กูส้ กุลบาทจำ�นวน 19,535 ล้านบาท ทัง้ นี้ เงินกูย้ มื ระยะยาว
และหุ้นกู้จำ�แนกตามกำ�หนดระยะเวลาชำ�ระคืนได้ ดังนี้
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หน่วย: ล้านบาท

กำ�หนดชำ�ระคืน
(นับจากวันที่
31 ธ.ค. 2557)

ปตท. ปตท.สผ. TTM(T) PTTAC

HMC

EnCo TTM(M) DCAP PTTPL PTTNGD รวม

ภายใน 1 ปี
(31 ธ.ค. 2558)

34,604 24,696

631

695

575

450

120

131

300

76 62,278

เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

36,499

631

695

574

450

212

131

125

-    39,317

เกิน 2 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี

83,474 64,233

1,894

2,100

2,742

1,400

604

381

-   

-   156,828

เกิน 5 ปี

134,371 50,462

3,628

699

900

1,202

37

-   

-   191,299

รวม		

288,948 139,391

6,784

4,189

3,200

2,138

680

-   

-   
3,891

425

76 449,722

หมายเหตุ:  ไม่รวมหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินจ�ำนวน 3,762 ล้านบาท   

•

เงินกู้ยืม (รวมเงินกู้ หุ้นกู้ และพันธบัตร ทั้งที่ครบกำ�หนดชำ�ระภายใน 1 ปี และเกิน 1 ปีขึ้นไป) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประกอบด้วยเงินกู้ยืมสกุลเงินบาทและสกุลเงินต่างประเทศ ดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

เงินกู้ยืมระยะยาว

ปตท. ปตท.สผ. TTM(T) PTTAC

HMC

EnCo TTM(M) DCAP PTTPL PTTNGD รวม

สกุลเงินบาท

185,924 27,074

-

-

1,953

3,200

-

680

425

76 219,332

สกุลเงินต่างประเทศ

103,024 112,317

6,784

4,189

1,938

-

2,138

-

-

- 230,390

รวม		

288,948 139,391

6,784

4,189

3,891

3,200

2,138

680

425

76 449,722

100

100

50

-

100

-

-

สัดส่วนเงินกู้ระยะยาว
สกุลต่างประเทศ
ต่อยอดเงินกู้
ระยะยาวทั้งหมด (ร้อยละ)

36

81

ทั้งนี้ เงินกู้ยืม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จำ�นวน 4,500 ล้านบาท คํ้าประกันโดยกระทรวงการคลัง

-

51
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ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำ�นวนรวม 867,342 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2556 จำ�นวน 44,500
ล้านบาท หรือร้อยละ 5.4 เป็นผลมาจาก
• กำ�ไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร เพิ่มขึ้น 13,765 ล้านบาท โดยหลักจากผลประกอบการของ ปตท. และบริษัทย่อยสำ�หรับ
ปี 2557 จำ�นวน 55,795 ล้านบาท ในขณะที่มีการจ่ายเงินปันผลสำ�หรับผลประกอบการครึ่งหลังของปี 2556 และครึ่งปีแรก
ของปี 2557 รวมจำ�นวน 39,985 ล้านบาท
• ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำ�นาจควบคุม เพิ่มขึ้น 29,232 ล้านบาท ซึ่งโดยหลักเป็นผลมาจาก ปตท.สผ. เสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุนจำ�นวน 32,207 ล้านบาท

สภาพคล่อง
สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยสำ�หรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำ�นวน
46,102 ล้านบาท และมีเงินสดสุทธิต้นงวดจากปี 2556 จำ�นวน 157,683 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดสุทธิปลายงวดเท่ากับ
203,785 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้
หน่วย: ล้านบาท

ปี 2557
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด�ำเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์เพื่อขาย
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นระหว่างงวด-สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด

235,367
(144,061)
(47,315)
1,527
811
(227)
46,102
157,683
203,785

โดยรวม ปตท. และบริษัทย่อยมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง ทั้งในส่วนของสภาพคล่อง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
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สัดส่วนการถือหุ้นบริษัทในกลุ่ม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ร้อยละ

ธุรกิจการลงทุนต่างประเทศ

บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด PTTEP
(มหาชน)

65.29

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ�ำกัด
PTT Green Energy Pte. Ltd.

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

ร้อยละ

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

TTM(T)

50.00

PTT International Trading Pte. Ltd.

TTM(M)
PTTNGD
DCAP
TP
PTTLNG
GPSC

50.00
58.00
35.00
26.00
100.00
30.10

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จ�ำกัด
Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd.
บริษัท ปตท.จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น จ�ำกัด
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ำกัด
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ำกัด
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด
(มหาชน)
ธุรกิจน�้ำมัน
PTT (Cambodia) Limited
Subic Bay Energy Co., Ltd.
บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ�ำกัด
บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ�ำกัด
KELOIL- PTT LPG Sdn.Bhd.
บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
บริษัท ปิโตรเอเซีย (Maoming) จ�ำกัด
บริษัท ปิโตรเอเซีย (Sanshui) จ�ำกัด
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด
บริษัท บริการน�้ำมันอากาศยาน จ�ำกัด
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ขนส่งน�้ำมันทางท่อ จ�ำกัด
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด
PTT Oil Myanmar Co., Ltd.

ร้อยละ
PTTCL
100.00
SBECL
100.00
PTTRB
100.00
TLBC
48.95
KPL
40.00
PA (Thailand) 35.00
PA (Maoming) 20.00
PA (Sanshui) 25.00
THAPPLINE 40.40
IPS
16.67
BAFS
7.06
FPT
0.00024
PTT TANK 100.00
PTTOM
100.00

ร้อยละ
PTTER
PTTGE

ร้อยละ
PTTT

ธุรกิจปิโตรเคมี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ำกัด
บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด

100.00
ร้อยละ

PTTGC
48.89
PTTPM
50.00
PTTAC
48.50
HMC
41.44
PTTPL
100.00
PTTMCC
50.00
PTTPMMA 100.00

ธุรกิจการกลั่น
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
บริษทั สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นงิ่ จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)

100.00
100.00

ร้อยละ
TOP
IRPC
SPRC
BCP

49.10
38.51
36.00
27.22

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

ร้อยละ

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์ เอนจิเนียริง PTTME
จ�ำกัด
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
PTTES

40.00

ธุรกิจอื่นๆ

ร้อยละ

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.

BSA
EnCo
PTTICT
TIP
PTTRTC

40.00
25.00
50.00
20.00
13.33
100.00
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โครงสร้างรายได้ของ ปตท.
และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์/ บริการ
1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ

ดำ�เนินการโดย

ร้อยละ
การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2555

ปี 2556
ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ)
473,042.64 16.62
490,481.29 17.02
515,917.63
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน�้ำมันและหน่วยธุรกิจ
91,229.81 3.21
83,948.22 2.91
85,825.23
การค้าระหว่างประเทศ)
บมจ. ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
65.29
94,781.65 3.33
101,955.11 3.54
123,731.96
บจ. ปตท.จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD)
58.00
8,690.18 0.31
10,154.87 0.35
10,313.01
1/
174.86 0.01
182.13 0.01
-   
บจ. ผลิตไฟฟ้าและพลังงานร่วม (CHPP )
			
หัก  รายได้ค่าก๊าซส่วนที่ PTTEP
(89,693.85) (3.16)
(97,325.70) (3.38) (114,289.75)
ขายให้ บมจ. ปตท.
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซ		
578,225.29 20.32
589,395.92 20.45
621,498.08
2. ผลิตภัณฑ์น�้ำมัน บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน�้ำมันและหน่วยธุรกิจ
1,769,343.68 62.18 1,646,289.35 57.11 1,613,205.13
การค้าระหว่างประเทศ)
              
บมจ. ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
65.29
113,069.79 3.97
118,381.95 4.11
119,610.42
			
หัก รายได้ค่าน�้ำมันดิบส่วนที่ PTTEP
(74,056.06) (2.60)
(84,399.51) (2.93) (93,635.66)
ขายให้ บมจ. ปตท.
PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)
100.00
148,385.84 5.22
322,417.32 11.19
299,658.06
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL)
100.00
7,977.18 0.28
7,330.44 0.25
7,715.74
2/
100.00
22,172.38 0.78
21,172.93 0.73
1,013.18
Subic Bay Energy Co., Ltd. (SBECL )
2/
100.00
38,772.21 1.36
38,247.88 1.33
63,773.24
บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB )
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น�้ำมัน		
2,025,665.02 71.19 2,069,440.36 71.79 2,011,340.11
3. ผลิตภัณฑ์
บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน�้ำมันและหน่วยธุรกิจ
59,374.79 2.09
46,579.53 1.62
28,451.58
ปิโตรเคมี
การค้าระหว่างประเทศ)
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง (PTTPM)
50.00
70,916.80 2.49
76,300.43 2.65
90,304.14
บจ. เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ (HMC)
41.44
10,721.30 0.38
10,741.38 0.37
12,675.36
บจ. พีทีที อาซาฮี เคมิคอล (PTTAC)
48.50
620.39 0.02
4,828.15 0.17
7,429.12
PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)
100.00
-   
- 0.00
21,345.12
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี		
141,633.28 4.98
138,449.48 4.81
160,205.32
100.00
28,738.50 1.01
24,977.75 0.87
20,436.37
4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส (PTTER3/)
PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)
100.00
605.47
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง						
21,041.84
5. ผลิตภัณฑ์อื่นๆ
PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)  
100.00
1,246.14 0.05
532.08 0.02
608.51
บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA )
25.00
4.59
-   
8.60 0.00
9.84
รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์อื่นๆ		
1,250.73 0.05
540.68 0.02
618.35
6. รายได้
บจ. ผลิตไฟฟ้าและน�้ำเย็น (DCAP)
35.00
926.45 0.03
1,002.38 0.03
1,063.75
4/
   
   
   
65.73 0.00
สาธารณูปโภค
บจ. ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล (TSR )
บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo)
50.00
44.54
-   
48.50 0.00
45.06
รวมรายได้สาธารณูปโภค		
970.99 0.03
1,116.61 0.03
1,108.81

18.00
2.99
4.32
0.36
0.00
(3.99)
21.68
56.27
4.17
(3.27)
10.45
0.27
0.04
2.23
70.16
0.99
3.15
0.44
0.26
0.75
5.59
0.71
0.02
0.73
0.02
0.00
0.02
0.04
0.00
0.00
0.04
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ผลิตภัณฑ์/ บริการ

ดำ�เนินการโดย

ร้อยละ
การถือหุ้น
ของบริษัท

ปี 2555

ปี 2556
ปี 2557
(ปรับปรุงใหม่)
(ตรวจสอบ)
ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

7. รายได้
จากธุรกิจเสริม

บมจ. ปตท. (หน่วยธุรกิจน�้ำมันและหน่วยธุรกิจ
3,207.89 0.11
4,109.00 0.14
4,669.14 0.16
การค้าระหว่างประเทศ)
บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB)
100.00
4,564.07 0.16
4,765.56 0.17
4,834.20 0.17
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL)
100.00
1.15
-   
6.79 0.00
33.76 0.00
รวมรายได้จากธุรกิจเสริม		
7,773.11 0.27
8,881.35 0.31
9,537.10 0.33
8. รายได้
บมจ. ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)
65.29
4,685.26 0.17
4,635.63 0.16
4,474.74 0.16
จากการให้บริการ บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM(T)) 50.00
1,716.42 0.06
1,501.98 0.05
1,208.72 0.04
Trans Thai-Malaysia (Malaysia)
50.00
145.96 0.01
151.42 0.01
161.46 0.01
Sdn.Bhd. (TTM(M))
บจ. พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ (PTTPL)
100.00
1,123.84 0.04
1,154.85 0.04
1,317.32 0.05
บจ. เอนเนอร์ยี คอมเพล็กซ์ (EnCo)
50.00
553.69 0.02
568.55 0.02
509.40 0.02
บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA)
25.00
685.81 0.02
817.70 0.03
868.84 0.03
บจ. ปตท.ธุรกิจค้าปลีก (PTTRB)
100.00
305.71 0.01
395.40 0.01
420.23 0.01
   
   
PTT (Cambodia) Limited (PTTCL)
100.00
0.26 0.00
- 0.00
   
   
บจ. พีทีที แอลเอ็นจี จ�ำกัด (PTTLNG)
100.00
- 0.00
0.00 0.00
บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK)
100.00
359.45 0.01
380.37 0.01
420.15 0.01
   
   
PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM)
- 0.00
1.71 0.00
รวมรายได้จากการให้บริการ		
9,576.14 0.34
9,606.16 0.33
9,382.57 0.33
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ		
2,793,833.06 98.19 2,842,408.31 98.61 2,834,732.18 98.88
9. อื่นๆ
     9.1 รายได้อื่นๆ
17,178.96 0.60
14,027.21 0.49
18,053.63 0.63
     9.2 ก�ำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
7,434.06 0.26
(210.37) (0.01)
11,155.53 0.39
รวมรายได้อื่น			
24,613.02 0.86
13,816.84 0.48
29,209.16 1.02
10. ส่วนแบ่งก�ำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
27,014.79 0.95
26,356.15 0.91
2,942.06 0.10
รวมรายได้			
2,845,460.87 100.00 2,882,581.30 100.00 2,866,883.40 100.00

หมายเหตุ:
1/ ปตท. ถือหุ้นใน CHPP ด้วยสัดส่วนร้อยละ 100 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จึงจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน CHPP ในส่วนที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่
บจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)
2/ ปตท. ปรับโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทย่อยของ SBECL โดยโอนมาให้ PTTRB เป็นผู้ถือหุ้นแทนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ทั้งนี้ รายได้จาก
การขายของ PTTRB ได้รวมรายได้จากการขายของบริษัทย่อยดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557
3/ เดิมชื่อ บจ. พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล (PTTI)
4/ ปตท. ถือหุ้นใน TSR ด้วยสัดส่วนร้อยละ 40 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2556 จนถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2556 จึงจ�ำหน่ายเงินลงทุนใน TSR ในส่วน
ที่ถืออยู่ทั้งหมดให้แก่ GPSC
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รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันสัญญา
รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุป ดังต่อไปนี้
1. รายการระหว่าง ปตท. กับ รัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาล
ลักษณะของรายการ
ปตท. มีสถานะเป็นบริษัทนํ้ามันแห่งชาติ ซึ่งรัฐบาลได้มีนโยบายโดยมีมติคณะรัฐมนตรีลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2545
ให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่จะซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิงจำ�นวนตั้งแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป ต้องซื้อจาก ปตท. หรือ บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) เท่านั้น ดังนั้น ปตท. จึงมีการขายผลิตภัณฑ์นํ้ามันเชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจ ได้แก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม หากรัฐวิสาหกิจมียอดค้างชำ�ระ
ค่าซื้อนํ้ามันเชื้อเพลิง ปตท. สามารถคิดดอกเบี้ยจากยอดค้างชำ�ระดังกล่าว

2. รายการระหว่าง ปตท. กับ บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ลักษณะของรายการ
ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทำ�การผลิตเพื่อจำ�หน่ายมี 5 ชนิด คือ นํ้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และบิทูเมน สำ�หรับปี 2557 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
คิดเป็นร้อยละ 86.59 ของผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. สำ�หรับการซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ปตท. ได้ทำ�สัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติระยะยาว
กับ ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ปี มีการกำ�หนดปริมาณซื้อขายขั้นตํ่าเป็นรายปี ส่วนการซื้อขายนํ้ามันดิบและ
คอนเดนเสท ปตท. ทำ�สัญญาซื้อนํ้ามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. ในขณะที่ ปตท. เป็นผู้ขายนํ้ามันอากาศยานและดีเซล
หมุนเร็วให้กบั ปตท.สผ. ทัง้ นีร้ าคาซือ้ ขายผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียมดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาทีอ่ า้ งอิงจากราคาตลาดโลก และเป็นราคา
ที่ผู้ร่วมทุนของโครงการขายให้ ปตท. หรือเป็นราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

3. รายการระหว่าง ปตท. กับ บริษัทในเครือธุรกิจการกลั่น
ลักษณะของรายการ
ปตท. ทำ�สัญญาจัดหานํ้ามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสำ�เร็จรูปจากบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันในเครือ โดย ปตท. จะจัดหา
นํ้ามันดิบและรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสำ�เร็จรูปตามสัดส่วนการถือหุ้นที่ ปตท. ถือหุ้นอยู่ในโรงกลั่นนํ้ามันนั้นๆ โดยลักษณะ
ของสัญญาที่สำ�คัญสามารถสรุปแยกในแต่ละโรงกลั่นนํ้ามันตามรายละเอียดด้านล่าง นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ทำ�สัญญาซื้อขาย
ตราสารอนุพันธ์กับบริษัทโรงกลั่นนํ้ามันในเครือ ในการบริหารความเสี่ยงราคาของนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นํ้ามันสำ�เร็จรูป
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา อย่างไรก็ตาม การบริหารความเสี่ยงราคาฯ ขึ้นกับนโยบายของแต่ละบริษัทนั้นๆ
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ลักษณะของสัญญากับ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
(TOP)
ปตท. จัดหานํา้ มันดิบและรับซือ้ ผลิตภัณฑ์นาํ้ มันสำ�เร็จรปู
จาก TOP ในสัดส่วนขั้นตํ่าร้อยละ 49.99 ของกำ�ลังการกลั่น
ในราคาตลาด โดยคู่สัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญาได้
โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 12 เดือน ตามข้อกำ�หนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้
ในสัญญา POCSA  
ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกลั่น
ของบริษัทฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติ
ของธุ ร กิ จ โดยสั ญ ญามี ร ะยะเวลา 15 ปี (26 กรกฎาคม
2550 - 25 กรกฎาคม 2565) และระยะเวลา 10 ปี (1 มกราคม
2557 - 31 ธันวาคม 2566)
ปตท. ทำ�สัญญาให้เช่าที่ดินกับ TOP เพื่อใช้ประโยชน์
ในการก่ อ สร้ า งถั ง เก็ บ นํ้ า มั น ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์ สำ�เร็ จ รู ป
ระยะเวลา 15 ปี (กันยายน 2554 - สิงหาคม 2569)  
ลักษณะของสัญญากับ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
จำ�กัด (มหาชน) (SPRC)
ผู้ถือหุ้นของ SPRC จะจัดหานํ้ามันดิบตามสัดส่วน
การถือหุ้น โดย ปตท. จัดหาในสัดส่วนร้อยละ 36 ของกำ�ลัง
การกลั่นในราคาตลาดและรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสำ�เร็จรูป
ที่ ไ ด้ จ ากโรงกลั่ น ในปริ ม าณขั้ น ตํ่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 36
ของร้อยละ 70 ของกำ�ลังการกลั่นที่ 126,000 บาร์เรลต่อวัน
ตามราคาตลาดในประเทศ ปริมาณส่วนเกินจากการผลิต
ดังกล่าว SPRC จะให้สิทธิ ปตท. และบริษัท เชฟรอน (ไทย)
จำ�กัด ในฐานะผูถ้ อื หุน้ ในการพิจารณารับซือ้ ส่วนเกินตามราคา
ที่ตกลงกันก่อนที่จะนำ�ไปเสนอขายแก่บุคคลที่สาม
ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ SPRC เพื่อใช้ในโรงกลั่น
ของบริษัทฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตามปกติ
ของธุรกิจ โดยสัญญามีระยะเวลา 10 ปี (17 มีนาคม 2552 16 มีนาคม 2562 และ 1 มกราคม 2552 - 31 ธันวาคม 2561)
ปตท. มีสัญญาระยะสั้นในการฝากเก็บนํ้ามันเพื่อเก็บ
เป็นนํ้ามันสำ�รองตามกฎหมาย
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ลักษณะของสัญญากับ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด
(มหาชน) (BCP)
ปตท. จัดหานํา้ มันดิบทัง้ หมดให้ BCP ตามสัญญาจัดหา
นํ้ามันดิบ (Feedstock Supply Agreement) และได้ทำ�
สัญญาการรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสำ�เร็จรูป (Product Offtake
Agreement) โดย ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสำ�เร็จรูป
จาก BCP ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณการผลิต (ไม่รวม
นํ้ า มั น เครื่ อ งบิ น และนํ้ า มั น เตา) ซึ่ ง ราคาซื้ อ ขายนํ้ า มั น ดิ บ
และผลิตภัณฑ์เป็นไปตามราคาตลาด ทั้งนี้สัญญาทั้ง 2 ฉบับ
จะสิ้นสุดในระยะเวลา 12 ปี นับตั้งแต่วันที่โครงการ Product
Quality Improvement เริม่ ดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2553
ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้  BCP  เพือ่ ใช้ในกระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมระยะเวลา 10 ปี (3 สิงหาคม
2552 - 2 สิงหาคม 2562) โดยราคาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
เป็ น ไปตามที่ กำ�หนดในสั ญ ญาและเป็ น ไปตามเงื่ อ นไข
ทางธุรกิจปกติ
ปตท. ได้ทำ�สัญญาซื้อขายไฟฟ้าและไอนํ้ากับ BCP
เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2551 โดย ปตท. ก่อสร้างโรงผลิตไอนํา้
และกระแสไฟฟ้าทีม่ กี ำ�ลังการผลิตไอนํา้ ขนาด 90 ตันต่อชัว่ โมง
และไฟฟ้าขนาด 19.7 เมกะวัตต์ เพื่อจำ�หน่ายสาธารณูปการ
ที่ ผ ลิ ต ได้ ใ ห้ BCP ซึ่ ง เริ่ ม ดำ�เนิ น การเชิ ง พาณิ ช ย์ ใ นเดื อ น
มิ ถุ น ายน 2553 โดยราคาซื้ อ ขายเป็ น ไปตามที่ กำ�หนดใน
สัญญาและเป็นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ
ปตท. ได้ทำ�สัญญาการใช้บริการคลังปิโตรเลียมและ
คลั ง ก๊ า ซกั บ BCP โดยสั ญ ญานี้ มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั้ ง แต่ วั น ที่
1 มกราคม 2552 และสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมระยะ
เวลา 15 ปี อัตราค่าบริการเป็นไปตามที่กำ�หนดในสัญญา
ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด
(มหาชน) (IRPC)
ปตท. จัดหานํา้ มันดิบให้ IRPC ตามสัญญาจัดหานํา้ มันดิบ
แบบ Term และ Spot โดยจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี
ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
ปตท. ทำ�สัญญาซือ้ ผลิตภัณฑ์นาํ้ มันสำ�เร็จรูป กับ IRPC
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 เป็นระยะเวลา 1 ปี
และจะมีการเจรจาต่อสัญญาปีตอ่ ปี ซึง่ ราคาซือ้ ขายเป็นไปตาม
ราคาตลาด
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ปตท. ทำ�สัญญาใช้บริการคลังนํ้ามัน IRPC จังหวัดชุมพร เพื่อใช้บริการรับ เก็บรักษา และจ่ายนํ้ามัน มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นระยะเวลา 1 ปีและจะเจรจาต่อสัญญาปีต่อปี
ปตท. จัดทำ�สัญญาขายก๊าซธรรมชาติให้กับ IRPC เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม มีผลบังคับใช้
ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2552 รวมระยะเวลาสัญญา 10 ปี โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด
ปตท. ทำ�สัญญาซื้อขายตราสารอนุพันธ์กับ IRPC ในการบริหารความเสี่ยงของนํ้ามันดิบและผลิตภัณฑ์นํ้ามันสำ�เร็จรูป
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคา

4. รายการระหว่าง ปตท. กับ บริษัทในเครือธุรกิจปิโตรเคมี
ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) (PTTGC)
PTTGC เป็นบริษัทที่เกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำ�กัด พ.ศ. 2535 ระหว่างบริษัท
ปตท. เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน) (PTTCH) กับ บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำ�กัด (มหาชน) (PTTAR) โดยได้จดทะเบียน
จัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และได้รับมาซึ่งทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบทั้งหมดของทั้งสองบริษัท
ดังกล่าว  โดยภายหลังจากการควบรวมบริษัทระหว่าง PTTCH กับ PTTAR แล้วนั้น บริษัทใหม่จะคงไว้ซึ่งกิจการเดิมของทั้งสอง
บริษัท โดยกลุ่มธุรกิจที่มีรายการและสัญญาระหว่างกัน มีดังต่อไปนี้
ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์
ปตท. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้กับ PTTGC ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว
(LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) โดยรายละเอียดของสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักที่สำ�คัญประกอบด้วย
วัตถุดิบ

ปริมาณการจัดหาตามสัญญา (ตันต่อปี)

ปีที่สิ้นสุดสัญญา (พ.ศ.)

อีเทน

454,000 - 605,000

2563

อีเทน

370,000 - 500,000

2563

อีเทน

1,300,000 - 1,350,000

2568

โพรเพน

126,000 - 168,000

2563

แอลพีจี

100,000 - 160,000

2563

แอลพีจี

> 240,000

2563

แอลพีจี

> 156,000

2564

แอลพีจี

336,000

2563

เอ็นจีแอล

380,000 - 470,000

2564
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โดยสัญญาซื้อขายวัตถุดิบหลักนี้ มีโครงสร้างราคา
วัตถุดิบก๊าซอีเทนแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
HDPE ประเภทฟิล์ม (HDPE Film Grade) ในตลาดเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะสะท้อนภาวะของตลาดปิโตรเคมี
ทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก HDPE ส่วนโครงสร้างราคา
วัตถุดิบก๊าซโพรเพนและก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) แปรผัน
ตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม (PP Film
Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนราคาวัตถุดิบ
อื่ น เป็ น ไปตามราคาที่ ต กลงกั น ซึ่ ง อิ ง กั บ ราคาตลาดทั่ ว ไป
นอกจากนี้ ใ นส่ ว นของการเรี ย กเก็ บ เงิ น เข้ า กองทุ น นํ้ า มั น
จากภาคปิ โ ตรเคมี ที่ ใ ช้ ก๊ า ซโพรเพน ก๊ า ซบิ ว เทน และก๊ า ซ
ปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ เดิมภาครัฐเรียกเก็บใน
อัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13
มกราคม 2555 และ PTTGC เป็นผู้รับภาระในการชำ�ระ
ค่ากองทุนฯ ดังกล่าว ต่อมาในปี 2558 ภาครัฐได้ประกาศ
ยกเลิกการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามันจากภาคปิโตรเคมี
ที่อัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์
2558 เป็นต้นไป
สัญญาซื้อขายวัตถุดิบดังกล่าวเมื่อสิ้นสุดแล้วสามารถ
ต่ออายุสัญญาได้อีก 5 ปี ทั้งนี้ขึ้นกับเงื่อนไขที่ระบุไว้ในแต่ละ
สัญญา
ปตท. ทำ�สัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ PTTGC
(หรือ PTTAR เดิม) โดยทำ�สัญญาซือ้ ขายคอนเดนเสทระยะยาว
กับ PTTGC โดย ปตท.เป็นผู้จัดหาคอนเดนเสท โดยอิงกับ
ตะกร้าราคานํา้ มันดิบ (Basket of Crude Oil Prices) ในปริมาณ
4.6 - 6.1 ล้านตันต่อปี
ปตท. ทำ�สั ญ ญาระยะยาวเป็ น ผู้ รั บ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
อะโรเมติกส์และแนฟทาทีผ่ ลิตจากโรงอะโรเมติกส์ของ PTTGC
เพื่ อ จำ�หน่ า ยให้ ลู ก ค้ า ส่ ง ออก โดยเป็ น สั ญ ญาระยะยาว
นับตั้งแต่ปี 2544 ภายใต้เงื่อนไข Evergreen Basis โดย
หลังจากปี 2556 ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
ธุรกิจการกลั่นนํ้ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมสำ�เร็จรูป
ปตท. จัดหานํ้ามันดิบตามสัญญาจัดหานํ้ามันดิบและ
วัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) โดยมีผลบังคับ
ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่ง ปตท. จะจัดหาตามชนิด
และปริมาณที่ PTTGC กำ�หนดด้วยราคาตลาด จากทั้งการนำ�
เข้าจากต่างประเทศและนํ้ามันดิบที่ผลิตได้ในประเทศ
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ปตท. รับซือ้ ผลิตภัณฑ์นาํ้ มันสำ�เร็จรูปทีไ่ ด้จากการกลัน่
ในปริมาณขั้นตํ่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ได้ตามราคาตลาดในประเทศ สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์มีระยะ
เวลา 18 ปี มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 หลังจาก
18 ปี ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด เว้นแต่
จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
ปตท. จัดทำ�สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์นํ้ามันสำ�เร็จรูป
ของโครงการขยายการลงทุ น (New Complex Product
Offtake Agreement) กับ PTTGC เป็นระยะเวลา 18 ปี
ตั้ ง แต่ วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2549 หลั ง จาก 18 ปี ให้ถือว่า
สัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มที สี่ นิ้ สุด  เว้นแต่จะมีการบอกกล่าว
ล่วงหน้า โดย ปตท. จะรับซื้อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของปริมาณ
ผลิตภัณฑ์ที่ PTTGC ผลิตได้จาก Upgrading Complex
โดยจะรับซือ้ อย่างน้อยร้อยละ 50 ของจำ�นวนผลิตภัณฑ์ทงั้ หมด
ในราคาตลาดในประเทศ
ปตท. ทำ�สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติให้กับ PTTGC
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตนํ้ามันสำ�เร็จรูป และทำ�สัญญา
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติให้กับ PTTGC สำ�หรับใช้ผลิตไฟฟ้า
ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดปี 2561
ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์
จำ�กัด (HMC)
ปตท. ทำ�สัญญาจัดหาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต
ให้แก่ HMC ปี 2549 โดยทำ�สัญญาซือ้ ขายวัตถุดบิ ก๊าซโพรเพน
ระยะยาว มีอายุสัญญา 15 ปีนับตั้งแต่เริ่มเดินเครื่องปี 2553
และสามารถต่ อ อายุ ไ ด้ ค ราวละ 5 ปี โดยโครงสร้างราคา
จะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP ประเภทฟิล์ม
(PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในปี 2551 ปตท. ได้ แ ก้ ไ ขคุ ณ ภาพของผลิ ต ภั ณ ฑ์
โพรเพน และจุดส่งมอบ (Delivery Point) จากเดิมส่งมอบ
ณ โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ร ะยอง ได้ เ ปลี่ ย นเป็ น ส่ ง มอบ
ณ โรงงาน HMC แทน จึ ง แก้ ไ ขโครงสร้ า งราคาวั ต ถุ ดิ บ
ก๊าซโพรเพนให้สะท้อนต้นทุนการจัดส่งวัตถุดิบก๊าซโพรเพน
โดยเพิ่มเติมค่าผ่านท่อ (Pipeline Transportation Charges)
ส่งผลให้ราคาของผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น
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ในปี 2556 ปตท. ได้ระบุวันที่สัญญาฯ มีผลบังคับใช้
และวันสิ้นสุดสัญญาฯ อย่างชัดเจน คือวันที่ 19 มกราคม
2553 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2568 แต่ยังคงสามารถต่ออายุ
ได้คราวละ 5 ปีดังเดิม อีกทั้งยังแก้ไขราคาซื้อขายวัตถุดิบ
ก๊าซโพรเพน โดยสัญญามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม
2555 เป็นต้นไป ซึ่งสัญญายังคงมีโครงสร้างราคาวัตถุดิบ
ก๊าซโพรเพน แปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก PP
ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) เช่นเดิม แต่เปลี่ยนแปลง
สมมติฐานให้สะท้อนภาพปัจจุบันมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ราคา
ของผลิตภัณฑ์มีมูลค่าสูงขึ้น
นอกจากนี้ ใ นส่ ว นของการเรี ย กเก็ บ เงิ น เข้ า กองทุ น
นํ้ามันจากภาคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน และ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ เดิมภาครัฐได้เรียก
เก็บในอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่
13 มกราคม 2555 และ HMC เป็นผู้รับภาระในการชำ�ระค่า
กองทุนฯ ดังกล่าว
ต่อมาในปี 2558 ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเรียก
เก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามันจากภาคปิโตรเคมีที่อัตรา 1 บาทต่อ
กิโลกรัม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที อาซาฮี
เคมิคอล จำ�กัด (PTTAC)
ปตท. ทำ�สัญญาจัดหาวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ในกระบวนการผลิต
ให้ แ ก่ PTTAC ในปี 2551 โดยทำ�สั ญ ญาซื้ อ ขายวั ต ถุ ดิ บ
ก๊าซโพรเพนระยะยาว มีอายุสัญญา 15 ปี นับตั้งแต่โรงงาน
เริ่ ม ดำ�เนิ น การผลิ ต และสามารถต่ อ อายุ ไ ด้ ค ราวละ 5 ปี
โดยโครงสร้างราคาจะแปรผันตามราคาผลิตภัณฑ์เม็ดพลาสติก
PP ประเภทฟิล์ม (PP Film Grade) ในตลาดเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้
ในปี 2556 ปตท. แก้ไขโครงสร้างราคาซื้อขายวัตถุดิบ
ก๊ า ซโพรเพน โดยเพิ่ มเติมในส่วนของการเรียกเก็บเงิน เข้ า
กองทุนนํ้ามันจากภาคปิโตรเคมีที่ใช้ก๊าซโพรเพน ก๊าซบิวเทน
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) เป็นวัตถุดิบ โดยภาครัฐ
ได้เรียกเก็บในอัตรา 1 บาทต่อกิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่
วันที่ 13 มกราคม 2555 และ PTTAC เป็นผูร้ บั ภาระในการชำ�ระ
ค่ากองทุนฯ ดังกล่าว
ต่อมาในปี 2558 ภาครัฐได้ประกาศยกเลิกการเรียก
เก็บเงินเข้ากองทุนนํ้ามันจากภาคปิโตรเคมีที่อัตรา 1 บาท
ต่ อ กิ โ ลกรั ม โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558
เป็นต้นไป

5. รายการระหว่าง ปตท. กับ บริษัทในเครือ
ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่
โซลูชั่นส์ จำ�กัด (PTTES)
ปตท. ทำ�สัญญา Technical Services Agreement
กับ PTTES  สัญญามีอายุ 5 ปี จะสิน้ สุดวันที่ 31 สิงหาคม 2559
อัตราค่าบริการเหมาจ่ายรายปี และแต่ละปีจะมีการปรับอัตรา
ค่าบริการตามดัชนีที่กำ�หนดจากดัชนีราคาผู้บริโภคที่ประกาศ
โดยกระทรวงพาณิชย์

นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการ
ที่ ดำ�เนิ น การทางธุ ร กิ จ ตามปกติ เ ช่ น เดิ ม ไม่ มี ร ายการใด
เป็ น พิ เ ศษ ไม่ มี ก ารถ่ า ยเทผลประโยชน์ ร ะหว่ า ง ปตท.
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และผู้ ถื อ หุ้ น
ส่ ว นนโยบายการกำ�หนดราคาระหว่ า ง ปตท. กั บ กิ จ การ
ทีเ่ กีย่ วข้องกันกำ�หนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับ
ที่กำ�หนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำ�หรับ
ราคาสิ น ค้ า ที่ ซื้ อ จากบริ ษั ท ย่ อ ยจะเป็ น ไปตามราคาขาย
ของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาด การเปิดเผยรายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย
รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปิดเผยข้อมูล
เกี่ ย วกั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น ซึ่ ง กำ�หนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชี
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ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทรัพย์สินหลักที่ ปตท. และบริษัทย่อยใช้ในการประกอบธุรกิจ มีมูลค่าสุทธิหลังหักค่าเสื่อมราคา
สะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าจำ�นวน 720,335 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิจำ�นวน 166,158 ล้านบาท และสินทรัพย์
เหมืองสุทธิจำ�นวน 32,467 ล้านบาท (รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินหรือ “รายงานประจำ�ปี” ของ ปตท. และ
บริษัทย่อย สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ข้อ 17 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ข้อ 18 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
และข้อ 19 เรื่องสินทรัพย์เหมือง-สุทธิ ตามลำ�ดับ)
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ปัจจัยความเสี่ยง
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จากการบริหารความเสี่ยงของ ปตท. ที่ดำ�เนินการ
อย่างต่อเนื่อง ทำ�ให้ปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่ปรากฏในปีที่ผ่านมา
ได้รับการบริหารจัดการจนสามารถควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
รวมกั บ ปั จ จั ย เสี่ ย งใหม่ ที่ ไ ด้ ดำ � เนิ น การภายใต้ แ ผนบริ ห าร
ความเสี่ ย งในปี ปั จ จุ บั น ปตท. จึ ง ทำ � การปรั บ ปรุ ง หั ว ข้ อ
ปัจจัยเสี่ยงที่ปรากฏต่อผู้ลงทุนให้สอดคล้องกัน ปัจจัยเสี่ยง
หลักๆ สามารถจำ�แนกได้ ดังนี้

1. ความเสี่ยงทางด้านกลยุทธ์
1.1 ความเสี่ยงจากกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจ
กลุม่ ปตท. ได้ก�ำ หนดวิสยั ทัศน์ทมี่ งุ่ เน้นการเติบโตอย่างต่อเนือ่ งและยัง่ ยืน เพือ่ ก้าวไปสูก่ ารเป็นบริษทั พลังงานไทยข้ามชาติ
ชั้นนำ�  (Thai Premier Multinational Energy Company) รวมถึงเป้าหมายในการขยายธุรกิจต่างประเทศ จึงมีการกำ�หนดแผน
กลยุทธ์ของแต่ละหน่วยธุรกิจ โดยมุ่งเน้นการรักษาความสามารถเชิงแข่งขัน การลงทุนขยาย และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
การขยายธุรกิจต่างประเทศโดยการลงทุนในทรัพย์สิน การซื้อหรือควบรวมกิจการที่มีศักยภาพการแข่งขัน แต่ประสบปัญหา
ในช่วงวิกฤต รวมถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม่ๆ
ภายใต้ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ เหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆ ความผันผวนของราคา ความคาดหวังของผู้ลงทุน
และความต้องการที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จึงอาจเกิดความเสี่ยงที่ท�ำ ให้ ปตท. ไม่สามารถบรรลุตามเป้าหมาย
และกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจดังกล่าว อาทิ ความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานพลังงาน ความผันผวนของราคาปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศและธุรกิจใหม่ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของ ปตท.
และอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน
ปตท. จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงของ กลุ่ม ปตท. ทั้งในระดับผู้บริหารสูงสุดของ กลุ่ม ปตท. ที่เรียกว่า
Top Executive Thinking Session (TTS) และในกลุม่ ผูบ้ ริหารระดับสูงของ ปตท. ทีเ่ รียกว่า Strategic Thinking Session (STS) ทุกปี
เพื่อกำ�หนดและทบทวนวิสัยทัศน์ ทิศทางและกลยุทธ์การดำ�เนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและพลังงาน รวมทั้ง
การจัดทำ�แผนธุรกิจในรูปแบบ Scenario Planning ในสถานการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจและระดับราคานํ้ามันต่างๆ เพื่อให้
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กลุม่ ปตท. มีแผนรองรับการเปลีย่ นแปลงและความไม่แน่นอน
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามผลการ
ดำ�เนินการทุกเดือน และได้มกี ารจัดประชุมผูบ้ ริหารในกลุม่ ปตท.
เป็นประจำ�อย่างน้อยทุกไตรมาส เพือ่ ติดตามผลการดำ�เนินงาน
ของ กลุม่ ปตท. และหารือแลกเปลีย่ นความคิดเห็นในการปรับ
แผนธุ ร กิ จ และกลยุ ท ธ์ ร ะยะสั้ น เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจว่ า
ผลประกอบการจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้  

1.2
		
		
		

ความเสี่ยงในการพัฒนาขีดความสามารถ
ขององค์กรเพื่อรองรับการดำ�เนินธุรกิจ
ภายใต้ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ
และโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ

จากวิสยั ทัศน์ของ กลุม่ ปตท. ทีต่ อ้ งการมุง่ เน้นการเติบโต
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพื่อก้าวไปสู่การเป็นบริษัทพลังงาน
ไทยข้ามชาติชั้นนำ�  (Thai Premier Multinational Energy
Company) ส่งผลให้ กลุ่ม ปตท. มีการขยายตัวทางธุรกิจ
อย่างรวดเร็วในระยะเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยได้มีการเข้าไป
ลงทุนในธุรกิจใหม่ ขยายการลงทุนไปยังต่างประเทศ รวมถึง
ขยายธุรกิจเดิมที่มีอยู่ให้เติบโตยิ่งขึ้น ทำ�ให้ธุรกิจภายในกลุ่มฯ
มีความหลากหลายเชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ ประกอบกับภาวะ
ผันผวนทางเศรษฐกิจ หากการจัดเตรียมบุคลากรไม่สอดคล้อง
กับภาวะเศรษฐกิจและการขยายฐานทางธุรกิจให้เหมาะสม
จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจและการบรรลุเป้าหมายในระยะยาว
ของ ปตท.
ปตท. ได้ ดำ � เนิ น การลดความเสี่ ย งด้ า นการเตรี ย ม
บุคลากร โดยใช้กลไกการบริหารสายอาชีพ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม
ได้แก่ กลุม่ ผูบ้ ริหาร ใช้การบริหารจัดการในรูปแบบ กลุม่ ปตท.
โดยมีคณะกรรมการบริหารและพัฒนาผูบ้ ริหารของ กลุม่ ปตท.
เป็นผู้ดูแล เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหารระดับสูงทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ และกลุ่มพนักงาน เป็นการบริหาร
จัดการภายในสายงาน โดยใช้แนวคิดการบริหารสายอาชีพ
เช่นเดียวกับระดับผู้บริหาร ดูแลโดยคณะกรรมการที่ปรึกษา
สายอาชีพ ทัง้ นี้ ในแต่ละสายอาชีพจะมีการจัดทำ�แผนกำ�ลังคน
กำ�หนด Key Position และแผนพัฒนารายบุคคล นอกจากนี้
ปตท. ได้มีโครงการ Young People to Globalize (YP2G)
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้บริหารที่มีความพร้อมในการไป
ปฏิบัติงานในต่างประเทศ และ/หรือภายในประเทศ อีกทั้ง
ยังมีการจัดตั้ง Functional Academy เพื่อพัฒนาบุคลากร
ของสายอาชีพให้เกิดความชำ�นาญทั้งในด้านเทคนิคและตาม
Function ของงาน และจัดตัง้ PTT Leadership and Learning
Institute (PLLI) เพือ่ พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มศี กั ยภาพสูงสุด
โดยมุ่งพัฒนาภาวะผู้นำ�  (Leadership Development) และ
ส่งเสริมให้เกิด Life-Long Learning เตรียมความพร้อมสำ�หรับ
Potential Future Leader เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. จะมีผู้บริหาร
และพนักงานที่มีคุณภาพและเพียงพอในระบบอย่างต่อเนื่อง

1.3 ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร
ปตท. ในฐานะรัฐวิสาหกิจภายใต้การกำ�กับดูแลของ
กระทรวงพลังงาน มีบทบาทสำ�คัญในการสร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ
ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง แต่จากความไม่แน่นอนของ
สภาพแวดล้ อ มทางสั ง คม เศรษฐกิ จ การเมื อ ง นโยบาย
ด้านพลังงาน กฎ ระเบียบ กลไกการกำ�กับดูแลของภาครัฐ
ความคาดหวังที่หลากหลายของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
รวมถึงเหตุการณ์และประเด็นข่าวต่างๆ ที่ส่งผลในเชิงลบ
ต่ อ ปตท. ที่ ป รากฏตามสื่ อ ต่ า งๆ ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ
ภาพลักษณ์องค์กร ความเชื่อมั่นของสาธารณชนที่มีต่อ ปตท.
และอาจก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการดำ�เนินงานและการขยาย
ธุรกิจของ ปตท. ในอนาคต
ปตท. ได้ บ ริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งโดยการทบทวน
การดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. ในปัจจุบัน และกำ�หนดทิศทาง
การดำ�เนินธุรกิจในอนาคตเพื่อสร้างสมดุลและคุณค่าเพิ่ม
ร่วมกันระหว่างธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิด
Creating Shared Value (CSV) อีกทั้งมีการกำ�หนดแนวทาง
การสื่อสารองค์กรและการบริหารภาพลักษณ์ให้สอดคล้อง
กั บ ทิศทางองค์กร การบริหารประเด็นโดยการวิเคราะห์และ
คาดการณ์ประเด็นล่วงหน้า การสือ่ สารเชิงรุกผ่านสือ่ กระแสหลัก
สื่อออนไลน์ สถานีบริการ ร้าน Café Amazon ตลอดจน
ขยายผลผ่ า นเครื อ ข่ า ยต่ า งๆ รวมถึ ง การชี้ แ จงข้ อ เท็ จ จริ ง
ของผู้ บ ริ ห ารต่ อ สื่ อ มวลชน และการเข้ า ร่ ว มในเวที เ สวนา
ต่ า งๆ เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งเรื่ อ งพลั ง งาน
สินค้า บริการ และการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. ไปสูส่ าธารณชน

1.4 ความเสี่ยงจากการลงทุน
ปตท. มีการลงทุนเพื่อแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ
และแหล่ ง พลั ง งานทดแทน ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ
เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ และเป็น
การต่อยอดธุรกิจทีม่ อี ยูใ่ นปัจจุบนั เพือ่ เพิม่ โอกาสในการเติบโต
ในระยะยาวของ ปตท. โดยปัจจุบนั ปตท. มีนโยบายลงทุนขยาย
ธุรกิจอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของธุรกิจที่ ปตท. ดำ�เนินการเอง
และธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม
ปตท. ได้บริหารจัดการเพือ่ ลดความเสีย่ งทีผ่ ลตอบแทน
จากการลงทุนอาจไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผ่านกระบวนการ
บริ ห ารการลงทุ น เชิ ง กลยุ ท ธ์ (Strategic Investment
Management: SIM) ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน
ได้แก่  ขนั้ วางแผนการลงทุน  ขนั้ วิเคราะห์การลงทุน  ขนั้ ดำ�เนินการ
ลงทุน และขั้นดำ�เนินการเชิงพาณิชย์ นอกจากนี้ ปตท. ได้
แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการบริ ห ารการลงทุ น ซึ่ ง ประกอบไปด้วย
ผูบ้ ริหารทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในด้านต่างๆ เพือ่ พิจารณากลัน่ กรอง
การลงทุนของ ปตท. ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
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จัดการ ปตท. และคณะกรรมการ ปตท. เพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่ า เงิ น ลงทุ น ขององค์ ก รที่ มี จำ � กั ด จะเกิ ด ประโยชน์ แ ละมี
ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้งเพื่อติดตามผลการดำ � เนินงาน
ของการลงทุนและเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่างๆ
ที่จะทำ�ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ทำ � ให้ ก ารแก้ ไ ขปั ญ หาสามารถทำ � ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภาพ

2. ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ
2.1 ความเสี่ยงจากการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ในปี ที่ ผ่ า นมา ปตท. ได้ ดำ � เนิ น การเจรจาจั ด หา
ก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ในประเทศ ทั้งบนบก
และในอ่าวไทย รวมถึงการเจรจาจัดหาก๊าซธรรมชาติในรูป
ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว (Liquefied Natural Gas: LNG)  
จากกลุ่มผู้ขายในหลายประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นการทำ�สัญญา
ซื้ อ ก๊ า ซธรรมชาติ ร องรั บ ความต้ อ งการใช้ ใ นปั จ จุ บั น และ
ความต้ อ งการก๊ า ซธรรมชาติ ที่ ค าดว่ า จะขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น
ในอนาคตตามสภาพเศรษฐกิจ
ในสัญญาซื้อก๊าซธรรมชาติจะมีการกำ�หนดปริมาณ
การซื้ อ ก๊ า ซธรรมชาติ ขั้ น ตํ่ า รายปี ที่ ปตท. จะต้ อ งรั บ ซื้ อ
โดยหากในปีสัญญาใด ปตท. ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติ
ได้ครบตามปริมาณขั้นตํ่าที่กำ�หนดไว้ในสัญญา ปตท. จะต้อง
ชำ�ระค่าก๊าซธรรมชาติในส่วนที่ไม่ได้นั้นด้วย (Take-or-Pay)
โดยมีสิทธิรับปริมาณก๊าซธรรมชาติที่ได้ชำ �ระไปแล้วแต่ยัง
ไม่ได้รบั นัน้ ในปีตอ่ ๆ ไป (Make-Up) ทัง้ นี้ ในปีที่ ปตท. จะใช้สทิ ธิ
ในการรับปริมาณก๊าซธรรมชาติดังกล่าว ปตท. จะต้องรับซื้อ
ก๊าซธรรมชาติให้ได้ครบตามปริมาณซื้อก๊าซธรรมชาติขั้นตํ่า
ตามสัญญาในปีนนั้ ๆ ก่อน ทัง้ นี้ ปตท. ได้มกี ารจ่ายเงินล่วงหน้า
ค่าซื้อก๊าซธรรมชาติตามเงื่อนไข Take-or-Pay จากสัญญา
ซื้ อ ก๊ า ซธรรมชาติ แ หล่ ง ยาดานาและเยตากุ น ของสหภาพ
พม่า อย่างไรก็ตาม ปตท. เรียกรับก๊าซธรรมชาติในส่วนของ
Make-Up จากแหล่งเยตากุนได้ครบแล้ว คงเหลือแต่การเรียกรับ
ก๊าซธรรมชาติในส่วนของ Make-Up จากแหล่งยาดานา
นอกจากนี้ สำ�หรับสัญญาซื้อ LNG ประเภท Spot
Cargo และสัญญาระยะสั้น หาก ปตท. ไม่สามารถรับ LNG
ได้ ต ามสั ญ ญา ผู้ ข ายจะนำ �  LNG ไปขายให้ลูกค้ารายอื่ น
ซึ่ง ปตท. มีความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายเงินส่วนต่างราคาให้ผู้ขาย
หากขายได้ในราคาที่ตํ่ากว่าสัญญาที่ทำ�ไว้กับ ปตท.
ความไม่แน่นอนในภาวะเศรษฐกิจโลกและประเทศไทย
ความผันผวนของราคานํ้ามันและ LNG รวมถึงปัจจัยต่างๆ
ที่ส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ เช่น ปริมาณ
ความต้ อ งการก๊ า ซธรรมชาติ ใ นอนาคตอาจไม่ เ ป็ น ไปตาม
ที่ ค าดการณ์ ความไม่ แ น่ น อนของกำ � หนดแล้ ว เสร็ จ ของ

การก่ อ สร้ า งระบบท่ อ ส่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ห รื อ โรงไฟฟ้ า ใหม่ๆ
ทีจ่ ะใช้กา๊ ซธรรมชาติ  การลดลงของปริมาณสำ�รองก๊าซธรรมชาติ
ภายในประเทศ การเจรจาจั ด หาก๊ า ซธรรมชาติ ใ นภู มิ ภ าค
ภาวะตลาด LNG ที่ไม่เอื้ออำ�นวยต่อการจัดหาได้ตามปริมาณ
หรือคุณภาพที่ต้องการ การที่ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติ
ในส่วนที่ได้ชำ�ระเงินล่วงหน้าไปแล้ว การไม่สามารถจัดหา
ก๊าซธรรมชาติให้ทนั ต่อความต้องการทีส่ งู ขึน้ การเปลีย่ นแปลง
ของสภาพแวดล้อมในการดำ�เนินธุรกิจ การไม่สามารถส่งก๊าซ
ธรรมชาติให้ได้ตามปริมาณที่ระบุในสัญญาของผู้ผลิต รวมถึง
ความผันผวนของราคานํ้ามันจะส่งผลต่อราคาก๊าซธรรมชาติ
เป็นต้น อาจส่งกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท. ได้
ในการรองรับความเสี่ยงข้างต้น ปตท. ได้มีการติดตาม
ความเคลือ่ นไหวของการจัดหาและความต้องการก๊าซธรรมชาติ
และมีการประสานงานกับกลุ่มผู้ขายและลูกค้าอย่างใกล้ชิด
เพื่ อ จั ด ทำ � แผนการจั ด หาก๊ า ซธรรมชาติ ใ นระยะสั้ น และ
ระยะยาวอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารทบทวนอย่ า ง
สมํ่าเสมอ รวมถึงมีการเจรจากับกลุ่มผู้ขายและลูกค้าเพื่อ
หาแนวทางแก้ไขปัญหาหากเกิดวิกฤต

2.2 ความเสี่ยงจากความผันผวนของราคา
		 วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ ปตท.
ต้นทุนวัตถุดบิ และราคาจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์กา๊ ซธรรมชาติ
คอนเดนเสท นํ้ า มั น ดิ บ นํ้ า มั น สำ � เร็ จ รู ป และผลิ ต ภั ณ ฑ์
ปิโตรเคมีทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และบริษัท
ในกลุ่ ม ซึ่ ง อ้ า งอิ ง ตามราคาประกาศในแต่ ล ะช่ ว งเวลา
มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลกอย่างผันผวน ส่งผล
กระทบต่อผลประกอบการของ กลุม่ ปตท. อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
เพือ่ ลดความเสีย่ งทีเ่ กิดขึน้ ผูบ้ ริหาร กลุม่ ปตท. ได้จดั ตัง้
คณะทำ�งานบริหารความเสี่ยงราคา (Price Strategy and
Risk Management) เพือ่ วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลือ่ นไหว
ราคานํ้ามันในตลาดโลก และเข้าดำ�เนินการบริหารความเสี่ยง
ด้านราคาวัตถุดิบและราคาผลิตภัณฑ์ร่วมกันใน กลุ่ม ปตท.
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปัจจุบัน ปตท. ได้ดำ�เนินการบริหาร
ความเสีย่ งด้านราคาโดยการทำ�สัญญาซือ้ ขายตราสารอนุพนั ธ์
กับบริษัทคู่ค้า โดยมีการกำ�หนดเป้าหมายในการดำ�เนินการ
บริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนธุรกิจ
ของ กลุ่ม ปตท. ซึ่งการเข้าซื้อขายตราสารอนุพันธ์ในตลาด
การค้าอนุพันธ์ทุกครั้งจะดำ�เนินการตามนโยบายขององค์กร
ในแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นราคาให้ ค วบคู่ แ ละ
สอดคล้องไปกับปริมาณซื้อขายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่ ม ปตท. เพื่ อ บริ ห ารต้ น ทุ น ซื้ อ และราคาขาย และลด
ผลกระทบจากความผันผวนของราคาที่มีต่อผลประกอบการ
ของ กลุ่ม ปตท. อีกทั้งมีการจัดวางโครงสร้างและกระบวนการ
ในการกำ�กับดูแลการบริหารความเสี่ยงและการตรวจสอบ
ถ่วงดุลที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
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2.3 ความเสี่ยงจากการดำ�เนินการ
		 ของรัฐบาลที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
		 ต่อการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.
จากการที่ ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจที่มีรัฐบาล
โดยกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และอยู่ภายใต้
การกำ� กับ ดู แ ลของกระทรวงพลังงาน รวมทั้งการทำ� ธุ ร กิจ
พลังงานอยู่ภายใต้การกำ�กับดูแลของคณะกรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ (กพช.) ภายใต้พระราชบัญญัตคิ ณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ดังนั้นภาครัฐยังคง
สามารถกำ�กับดูแลการดำ�เนินการใดๆ ของ ปตท. เพื่อให้เป็น
ไปตามนโยบายพลังงาน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
และ กพช. สามารถอาศั ย อำ � นาจตามพระราชบั ญ ญั ติ ฯ
ในการเสนอแนะนโยบายและแผนการบริ ห ารพลั ง งาน
ของประเทศต่ อ คณะรั ฐ มนตรี รวมทั้ ง กำ � หนดหลั ก เกณฑ์
และเงื่ อ นไขในการกำ� หนดราคาพลั ง งานให้ ส อดคล้ อ งกั บ
นโยบายและแผนการบริหารพลังงานของประเทศ นอกจากนี้
ตามพระราชกำ�หนดแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลน
นํ้ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2516 ได้บัญญัติไว้ว่า เพื่อประโยชน์
ในการแก้ไขและป้องกันภาวะการขาดแคลนนํ้ามันเชื้อเพลิง
ให้นายกรัฐมนตรีมีอำ�นาจออกคำ�สั่งเพื่อกำ�หนดมาตรการ
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้ ซึ่งรวมถึงการจำ�หน่ายนํ้ามันเชื้อเพลิง
ทุกชนิด ดังนัน้ การกำ�หนดนโยบายและมาตรการด้านพลังงาน
ของภาครัฐ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อการดำ �เนินธุรกิจ
ของ ปตท. เช่น การปรับราคาให้สะท้อนต้นทุนของ LPG
และ NGV เป็นต้น

2.4 ความเสี่ยงจากผลการดำ�เนินงาน
		 ของ กลุม่ ปตท. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
		 ของผลการดำ�เนินงานของ ปตท.
ปตท. มี ก ารเติ บ โตทางธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั้ ง ใน
ส่วนของธุรกิจที่ ปตท. ดำ�เนินการเอง และธุรกิจที่ ปตท. ลงทุน
ผ่ า นบริ ษั ท ในกลุ่ ม โดยมุ่ งเน้นให้เกิดการเชื่ อมโยงกั น ของ
การดำ�เนินธุรกิจอย่างครบวงจรจากธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
จนถึ ง ขั้ น ปลาย รวมถึ ง การลงทุ น ในธุ ร กิ จ เกี่ ย วเนื่ อ งใหม่ ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับที่ผ่านมาบริษัท
ในกลุ่มได้มีการซื้อหรือควบรวมกิจการ การเข้าร่วมลงทุน
การขยายกำ�ลังผลิต และการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อ
สร้างมูลค่าเพิม่ แก่ผลิตภัณฑ์ การขยายธุรกิจดังกล่าวส่งผลให้
ผลการดำ�เนินงานของ  ปตท.  สว่ นหนึง่ ขึน้ อยูก่ บั ผลการดำ�เนินงาน
ของบริษัทในกลุ่ม ซึ่งบริษัทในกลุ่มต้องเผชิญกับความเสี่ยง
ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากลักษณะการประกอบธุรกิจ เช่น ความผันผวน
ของราคาผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ความสำ�เร็จในการสำ�รวจ
และพั ฒ นาแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย ม เหตุ ก ารณ์ จ ากอุ บั ติ เ หตุ ห รื อ

ภัยธรรมชาติ วัฏจักรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
คู่แข่งจากภูมิภาคตะวันออกกลางที่มีต้นทุนการผลิตตํ่ากว่า
รวมถึงความเสีย่ งจากการเปลีย่ นแปลงกฎหมายและข้อบังคับ
ต่างๆ เป็นต้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลประกอบการและ
ฐานะทางการเงินของ ปตท.
เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงดังกล่าว ปตท. ได้มุ่งเน้น
ให้ มี ก ารบริ ห ารจั ด การองค์ ก รในลั ก ษณะความร่ ว มมื อ กั น
ของ กลุ่ม ปตท. (PTT Group) ผ่านนโยบายและระบบต่างๆ
เช่ น Operational Excellence Management System
(OEMS) มาตรฐานการจัดการด้านความมัน่ คง ความปลอดภัย
อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม (SSHE Management
Standards) เป็นต้น โดยยึดหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเป็นพื้นฐานการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน และให้เกิด
การสร้างมูลค่ารวมสูงสุดของ กลุ่ม ปตท. รวมถึงการปรับ
โครงสร้างและสัดส่วนการถือหุ้น เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ สร้างมูลค่าเพิ่ม ลดต้นทุน และนำ�ไปสู่
การเพิ่มขีดความสามารถของการแข่งขัน

3. ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ
3.1 ความเสี่ยงจากภยันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้
		 ในการดำ�เนินธุรกิจ
ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจ
ปิ โ ตรเลี ย มและปิ โ ตรเคมี ค รบวงจร และมี ก ารดำ � เนิ น งาน
ในหลายพื้นที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีโอกาสได้รับ
ผลกระทบจากภัยคุกคามหลายประเภท เช่น ภัยธรรมชาติ
อัคคีภัย อุบัติเหตุ ภัยจากความไม่สงบทางการเมือง รวมไปถึง
ภั ย จากการก่ อ การร้ า ย และภั ย อั น ตรายอื่ น ๆ ที่ ย ากต่ อ
การคาดการณ์ ไ ด้ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด ความสู ญ เสี ย อย่ า งมี
นั ย สำ � คั ญ ต่ อ บุ ค คล ทรั พ ย์ สิ น สิ่ ง แวดล้ อ ม การดำ � เนิ น
ธุรกิจ ชื่อเสียงองค์กร ฐานะการเงิน และโอกาสทางธุรกิจ
ของ ปตท.
ดั ง นั้ น เพื่ อ เป็ น การลดโอกาสและผลกระทบจาก
ภัยคุกคามดังกล่าว ปตท. กำ�หนดให้ผู้บริหารและพนักงาน
ของทุ ก หน่ ว ยธุ ร กิ จ มี ห น้ า ที่ ค าดการณ์ ประเมิ น พั ฒ นา
แผนบริหารจัดการเพือ่ ควบคุม ติดตาม และป้องกันความเสีย่ ง
จากภั ย คุ ก คามเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร ควบคู่ ไ ปกั บ การประเมิ น
ผลกระทบต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หากเกิ ด การหยุ ด ชะงั ก
ของกระบวนการหลัก ทั้งในสภาวะปกติ ไม่ปกติ สภาวะวิกฤต
รวมถึ ง กำ � หนดมาตรการควบคุ ม ป้ อ งกั น บริ ห ารจั ด การ
ติดตาม และปรับปรุงอย่างเป็นระบบ โดยยึด “มาตรฐานระบบ
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท. (PTT Group
Business Continuity Management System Standard:
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BCMS) ซึ่งพัฒนาจากมาตรฐานสากล ISO 22301 และ
“มาตรฐานการจั ด การด้ า นความมั่ น คง ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท. (PTT Group
Security, Safety, Health and Environment Management
Standard: SSHE MS)” ซึ่ ง พั ฒ นาขึ้ น ตามหลั ก การ
Plan-Do-Check-Act เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งสอดคล้องกับมาตรฐานจัดการสากล เช่น มอก./OHSAS
18001 ISO 14001 PSM และ ISO 28000 เป็นต้น เพิ่มเติม
แนวปฏิบัติให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการประกอบธุรกิจ
และวัฒนธรรมของ กลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานกลาง
ให้หน่วยธุรกิจ หน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม
ร่ ว มกั น พั ฒ นาและเชื่ อ มโยงระบบโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ
ปกป้องกิจกรรมทีส่ ร้างมูลค่าตลอดสายโซ่ทางธุรกิจของ ปตท.
ให้สามารถดำ�เนินการได้อย่างต่อเนื่อง ไม่มีการหยุดชะงัก
นอกจากนี้ ปตท. ได้มีการซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยง
สำ�หรับทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำ�เนินธุรกิจทั้งหมดตามที่
บริษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีพึงปฏิบัติ
และได้ท�ำ ประกันภัยเพิม่ เติมในกรณีทบี่ ริษทั ต้องหยุดดำ�เนินการ
(Business Interruption)

3.2 ความเสี่ยงจากข้อบังคับเกี่ยวกับ
		 สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ กลุ่ ม ปตท. ต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายและข้ อ บั ง คั บ เกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม
และความปลอดภัย ซึ่งมีแนวโน้มที่จะเข้มงวดมากขึ้น หากมี
การตรากฎหมายที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ขึ้นใหม่ในอนาคต หรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายวิธีการบังคับ
ใช้ ก ฎหมาย อาจทำ � ให้ เ กิ ด ข้ อ จำ � กั ด ต่ อ การประกอบธุ ร กิ จ
ของ ปตท. หรืออาจทำ�ให้ต้นทุนในการดำ�เนินการเพิ่มขึ้น
อย่างมีนัยสำ�คัญได้ นอกจากนี้ โครงการต่างๆ ของ ปตท.
อาจเกิ ด ความเสี่ ย งในประเด็ น ของระยะเวลาและเงื่ อ นไข
การปฏิ บั ติ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การพิ จ ารณาให้ ค วาม
เห็ น ชอบรายงานการศึ ก ษาผลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม (Environmental Impact Assessment: EIA) หรื อ รายงาน
การศึ ก ษาและประเมิ น ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ ม
และสุ ข ภาพของประชาชนในชุ ม ชน Environmental
Health Impact Assessment: EHIA รวมถึ ง ขบวนการ
มี ส่ ว นร่ ว มและการยอมรั บ ของชุ ม ชนที่ อ าจจะก่ อ ให้ เ กิ ด
ความล่าช้าของการดำ�เนินโครงการให้ไม่แล้วเสร็จตามเวลา
ที่ กำ � หนด ซึ่ ง อาจส่ ง ผลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ และ
ความสามารถในการเพิ่มรายได้ของ ปตท. ในอนาคต
  
ปตท. ได้มีการบริหารความเสี่ยงในประเด็นดังกล่าว
โดยให้ทุกพื้นที่ปฏิบัติงานมีการติดตามตรวจวัดและประเมิน
ความสอดคล้องของการดำ�เนินการตามกฎหมายและข้อบังคับ
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ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด หากพบพื้นที่ใดมีแนวโน้มปฏิบัติ
ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมาย จะเร่ ง กำ � หนดมาตรการแก้ ไ ข
และป้องกันอย่างเร่งด่วน นอกจากนั้น ยังมีการติดตามและ
วิเคราะห์ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานของ ปตท. อันเกิดจาก
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและความปลอดภัย รวมทัง้ การติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด เพื่อนำ�ข้อมูล
มาวางแผนงานหรื อ กำ � หนดมาตรการรองรั บ และจั ด ให้
มีการดำ�เนินงานมวลชนสัมพันธ์ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

3.3 ความเสี่ยงในการดำ�เนินโครงการ
ความสำ � เร็ จ ของการขยายตั ว ทางธุ ร กิ จ ของ ปตท.
ขึ้ น อยู่ กั บ ปั จ จั ย หลั ก คื อ การเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของ
ความต้องการใช้กา๊ ซธรรมชาติ ความสามารถในการขยายระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ การบริหารการจัดส่งก๊าซธรรมชาติให้ได้
คุณภาพตามความต้องการของลูกค้า การสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อ
รองรับความต้องการก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น ความสามารถ
ในการขนส่งของระบบท่อก๊าซธรรมชาติให้ครอบคลุมพื้นที่
การใช้ การบริหารคลังก๊าซธรรมชาติเหลว การบำ�รุงรักษาระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้มอี ายุการใช้งานได้มากทีส่ ดุ ความสามารถ
ในการแยกก๊าซธรรมชาติ และความสำ�เร็จในการก่อสร้าง
โรงงานปิโตรเคมีใน กลุ่ม ปตท. โดยการพัฒนาโครงการต่างๆ
อาจล่าช้ากว่าแผนที่ประมาณการไว้จากสาเหตุหลายประการ
เช่น การจัดจ้างตามนโยบายของรัฐมีขั้นตอนมาก การขาด
สภาพคล่องทางด้านการเงินของผู้รับเหมา ความไม่แน่นอน
ของสถานการณ์ ท างการเมื อ ง การจั ด ซื้ อ อุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งใช้
ระยะเวลาในการจัดหาและขนส่งนาน การให้ความร่วมมือ
ของชุมชนและเอกชนเจ้าของที่ดิน ราคาต้นทุนของวัตถุดิบ
อั ต ราแลกเปลี่ ย น และความไม่ แ น่ น อนของสภาพอากาศ
ดั ง นั้ น หากโครงการต่ า งๆ ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ตามเวลาที่ กำ � หนด
จะส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงินและผลการดำ�เนินงาน
ของ ปตท. ได้
ปตท. ได้ให้ความสำ�คัญกับการบริหารงานทีม่ คี วามสำ�คัญ
ต่อการแล้วเสร็จของโครงการ (Critical Path) เช่น การเร่งรัด
การจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง การติดตามการจัดซื้ออุปกรณ์
สำ � หรั บ การก่ อ สร้ า งอย่ า งใกล้ ชิ ด การจั ด เตรี ย มมาตรการ
ในการลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม การติ ด ตามกฎหมาย
และกฎระเบียบใหม่อย่างต่อเนื่อง การติดตามและวิเคราะห์
ผลกระทบต่อการดำ�เนินงานโครงการ การพัฒนากระบวนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งการจัดเตรียมแผนงานและ
มาตรการรองรับ เพือ่ ลดผลกระทบทีอ่ าจจะเกิดขึน้ หากกำ�หนด
แล้วเสร็จของโครงการล่าช้ากว่าแผนที่วางไว้
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4. ความเสี่ยงทางการเงิน
4.1 ความเสี่ยงจากความผันผวนของค่าเงินบาท
การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญ
สหรั ฐ จะมี ผ ลกระทบทั้ ง ทางตรงและทางอ้ อ มต่ อ รายได้
ส่วนใหญ่ของ ปตท. และยังส่งผลกระทบต่อกำ�ไรขาดทุนสุทธิ
ทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. และบริษทั ย่อยมีภาระหนี้
เงินกูต้ า่ งประเทศคงค้างอยู่ ดังนัน้ ความผันผวนของค่าเงินบาท
ต่อเงินสกุลต่างประเทศ รวมถึงนโยบายทางเศรษฐกิจ การเงิน
และการคลังของประเทศ อาจส่งผลกระทบต่อฐานะทางการเงิน
และผลประกอบการโดยรวมของ ปตท. ได้
เพือ่ ลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาท ปตท.
ได้ด�ำ เนินการจัดโครงสร้างของเงินกูท้ เี่ ป็นเงินสกุลต่างประเทศ
ให้ มี สั ด ส่ ว นสมดุ ล กั บ รายได้ ที่ เ ป็ น เงิ น สกุ ล ต่ า งประเทศ
(Natural Hedge) รวมทั้งการบริหารเงินในบัญชีเงินฝากที่เป็น
สกุลต่างประเทศ (Foreign Currency Deposit) การใช้อนุพนั ธ์
ทางการเงินเพื่อแปลงเงินกู้สกุลต่างประเทศ (Participating
Swap) และการซือ้ -ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า (Forward)
เพื่อเตรียมการชำ�ระหนี้เงินกู้สกุลต่างๆ และธุรกรรมการค้า
นอกจากนี้ ปตท. ได้ดำ�เนินการจัดทำ�นโยบายทางการเงิน
และสินเชือ่ (Treasury and Credit Policy) เพือ่ ใช้เป็นแนวทาง
ในการบริ ห ารการเงิ น ของ ปตท. และบริ ษั ท ในกลุ่ ม อย่ า ง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดยรวมถึ ง
ข้อกำ�หนดในเรื่องการจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงต่างๆ

4.2 ความเสี่ยงจากการให้การสนับสนุน
		 ทางการเงินแก่บริษัทใน กลุ่ม ปตท.
ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ ขยายธุรกิจ หรือปรับปรุง
การดำ � เนิ น งาน เพื่ อ ให้ บ ริ ษั ท มี ก ารเติ บ โตอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
และในบางครัง้ การลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้
ใหม่ และ/หรือ ร่วมทุนกับพันธมิตร (Strategic Partner)
และ/หรือ ผ่านบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทบางแห่งยังอยู่
ในช่วงเริ่มต้นโครงการ หรือฐานะการเงินไม่แข็งแกร่งเพียงพอ
ผู้ถือหุ้นรวมถึง ปตท. จึงยังต้องให้การสนับสนุนทางการเงิน
ในช่วงการก่อสร้างโครงการ (Cost Overrun Support) เพื่อให้
บริษทั ดังกล่าว สามารถดำ�เนินการได้ตามกลยุทธ์และนโยบาย
การดำ�เนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทในภาพรวม นอกจากนี้ในบาง
กรณีบริษทั อาจประสบปัญหาขาดสภาพคล่องในช่วงดำ�เนินการ
เชิงพาณิชย์ (Cash Deficiency Support) ซึ่งอาจเกิดจาก
เหตุสุดวิสัย จึงมีความจำ�เป็นต้องรับการสนับสนุนทางการเงิน
จากผูถ้ อื หุน้ ทัง้ นี้ ปตท. จะพิจารณให้ความสนับสนุนทางการเงิน
ในรูปของเงินกู้ และ/หรือ สินเชือ่ ทางการค้าเป็นรายกรณี ซึง่ ปตท.
มีความเชื่อว่านโยบายและการดำ�เนินการดังกล่าวจะสามารถ
สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ได้

ในการให้ ค วามสนั บ สนุ น ทางการเงิ น แก่ บ ริ ษั ท
ในกลุ่มเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของหนี้ด้อยสิทธิหรือ
สินเชือ่ ทางการค้าหรือการให้เงินกูจ้ ากผูถ้ อื หุน้   ปตท.  ไม่สามารถ
ยืนยันได้ว่าบริษัทเหล่านี้จะสามารถชำ�ระคืนเงินให้แก่ ปตท.
หรือบริษัทเหล่านี้จะไม่ประสบกับปัญหาทางการเงินอีก หรือ
ไม่ต้องการการสนับสนุนทางการเงินจาก ปตท. อีก ซึ่งอาจ
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ผลการดำ � เนิ น งานและฐานะทางการเงิ น
ของ ปตท. นอกจากนี้ หาก ปตท. หรือบริษัทในกลุ่มตกเป็น
ผูผ้ ดิ นัด (Default) ภายใต้สญ
ั ญาข้อตกลงการให้การสนับสนุน
จากผู้ถือหุ้นอาจส่งผลให้เจ้าหนี้บางรายเรียกให้หนี้ถึงกำ�หนด
ชำ�ระโดยพลันได้ (Acceleration) จึงไม่สามารถยืนยันได้ว่า
ปตท. จะไม่เพิ่มสัดส่วนการลงทุนมากขึ้น หรือเพิ่มสัดส่วน
การลงทุนมากกว่าร้อยละ 50 หรือเข้าควบคุมการบริหารบริษทั
ในกลุ่มเหล่านี้ หาก ปตท. เห็นว่าการดำ �เนินการดังกล่าว
จะเป็นประโยชน์มากกว่า กรณีที่ ปตท. ตัดสินใจเข้าควบคุม
การบริหารบริษทั ในกลุม่ เหล่านี  ้ ภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทย
กำ�หนดให้ ปตท. จะต้องมีการรวมงบการเงินของบริษทั ในกลุม่
เข้ากับงบการเงินของ ปตท. ตัง้ แต่วนั ทีม่ อี �ำ นาจในการควบคุม
ด้วย ซึ่งการรวมงบการเงินนี้อาจจะส่งผลกระทบต่อฐานะ
ทางการเงินรวมของ ปตท.

4.3 ความเสี่ยงจากการจัดหาเงินทุน
		 สำ�หรับการดำ�เนินการตามแผน
ธุรกิจของ ปตท. โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจสำ�รวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และธุรกิจ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งธุรกิจปิโตรเคมี เป็นธุรกิจที่ใช้
เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า ในทางปฏิบัติถึงแม้
ปตท. จะมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่าง
ใกล้ ชิ ด แต่ ก ารใช้ เ งิ น ทุ น ดั ง กล่ า วยั ง อาจคลาดเคลื่ อ นไป
จากแผนที่วางไว้เนื่องจากหลากหลายปัจจัยซึ่งอยู่นอกเหนือ
การควบคุมของ ปตท. ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสำ�เร็จ
และต้นทุนโครงการของ ปตท.
จากการประกอบธุรกิจของ ปตท. ที่มุ่งเน้นการสร้าง
ความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวและการเป็นบริษัทที่มี
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ทำ�ให้ ปตท. มีผลประกอบการเพิม่ ขึน้
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และมี แ ผนงานลงทุ น เพื่ อ ขยายธุ ร กิ จ อย่ า ง
ระมัดระวังโดยคำ�นึงถึงแหล่งเงินทุนต่างๆ โดยเฉพาะการจัด
โครงสร้ า งเงิ น ทุ น ที่ ส ามารถดำ � รงอั ต ราส่ ว นทางการเงิ น
ที่สำ�คัญต่างๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับบริษัท
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งจากการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ของปั จ จั ย ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด หาเงิ น ทุ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ปตท. จึงมีความเชื่อว่าจะสามารถจัดหาเงินทุนเพื่อการขยาย
ธุ ร กิ จ ในอนาคตได้ อ ย่ า งเพี ย งพอ ด้ ว ยต้ น ทุ น ทางการเงิ น
ที่เหมาะสม
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โครงสร้างเงินทุน
หลักทรัพย์ของ ปตท.
หุ้นสามัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,572,457,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,857,245,725 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและช�ำระแล้ว 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 2,856,299,625 หุ้น

พันธบัตรและหุ้นกู้
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท. มีเงินกู้ยืมในประเทศที่อยู่ในรูปพันธบัตร ปตท. ที่ค�้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง จ�ำนวน
4,500 ล้านบาท และที่อยู่ในหุ้นกู้ ปตท. กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกันจ�ำนวน 166,808 ล้านบาท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท.
ในประเทศ ทั้งสิ้น 171,308 ล้านบาท และบริษัทมีเงินกู้ยืมต่างประเทศในรูปหุ้นกู้ ปตท. สกุลเงินเหรียญสหรัฐและสกุลเงินเยน
กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกัน จ�ำนวนเทียบเท่า 76,465 ล้านบาท โดยรายละเอียดส�ำคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สามารถ
สรุปได้ดังนี้
พันธบัตรและหุ้นกู้
		
พันธบัตร ปตท. ค�้ำประกันโดยกระทรวงการคลัง
• พันธบัตรในประเทศ
หุ้นกู้ ปตท. กระทรวงการคลังไม่ค�้ำประกัน
• หุ้นกู้ในประเทศ1/ 4/
• หุ้นกู้ต่างประเทศ2/ 3/ 4/
		 รวม
รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท.

จำ�นวน
(ล้านบาท)

วันครบกำ�หนดไถ่ถอน

หลักประกัน

4,500

ปี 2558 - 2563

ไม่มี

166,808
76,465

ปี 2558 - 2653
ปี 2558 - 2585

ไม่มี
ไม่มี

243,273		
247,773

หมายเหตุ:
1/ Fitch Rating จัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Rating) ของหุ้นกู้ ปตท. ระยะยาวที่ระดับ “AAA (tha)” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
2/ Moody’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “Baa1” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
3/ S&P’s จัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท. ที่ระดับ “BBB+” แนวโน้มเครดิตมีเสถียรภาพ
4/  รายละเอียดหุ้นกู้ในประเทศและหุ้นกู้ต่างประเทศของ ปตท.
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หุ้นกู้ ในประเทศไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้
		

จำ�นวน
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

อายุ/ กำ�หนดการไถ่ถอน

PTTC15OA

2,550

ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ 5.50
ปีที่ 6 - 7 ร้อยละ 6.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี    

อายุ 7 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2558

PTTC15OB

2,600

ปีที่ 1 - 3 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 4 - 5 ร้อยละ 5.50
ปีที่ 6 - 7 ร้อยละ 6.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี    

อายุ 7 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2558

PTTC153A

6,000

ร้อยละ 4.86 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 8 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2558

PTTC156A

4,040

ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 10 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2558

PTTC15NA

5,000

ร้อยละ 7.40 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 10 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2558

PTTC15OC

1,951

ร้อยละ 3.80 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 3 ปี 8 เดือน 20 วัน
ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2558

PTTC165A

3,000

ปีที่ 1 - 6 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 7 - 12 ร้อยละ 5.95
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 12 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2559

PTTC165B

2,970

ร้อยละ 6.17 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 10 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2559

PTTC167A

17,100

ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25 ปีที่ 6 - 7 ร้อยละ 5.25  
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 7 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2559

PTTC16OA

8,000

ร้อยละ 5.79 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 10 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2559

PTTC17DA

1,500

ร้อยละ 5.87 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 10 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2560

PTTC17DB

1,000

ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 3.20 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.20
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 7 ปี 15 วัน ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2560

PTTC18DA

500

ร้อยละ 5.91 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 11 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2561

PTTC18NA

9,049

ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.00 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.40
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 9 เดือน 19 วัน
ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2561

PTTC195A

1,000

ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2562

PTTC195B

15,000

ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.10 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10    
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 11 เดือน 24 วัน
ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2562

PTTC195C

10,000

ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.10 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 5.10    
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 9 เดือน 15 วัน
ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2562

PTTC20NA

22,000

ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 11 เดือน 19 วัน
ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563

PTTC208A

4,118

ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2563

PTTC215A

1,030

ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2564

PTTC21NA

10,000

ร้อยละ 4.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 6 ปี 11 เดือน ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2564
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จำ�นวน
(ล้านบาท)

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

อายุ/ กำ�หนดการไถ่ถอน

PTTC239A

10,000

ร้อยละ 6.58 จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว
ในวันครบก�ำหนดไถ่ถอน

อายุ 10 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2566

PTTC243A

15,000

ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 5.00 ปีที่ 6 - 8 ร้อยละ 6.20  
ปีที่ 9 - 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2567
(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้
ณ สิ้นปีที่ 8)

PTTC247A

9,400

ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25 ปีที่ 6 - 10 ร้อยละ 5.50
ปีที่ 11-15 ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2567
(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้
ณ สิ้นปีที่ 10)

PTTC10DA

4,000

ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 100 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2653
(ผู้ถือหุ้นกู้สามารถไถ่ถอนก่อนก�ำหนดได้
ณ สิ้นปีที่ 50 และ 75 และกรณีอื่นที่ระบุ
ในข้อก�ำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่
ของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้)

รวม

166,808

หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ
หุ้นกู้
		
USD Bond ปี 2005

จำ�นวน
(ล้านบาท)

อายุ/ กำ�หนดการไถ่ถอน

ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 30 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2578

9,6201/

ร้อยละ 2.71 ของเงินต้นสกุลเยนญี่ปุ่น
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 10 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2560

USD Bond ปี 2012

16,5092/

ร้อยละ 3.375 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 10 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2565

USD Bond ปี 2012

19,6453/

ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 30 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2585

PTTC172A ซึ่ง Swap
เป็นเหรียญสหรัฐ

2,6314/

ร้อยละ 4.10 ของเงินต้นสกุลบาท
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 7 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2560

PTTC17DB ซึ่ง Swap
เป็นเหรียญสหรัฐ

3,3005/

ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 3.20 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.20 อายุ 7 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2560
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.00
ของเงินต้นสกุลบาท จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

PTTC18NA ซึ่ง Swap
เป็นเหรียญสหรัฐ

9,4516/

ปีที่ 1 - 4 ร้อยละ 4.00 ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 4.40 อายุ 6 ปี 9 เดือน 19 วัน
ปีที่ 7 ร้อยละ 5.50
ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2561
ของเงินต้นสกุลบาท จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

PTTC222A ซึ่ง Swap
เป็นเหรียญสหรัฐ

3,9927/

ร้อยละ 4.5 ของเงินต้นสกุลบาท
จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

Samurai Bond ปี 2007

รวม

11,317

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

76,465

อายุ 12 ปี ก�ำหนดไถ่ถอนปี 2565

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

135

หมายเหตุ:
1/ ปตท. ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลเยน จ�ำนวน 36,000 ล้านเยน เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน
290.51 ล้านเหรียญสหรัฐ และได้ใช้อนุพันธ์ทางการเงินมาช่วยลดต้นทุนทางการเงิน (Switchable Swap และ Cross Currency Swap Linked to
LIBOR) ดังนี้ จ�ำนวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราคงที่ร้อยละ 4.975 ต่อปี โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตราลอยตัวที่ร้อยละ
LIBOR+0.65 ต่อปี และจ�ำนวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราลอยตัวที่ร้อยละ LIBOR+0.20 ต่อปี กรณีที่ LIBOR มากกว่าร้อยละ 4.25 ต่อปี
หรือร้อยละ 5.50 ต่อปี กรณีที่ LIBOR น้อยกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 4.25 ต่อปี และจ�ำนวน 96.84 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตราคงที่ร้อยละ 5.37 ต่อปี
โดยคู่สัญญาอนุพันธ์มีสิทธิเปลี่ยนเป็นอัตรา LIBOR+0.20 ต่อปี
2/ ปตท. ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จากอัตราดอกเบี้ยคงที่ เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละ
คงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 25 ตุลาคม 2561
3/ ปตท. ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จากหุ้นกู้สกุลเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน 400 ล้านเหรียญสหรัฐ จากอัตราดอกเบี้ย
คงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ โดยสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
จะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 25 ตุลาคม 2562
4/ ปตท. ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จ�ำนวน 2,636 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน
79.45 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ
5/ ปตท. ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จ�ำนวน 3,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน
99 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ตั้งแต่ปีที่ 3 - 4 ร้อยละ 1.375 ต่อปี ปีที่ 5 - 6 ร้อยละ 2.64 ต่อปี ปีที่เหลือ ร้อยละ 3.44 ต่อปี ของเงินต้น
สกุลเหรียญสหรัฐ
6/ ปตท. ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จ�ำนวน 9,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน
285 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ
7/ ปตท. ได้ท�ำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน (Cross Currency Swap) จากหุ้นกู้สกุลบาท จ�ำนวน 4,000 ล้านบาท เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จ�ำนวน
120.55 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ

ใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่ท�ำการซื้อหุ้นสามัญของ ปตท.
การออกและเสนอขายใบส�ำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน
ปตท. และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจ�ำในต�ำแหน่งงานของ ปตท. จ�ำนวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น
2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จ�ำนวน 40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553
และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จ�ำนวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554
ได้ด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่

ตั๋วแลกเงินระยะสั้น
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปตท. ไม่มียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้น
					

ผู้ถือหุ้น

ดังนี้

ปตท. มีโครงสร้างผูถ้ อื หุน้ ตามข้อมูล ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพือ่ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ปี 2557 (วันที่ 18 กันยายน 2557)
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จำ�นวนหุ้น
(ล้านหุ้น)

จำ�นวนเงิน
(ล้านบาท)

ทุนจดทะเบียน

2,857.2

28,572

-

ทุนช�ำระแล้ว (ณ วันที่ 18 กันยายน 2557)
•  กระทรวงการคลัง
• กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
• กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
• สถาบันและนักลงทุนทั่วไป

2,856.3
1,459.9
212.7
212.7
970.9

28,563
14,599
2,127
2,127
9,709

99.967
51.111
7.448
7.448
33.993

0.9

9

0.033

รายการ
			

ทุนยังไม่ช�ำระ

ร้อยละ

ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 15 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี้  (ณ วันที่ 18 กันยายน 2557)
ลำ�ดับที่
รายชื่อ
จำ�นวนหุ้น
				
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

กระทรวงการคลัง
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จ�ำกัด (มหาชน)
กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด
CHASE NOMINEES LIMITED 42
HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
ส�ำนักงานประกันสังคม (2 กรณี)
NORTRUST NOMINEES LTD.
THE BANK OF NEW YORK MELLON
GIC PRIVATE LIMITED - C
THE BANK OF NEW YORK MELLON
EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
ยอดรวม

1,459,885,575
212,730,000
212,730,000
148,267,992
53,937,301
46,772,185
42,489,245
24,663,690
23,647,600
22,204,556
21,269,900
18,357,000
16,918,533
15,379,600
14,812,838
2,334,066,015

ร้อยละของ
จำ�นวนหุ้นทั้งหมด
51.111
7.448
7.448
5.191
1.888
1.638
1.488
0.863
0.828
0.777
0.745
0.643
0.592
0.538
0.519
81.717

หมายเหตุ:
1. ผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 5, 6, 10 และ 15 มีชื่อเป็นบริษัทนิติบุคคล หรือ NOMINEE ACCOUNT ซึ่ง ปตท. ได้ตรวจสอบกับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
(ประเทศไทย) จ�ำกัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่รายเดียวที่เป็นตัวแทนภาครัฐ ที่มีส่วนในการก�ำหนดนโยบายการจัดการ ปตท. โดยเสนอผู้แทนมาเป็นกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้ง ส่วนผู้ถือหุ้นรายอื่นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นล�ำดับที่ 5, 6, 10 และ 15 ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการก�ำหนดนโยบาย การจัดการ
ของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการของ ปตท. เป็นต้น
2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จ�ำกัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)
ในรายการที่ 4 ไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ยกเว้น กรณีการใช้สิทธิออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

รายงานประจําปี 2557
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นโยบายการจ่ายเงินปันผล
นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท.
ปตท. มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต�่ำกว่าร้อยละ 25 ของก�ำไรสุทธิที่เหลือหลังหักเงินส�ำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย
และบริษัทได้ก�ำหนดไว้ โดยพิจารณาจากก�ำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของ ปตท. อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
จะขึน้ อยูก่ บั แผนการลงทุน ความจ�ำเป็นและความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต เมือ่ คณะกรรมการบริษทั มีมติเห็นชอบให้จา่ ยเงินปันผล
ประจ�ำปีแล้วจะต้องน�ำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท
มีอ�ำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย
ส�ำหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อยแต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสด
คงเหลือเทียบกับงบลงทุนของบริษทั ย่อยนัน้ ๆ หากกระแสเงินสดคงเหลือของบริษทั ย่อยมีเพียงพอและได้ตงั้ ส�ำรองตามกฎหมายแล้ว
บริษัทย่อยนั้นๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป

นโยบายจ่ายเงินปันผลของ บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
หากไม่มคี วามจ�ำเป็นอันใดคณะกรรมการบริษทั มีนโยบายทีจ่ ะเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ จ่ายเงินปันผลของบริษทั แก่ผถู้ อื หุน้
เป็นจ�ำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของก�ำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่
ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น ปตท. ไม่ได้ก�ำหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล
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โครงสร้าง
การจัดการ
U

A

M

N
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E

G
E

M
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T

R

C

U

T

R
E

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
โครงสร้างการจัดการ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท.
และได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง จำ�นวน 5 คณะ
ช่ ว ยกลั่ น กรองงานที่ มี ค วามสำ � คั ญ ได้ แ ก่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำ � หนด
ค่ า ตอบแทน คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี และ
คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร โดยมี ป ระธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้บริหาร
สูงสุดของบริษัทฯ บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการจัดการ
ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 21 คณะ
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ผู้ตรวจสอบบัญชี

ผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการ
คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(บริหารจัดการผ่านคณะกรรมการ 21 คณะ)

ผู้ช่วย กผญ.
สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการบริษัท

สำ�นักตรวจสอบภายใน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร
ผู้ช่วย กผญ.
แผนกลยุทธ์และบริหารการลงทุน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

ผู้ช่วย กผญ.
นโยบายและเศรษฐกิจพลังงาน

ผู้ช่วย กผญ.
การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
บัญชีองค์กร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
ผู้ช่วย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน*

สำ�นักกฎหมาย

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย
ผู้ช่วย กผญ. บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารความยั่งยืน
และวิศวกรรมโครงการ
1. ผู้ช่วย กผญ.
บริหารความยั่งยืน
2. ผู้ช่วย กผญ.
วิศวกรรม
และบริหารโครงการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ
1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน
2. ผู้ช่วย กผญ.
แยกก๊าซธรรมชาติ
3. ผู้ช่วย กผญ. จัดหา
และตลาดก๊าซธรรมชาติ
4. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
5. ผู้ช่วย กผญ. ก๊าซธรรมชาติ
สำ�หรับยานยนต์
6. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อ
จัดจำ�หน่ายก๊าซธรรมชาติ

หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
* เข้ารับตำ�แหน่งตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่น

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจ
การค้าระหว่างประเทศ

1. ผู้ช่วย กผญ. พัฒนาธุรกิจ 1. ผู้ช่วย กผญ.
1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน
และบริหารโครงการ
ปฏิบัติการการค้า
2. ผู้ช่วย กผญ.
2. ผู้ช่วย กผญ.
ระหว่างประเทศ
การตลาดขายปลีก
แผนและบริหาร
3. ผู้ช่วย กผญ.
บริษัทในเครือ
การตลาดพาณิชย์
และต่างประเทศ
4. ผู้ช่วย กผญ. ปฏิบัติการ
จัดหาและคลัง
5. ผู้ช่วย กผญ. ธุรกิจหล่อลื่น
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตามข้อบังคับ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) กำ�หนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้
• มีจำ�นวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
• มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กำ�หนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่ง)
• กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการของ ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
มีจำ�นวน 13 ท่าน ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 12 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 9 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)
• กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
ลำ�ดับ

รายชื่อกรรมการ

ตำ�แหน่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.

1.

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)
(กรรมการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557,
ประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557)

2.

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

3.

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

10 เมษายน 2552
10 เมษายน 2555 (วาระที่ 2)

4.

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

กรรมการ/
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

26 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

5.

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

6.

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการอิสระ/
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

7.

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

8.

นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

9.

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา

4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)

10.

นายดอน วสันตพฤกษ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

26 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

11.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

11 เมษายน 2556 (วาระที่ 1)

12.

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

กรรมการ

7 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)

13.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/
กรรมการสรรหา (ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

10 กันยายน 2554
10 เมษายน 2555 (วาระที่ 2)
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หมายเหตุ: คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2557 ดังนี้
บุคคลล�ำดับที่ 1 นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ด�ำรงต�ำแหน่งแทนนายปานปรีย์ พหิทธานุกร ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 		
บุคคลล�ำดับที่ 2 นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งแทนนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บุคคลล�ำดับที่ 4 นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ด�ำรงต�ำแหน่งแทนนายสมชัย สัจจพงษ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
บุคคลล�ำดับที่ 5 พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ด�ำรงต�ำแหน่งแทนพลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557
บุคคลล�ำดับที่ 6 นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด�ำรงต�ำแหน่งแทนนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
บุคคลล�ำดับที่ 7 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ด�ำรงต�ำแหน่งแทนนายอินสอน บัวเขียว ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บุคคลล�ำดับที่ 8 นายวิชัย อัศรัสกร ด�ำรงต�ำแหน่งแทนนายพรชัย รุจิประภา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557
บุคคลล�ำดับที่ 9 พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งแทนพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557
บุคคลล�ำดับที่ 10 นายดอน วสันตพฤกษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งแทนนายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557
บุคคลล�ำดับที่ 12 นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ด�ำรงต�ำแหน่งแทนนายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ
		
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557
* นายคุรจุ ติ นาครทรรพ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ เมือ่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (แทนนายอรรถพล ใหญ่สว่าง ซึง่ ลาออกจากการเป็นกรรมการ
		 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557) และนายคุรุจิต นาครทรรพ ได้แจ้งลาออกจาก ปตท. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2558 (อยู่ระหว่างการสรรหา
		 กรรมการทดแทนนายคุรุจิต นาครทรรพ)
* นอกจากนี้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสรรหากรรมการทดแทนอีก 1 ท่าน เพื่อแทนนายมนตรี โสตางกูร ซึ่งพ้นจากต�ำแหน่งกรรมการ
		 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557

อำ�นาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
อำ�นาจของคณะกรรมการบริษัท

•

คณะกรรมการบริ ษั ท มี อำ � นาจดู แ ลและจั ด การ
บริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติ
ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
• คณะกรรมการบริ ษั ท มี อำ� นาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
คนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธาน
กรรมการก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
• คณะกรรมการบริ ษั ท มี อำ� นาจแต่ ง ตั้ ง กรรมการ
คนหนึง่ เป็นประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และเลขานุการคณะกรรมการตามทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควร

หน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั

•

คณะกรรมการมี ห น้ า ที่ ต ามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
ซึ่งรวมถึงการดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

•
•

กำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของบริษัท
ให้ ค วามเห็ น ชอบกลยุ ท ธ์ แ ละนโยบายที่ สำ � คั ญ
รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมายทางการเงินและแผนงานบริษัท
งบประมาณของบริษัท รวมทั้งติดตามดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามแผนงานและงบประมาณที่กำ�หนด
• จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและ
การสอบบั ญ ชี รวมทั้ ง ดู แ ลให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายใน
และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
• สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
• กำ � หนดแนวทางการบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย ง
อย่างครอบคลุม และดูแลให้ผบู้ ริหารมีระบบ หรือกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง
• ดู แ ลให้ มี ร ะบบหรื อ กลไกการจ่ า ยค่ า ตอบแทน
ผู้บริหารระดับสูงที่เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดแรงจูงใจทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว
• ทำ � การประเมิ น ผลงานของประธานเจ้ า หน้ า ที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำ�หนดค่าตอบแทน
ให้สอดคล้องกับผลการดำ�เนินงาน
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• ดูแลให้มชี อ่ งทางในการสือ่ สารกับผูถ้ อื หุน้ แต่ละกลุม่
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของบริษัทอย่างเหมาะสม
• ให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน โปร่งใส
น่าเชื่อถือและมีมาตรฐานสูง
• เป็นผู้นำ�และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี
กรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพัน
ตามข้อบังคับบริษทั ได้ก�ำ หนดกรรมการผูม้ อี �ำ นาจลงนาม
แทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วย
(1) นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำ�คัญ
ของบริษัท หรือ (2) นายวัชรกิติ วัชโรทัย และนายชาญวิทย์
อมตะมาทุชาติ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ
ประทับตราสำ�คัญของบริษัท

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท
1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยมี จำ � นวนไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน และไม่ เ กิ น 15 คน และ
มี ก รรมการที่ เ ป็ น อิ ส ระไม่ น้ อ ยกว่ า 3 คน ซึ่ ง กรรมการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจำ � นวนกรรมการทั้ ง หมดต้ อ งมี ถิ่ น
ที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการบริษัทอย่างน้อย 1 คน
ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน โดยกรรมการต้อง
มี คุ ณ สมบั ติ ต ามที่ ก ฎหมายและข้ อ บั ง คั บ กำ� หนด ตั้ ง แต่ ปี
2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบให้
กำ�หนดสัดส่วนกรรมการทีเ่ ป็นอิสระเพิม่ เป็นไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่
และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2558 มีกรรมการอิสระ 9 คน โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่
ในประเทศไทย และมีกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญด้านบัญชี
การเงิน 5 คน คือ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค นายรังสรรค์
ศรีวรศาสตร์ นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
และนายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
2. ให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง้ กรรมการ ซึง่ คณะกรรมการ
สรรหาเป็นผูค้ ดั เลือกและเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม
ต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ผูถ้ อื หุน้ รายหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับจำ�นวนหุน้
ที่ตนถือ
(2) ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ล ะรายจะใช้ ค ะแนนเสี ย งที่ มี
อยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดี ย ว
หรื อ หลายคนเป็ น กรรมการก็ ไ ด้ แต่ จ ะแบ่ ง
คะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
(3) บุคคลซึง่ ได้รบั คะแนนเสียงสูงสุดตามลำ�ดับลงมา
			 เป็ น ผู้ ไ ด้ รั บ การเลื อ กตั้ ง เป็ น กรรมการเท่ า
จำ�นวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น

(4) ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำ�ดับ
ถั ด ลงมามี ค ะแนนเสี ย งเท่ า กั น เกิ น จำ � นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น
ให้ผเู้ ป็นประธานในทีป่ ระชุมนัน้ เป็นผูอ้ อกเสียง
ชี้ขาด
3. ในการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำ � ปี ทุ ก ครั้ ง
ให้กรรมการออกจากตำ�แหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้าจำ�นวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้
ก็ให้ออกโดยจำ�นวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการ
ที่ จ ะต้ อ งออกจากตำ � แหน่ ง ในปี แ รกและปี ที่ ส องภายหลั ง
จดทะเบียนบริษัทนั้น ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก
ส่วนในปีที่สามและปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ใน
ตำ�แหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำ�แหน่ง
4. ในกรณี ตำ � แหน่ ง กรรมการว่ า งลงเพราะเหตุ อื่ น
นอกจากถึงคราวออกจากตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตัง้
บุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับ
บริษัทเข้าเป็นกรรมการแทนในตำ�แหน่งที่ว่างในการประชุม
คณะกรรมการ ปตท. คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการ
ทีพ่ น้ จากตำ�แหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการ
ต้องมีคะแนนเสียงแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำ �นวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทน
ดังกล่าวจะอยูใ่ นตำ�แหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระทีเ่ หลืออยู่
ของกรรมการที่ตนแทน
5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำ � แหน่ ง ให้ ยื่ น
ใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออก
ไปถึงบริษัท
6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำ�แหน่ง
ก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
และมี หุ้ น นั บ รวมกั น ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจำ � นวนหุ้ น
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คุณสมบัติของกรรมการ
มีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บริ ษั ท มหาชนจำ � กั ด พระราชบั ญ ญั ติ คุ ณ สมบั ติ ม าตรฐาน
สำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2550 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ
• มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
• ไม่ เ ป็ น กรรมการในรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ นิ ติ บุ ค คล
ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นเกินกว่า 3 แห่ง ทั้งนี้ นับรวมการเป็น
กรรมการโดยตำ � แหน่ ง และการได้ รั บ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ
ราชการแทนในตำ�แหน่งกรรมการด้วย
• กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็น
อิสระตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
คุ ณ สมบั ติ แ ละขอบเขตการดำ � เนิ น งานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
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• ไม่ เ คยได้ รั บ โทษจำ � คุ ก โดยคำ � พิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด
ให้ จำ � คุ ก เว้ น แต่ เ ป็ น โทษสำ � หรั บ ความผิ ด ที่ ไ ด้ ก ระทำ � โดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ
• ไม่เป็นข้าราชการการเมือง เว้นแต่เป็นการดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
• ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดในพรรคการเมือง หรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
• ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน
เพราะทุจริตต่อหน้าที่
• ไม่ เ ป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น
ของนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้น กรรมการของ
รั ฐวิสาหกิจ ที่ไ ม่เป็ นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างที่มี
ตำ�แหน่ง หรือเงินเดือนประจำ�ตำ�แหน่งของราชการส่วนกลาง
ส่ ว นภู มิ ภ าค ส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ และ
กรรมการของรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น ถื อ หุ้ น ไม่ เ กิ น กว่ า ร้ อ ยละ 0.5
ของทุ น ชำ � ระแล้ ว ของรั ฐ วิ ส าหกิ จ ซึ่ ง ตนเป็ น กรรมการหรื อ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็นกรรมการถือหุ้นอยู่)
• ไม่เป็นผู้ดำ�รงตำ�แหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจ
นั้ น เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น เว้ น แต่ ค ณะกรรมการของรั ฐ วิ ส าหกิ จ นั้ น
มอบหมายให้ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการหรือดำ�รงตำ�แหน่งอื่น
ในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น
• ไม่ เ ป็ น กรรมการ หรื อ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อำ � นาจ
ในการจัดการ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับ
สัมปทาน ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการ
ของรัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
ในคู่ มื อ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ฯ ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
ครั้งที่ 3 ได้กำ�หนดเรื่องการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการดังนี้
1. ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
2. ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 5 แห่ง ทั้งนี้
การดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการตามความในข้ อ 2 นี้ จะต้ อ ง
ไม่ขัดต่อหลักเกณฑ์ในข้อ 1 ด้วย ทั้งนี้ การดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการตามความในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน
5 แห่ง
3. กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเรือ่ งไม่สามารถ
ดำ�รงตำ�แหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง
การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.
ปตท. มีการกำ�หนดการประชุมคณะกรรมการ ปตท.
ไว้อย่างเป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2557 กำ�หนดการ
ประชุมเดือนละ 1 ครั้งในทุกวันศุกร์ สัปดาห์ที่สี่ของเดือน
และอาจมีการประชุมวาระพิเศษเฉพาะคราวเพิ่มเติมตาม

ความเหมาะสม ซึง่ สำ�นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และเลขานุการ
บริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม
ที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน และเอกสารประกอบ
การประชุมที่มีเนื้อหาที่จำ�เป็นและเพียงพอในการตัดสินใจ
ให้ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นล่ ว งหน้ า ก่ อ นการประชุ ม ประมาณ
7 วั น เพื่ อ ให้ ก รรมการมี เ วลาเพี ย งพอในการศึ ก ษาก่ อ น
การประชุม
ปั จ จุ บั น การประชุ ม คณะกรรมการ ปตท. ได้ จั ด
ในรูปแบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ มีการส่งระเบียบวาระ
การประชุมในรูปแบบแผ่น CD และผ่านระบบ Application
Software ของอุปกรณ์ iPad ซึ่งช่วยอำ�นวยความสะดวก
และลดการใช้ เ อกสารประกอบวาระการประชุ ม ได้ เ ป็ น
จำ � นวนมาก รวมถึ ง สามารถลดขั้ น ตอนและระยะเวลา
ในการจัดส่งระเบียบวาระการประชุมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้
ช่ ว ยให้ ก ารทำ � งานของกรรมการเป็ น ไปอย่ า งรวดเร็ ว และ
มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
ปี 2557 มีการประชุมรวม 15 ครั้ง (ปกติ 12 ครั้ง
และนัดพิเศษ 3 ครัง้ ) และการประชุมกรรมการโดยไม่มผี บู้ ริหาร
1 ครั้ง ในหัวข้อวาระเรื่อง Knowledge Sharing “Corporate
Governance: Effectiveness and Accountability in
the Boardroom” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านกรรมการที่เข้ารับ
การอบรมเรือ่ งดังกล่าว เป็นผูน้ �ำ เสนอ เนือ่ งจากคณะกรรมการ
ได้เล็งเห็นถึงความสำ�คัญของการเป็นองค์กรที่สามารถสร้าง
รายได้จากการใช้องค์ความรูภ้ ายในองค์กร (Knowledge Base
Company) และความสำ�คัญของ Knowledge Management
(KM) และการประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง ในหัวข้อ
วาระเรื่ อ ง “หน้ า ที่ ข องกรรมการอิ ส ระในการกำ � กั บ ดู แ ล
การต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.” ซึ่งทำ�ให้กรรมการอิสระ
ได้หารือถึงบทบาทหน้าที่ และอภิปรายปัญหาและอุปสรรค
ในการกำ�กับดูแลเรื่องคอร์รัปชัน ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง
ประธานฯ จะเปิ ด โอกาสให้ ก รรมการเสนอความคิ ด เห็ น
อย่างเปิดเผยและเสรี
คณะกรรมการกำ � หนดเป็ น นโยบายว่ า ในวาระใด
หากกรรมการเข้ า ข่ า ยมี ผ ลประโยชน์ ที่ อ าจขั ด แย้ ง กั บ
ผลประโยชน์ ของ ปตท. ฝ่ายเลขานุการฯ จะไม่จัดส่งวาระ
การประชุ ม ให้ ก รรมการท่ า นนั้ น และกรรมการดั ง กล่ า ว
จะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้นๆ การบันทึก
รายงานการประชุ ม แต่ ล ะวาระสำ � หรั บ การจั ด ทำ � รายงาน
การประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ ข้อสังเกตเป็นลายลักษณ์
อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุมที่ผ่านการรับรองแล้ว
จากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการและผู้เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ ปตท. แต่ละครั้ง
ใช้เวลาประชุมประมาณ 3 ชั่วโมง โดยสรุปการประชุมตาม
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป

แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป
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         ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป
/
/
/
/
/
/

/

/
/
/

ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป

แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป

/

/

/

/      ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 25 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป
/
/
/
x

     แต่งตั้งมีผลวันที่ 4 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป
/
/
/
/
/
แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
     ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป
แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป
/
/
/
/ x /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
     ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป
แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป
/ x
/
/       ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 28 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป
     แต่งตั้งมีผลวันที่ 4 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
/
/
/
/
/ x x x / x
x /
/ x x x
/
/
x
* พ้นจาก
ต�ำแหน่ง
มีผลตั้งแต่วันที่
26 ธ.ค. 2557
เป็นต้นไป

								
X นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์
X พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง
			
10. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์
X นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
11. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
X นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์
12. นายดอน วสันตพฤกษ์
13. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
X นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
14. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
15. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
รวมกรรมการที่เข้าประชุม
		 จ�ำนวนกรรมการทั้งหมด

/

     ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป

         แต่งตั้งมีผลวันที่ 26 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป

/

/

x

แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป

/
/

12/2557

5/2557

/

11/2557

4/2557

/

10/2557

3/2557

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายวัชรกิติ วัชโรทัย
นายสมชัย สัจจพงษ์
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์
พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา
พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
นายคุรุจิต นาครทรรพ***
นายอินสอน บัวเขียว
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์
นายพรชัย รุจิประภา
นายวิชัย อัศรัสกร
นายมนตรี โสตางกูร

6/2557
นัดพิเศษ
1/2557
7/2557
นัดพิเศษ
2/2557
8/2557
นัดพิเศษ
3/2557
9/2557

2/2557

X
1.
X
2.
3.
X
4.
X
X
5.
X
6.
X
7.
X
X
8.
9.

รายชื่อกรรมการ

1/2557

สรุปการเข้าประชุมในปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ

/

/

แต่งตั้งวันที่
10 เม.ย. 2557
เป็นต้นไป

/
/

/

/

/

     ครบวาระ 10 เม.ย. 2557
/
/
/         ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 23 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป

/
/
/
/
    แต่งตั้งมีผลวันที่ 4 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
/ x x /
/
/
/
/
/ x      ลาออกมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 28 ส.ค. 2557 เป็นต้นไป
     แต่งตั้งมีผลวันที่ 4 ก.ย. 2557 เป็นต้นไป
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
    ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 30 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป
     แต่งตั้งมีผลวันที่ 26 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
     ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 28 มิ.ย. 2557 เป็นต้นไป
     แต่งตั้งมีผลวันที่ 7 ก.ค. 2557 เป็นต้นไป
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
15 12 12 14 15 10 11 12 15 13 9 13 15 15
13
15 15 15 15 15 12 13 13 15 15 11 15 15 15
15
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สรุปการเข้าประชุมในปี 2557 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ
การประชุมคณะกรรมการในปี 2557
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
สรรหา
กำ�หนด
ปตท.
ตรวจสอบ
กำ�กับดูแล
ความเสี่ยง
รวม 6 ครั้ง
ค่าตอบแทน
รวม 15 ครั้ง รวม 15 ครั้ง
กิจการที่ดี
องค์กร
รวม 1 ครั้ง
รวม 5 ครั้ง
รวม 5 ครั้ง

การดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการระหว่างปี

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
9/9
									

1 กรกฎาคม 2557
(แทนนายปานปรีย์ พหิทธานุกร)

2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
8/9
8/8
									

1 กรกฎาคม 2557
(แทนนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว)

3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย

15/15

5/5

6/6

-

4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

7/7

26 กรกฎาคม 2557
(แทนนายสมชัย สัจจพงษ์)

5. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

3/4

6. นายคุรุจิต นาครทรรพ***

9/9

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

8/9

7/8

1 กรกฎาคม 2557
(แทนนายอินสอน บัวเขียว)

8. นายวิชัย อัศรัสกร

4/4

6/6

4 กันยายน 2557
(แทนนายพรชัย รุจิประภา)

9. พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์

4/4

2/2

4 กันยายน 2557
(แทน พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา)
3/3

1/1

1 กรกฎาคม 2557
(แทนนายอรรถพล ใหญ่สว่าง)

4 กันยายน 2557
(แทน พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง)

10. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 4/4
3/3
									

4 กันยายน 2557
(แทนนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ)

11. นายดอน วสันตพฤกษ์
7/7
2/2
									

26 กรกฎาคม 2557
(แทนนายบุญสม เลิศหิรญ
ั วงศ์)

12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

15/15

5/5

13. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
8/8
									
14. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

15/15

*** นายคุรุจิต นาครทรรพ ลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558

6/6

7 กรกฎาคม 2557
(แทนนายสุเทพ เหลีย่ มศิรเิ จริญ)
-
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหว่างปี 2557 (รวม 15 ท่าน)
การประชุมคณะกรรมการในปี 2557
รายชื่อกรรมการ

คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ คณะกรรมการ
บริหาร
สรรหา
กำ�หนด
ปตท.
ตรวจสอบ
กำ�กับดูแล
ความเสี่ยง
รวม 6 ครั้ง
ค่าตอบแทน
รวม 15 ครั้ง รวม 15 ครั้ง
กิจการที่ดี
องค์กร
รวม 1 ครั้ง
รวม 5 ครั้ง
รวม 5 ครั้ง

1. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

5/5

2. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

4/6

3. นายสมชัย สัจจพงษ์

5/7

4. นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

5/5

5. พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา

4/4

6. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

5/5

7. นายอินสอน บัวเขียว

6/6

8. ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

6/6

9. นายพรชัย รุจิประภา

3/4

10. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

3/3

11. พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง

7/7

12. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

7/10

13. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

6/6

14. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

6/6

15. นายมนตรี โสตางกูร

6/15

การดำ�รงตำ�แหน่ง
กรรมการระหว่างปี
-

2/2

1/1
1/1

2/2

7/7

-

1/1

1/1

5/6

1/1

-

2/2

2/2

2/2

-

0/1

1/1

1/1

7/7

-

2/8

-

หมายเหตุ: ในปี 2557 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 15 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง
			
นอกจากนี้ มีการประชุมกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง และการประชุมกรรมการอิสระ 1 ครั้ง
			
* สาเหตุส่วนใหญ่ที่กรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดไปต่างประเทศและติดราชการ โดยกรรมการจะแจ้งการลาล่วงหน้า
				 และส่งหนังสือลาประชุมให้กับประธานกรรมการ
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ผู้บริหาร
รายชื่อผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน (31 มกราคม 2558)
(โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) (Organization Chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ” แล้ว)
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่ง

1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายณัฐชาติ จารุจินดา

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

3. นายสรัญ รังคสิริ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

4. นายสุรงค์ บูลกุล1/

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

5. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต2/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

6. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

7. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร3/

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร

8. นายชาครีย์ บูรณกานนท์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

9. นายชวลิต พันธ์ทอง4/

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

10. นายสรากร กุลธรรม5/

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

11. นางบุบผา อมรเกียรติขจร6/

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 7/

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ

13. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

14. นายอธิคม เติบศิร8/ิ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

15. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์9/

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

16. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

17. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
เพื่อส่งไปปฏิบัติงานที่บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด ในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่

18. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล10/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร
19. นางนิธิมา เทพวนังกูร11/

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บัญชีองค์กร
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หมายเหตุ: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อ 1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
1/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557
2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 แทน นายสุรงค์ บูลกุล ซึ่งไปด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
3/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ซึ่งไปด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน
		 Secondment ในต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
4/ แต่งตัง้ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2557 แทน นายสรัญ รังคสิริ ซึง่ ไปด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั กิ ารกลุม่ ธุรกิจปิโตรเลียมขัน้ ปลาย
5/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายอธิคม เติบศิริ ซึ่งไปด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment
		 ในต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
6/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายสรากร กุลธรรม ซึ่งไปด�ำรงต�ำแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี
		 และการกลั่น
7/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557
8/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ซึ่งเกษียณอายุ
9/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 แทน นายบวร วงศ์สินอุดม ซึ่งเกษียณอายุ
10/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 แทน นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ที่ซึ่งไปด�ำรงต�ำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
11/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 แทน นางปริศนา ประหารข้าศึก ที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัท ไทยออยล์
		 จ�ำกัด (มหาชน)

อำ�นาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ (กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่)
ตามข้อบังคับของบริษทั กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่มอี �ำ นาจ
และหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการ
มอบหมาย และจะต้ อ งบริ ห ารบริ ษั ท ตามแผนงานหรื อ
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด
ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท
และผูถ้ อื หุน้ อย่างดีทสี่ ดุ อำ�นาจหน้าทีข่ องกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่างๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
• ดำ�เนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำ�วันของบริษทั
• บรรจุ แต่ ง ตั้ ง ถอดถอน โยกย้ า ย เลื่ อ น ลด
ตั ด เงิ น เดื อ น หรื อ ค่ า จ้ า ง ลงโทษทางวิ นั ย พนั ก งาน และ
ลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำ �แหน่ง
ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำ�หนด
• ดำ � เนิ น การให้ มี ก ารจั ด ทำ � และส่ ง มอบนโยบาย
ทางธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท รวมถึ ง แผนงานและงบประมาณต่ อ
คณะกรรมการเพือ่ ขออนุมตั ิ และมีหน้าทีร่ ายงานความก้าวหน้า
ตามแผนและงบประมาณทีไ่ ด้รบั อนุมตั ดิ งั กล่าวต่อคณะกรรมการ
ในทุกๆ 3 เดือน
• ดำ�เนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย
แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอำ�นาจในการบริหาร
จัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและ
ขอบเขตอำ�นาจ ดังต่อไปนี้
• เป็ น ผู้ มี อำ � นาจในการบริ ห ารกิ จ การของบริ ษั ท
ตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบาย ระเบียบ ข้อกำ�หนด
คำ�สั่งและมติที่ประชุมคณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ

•

เป็นผู้มีอำ�นาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ
ดำ�เนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรม สัญญา เอกสาร
คำ�สั่งหนังสือแจ้งหรือหนังสือใดๆ ที่ใช้ติดต่อกับหน่วยงาน
ราชการ รั ฐ วิส าหกิจ และบุ ค คลอื่ น ตลอดจนให้มีอำ� นาจ
กระทำ�การใดๆ ที่จำ�เป็นและสมควร เพื่อให้การดำ�เนินการ
ข้างต้นสำ�เร็จลุล่วงไป
• เป็นผู้มีอำ�นาจในการบังคับบัญชาพนักงานและ
ลูกจ้างทุกตำ�แหน่ง รวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน
ลด ตั ด เงิ น เดื อ นหรื อ ค่ า จ้ า ง ลงโทษทางวิ นั ย ตลอดจน
ให้ อ อกจากตำ � แหน่ ง ตามระเบี ย บ ข้ อ กำ � หนด หรื อ คำ � สั่ ง
ที่คณะกรรมการของบริษัทกำ�หนด แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือ
ลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำ�รง
ตำ � แหน่ ง เที ย บเท่ า ขึ้ น ไปจะต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอำ�นาจกำ�หนดเงื่อนไข
ในการทำ � งานของพนั ก งานและลู ก จ้ า ง และออกระเบี ย บ
ว่าด้วยการปฏิบตั งิ านของบริษทั โดยไม่ขดั หรือแย้งกับระเบียบ
ข้อกำ�หนด หรือคำ�สั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำ�หนด
• ให้ มี อำ � นาจในการมอบอำ � นาจช่ ว ง และ/หรื อ
มอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ปฏิ บั ติ ง านเฉพาะอย่ า งแทนได้
โดยการมอบอำ�นาจช่วง และ/หรือการมอบหมายดังกล่าว
ให้ อ ยู่ ภ ายใต้ ข อบเขตแห่ ง การมอบอำ � นาจตามหนั ง สื อ
มอบอำ � นาจดั ง กล่ า ว และ/หรื อ ให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ข้อกำ�หนด หรือคำ�สั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ
บริษัทกำ�หนดไว้
ทั้งนี้ การใช้อำ�นาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าว
ข้ า งต้ น ไม่ ส ามารถกระทำ � ได้ หากกรรมการผู้ จั ด การใหญ่
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในลักษณะใดๆ กับบริษัทในการใช้อำ�นาจดังกล่าว โดยในปี
2557 ไม่มีการดำ�เนินการใดๆ ที่นอกเหนือขอบเขตอำ�นาจ
ดังกล่าว
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คณะกรรมการจัดการของ ปตท.
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC)
เพื่อทำ�หน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 ประกอบด้วยผู้บริหาร 12 ตำ�แหน่ง ดังนี้
ชื่อตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง

1. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานกรรมการ

2. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

กรรมการ

3. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

กรรมการ

4. ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

กรรมการ

5. ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

กรรมการ

6. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

กรรมการ

7. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

กรรมการ

8. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

กรรมการ

9. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

กรรมการ

10. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

กรรมการ

11. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ

กรรมการ

12. รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร

กรรมการและเลขานุการ

โดยมี ผู้ จั ด การฝ่ า ยสำ � นั ก กรรมการผู้ จั ด การใหญ่
และเลขานุการบริษัท เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจัดการฯ มีก�ำ หนดการประชุมอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง โดยในปี 2557 มีการประชุมรวม 36 ครั้ง

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
จัดการของ ปตท.

•

ให้ค�ำ ปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจในประเด็น
ทีส่ �ำ คัญต่อกลยุทธ์  ทศิ ทางการดำ�เนินธุรกิจ  แผนการดำ�เนินงาน
ในระยะยาว ผลการดำ�เนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ
การจัดสรรทรัพยากรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
รวมทัง้ บริหารจัดการให้เกิดระบบการทำ�งานของบริษทั ที่ ปตท.
ถือหุน้ ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้รวมถึงการให้ค�ำ ปรึกษา
ข้อเสนอแนะ ผลักดัน และส่งเสริมการดำ�เนินงานในเรื่อง
ดังต่อไปนี้
• การกำ�หนดวิสยั ทัศน์ และภารกิจหลักของกลุม่ ปตท.
• การกำ�หนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมาย
การดำ�เนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดำ�เนินงาน
ของกลุ่มธุรกิจและ กลุ่ม ปตท. โดยรวม

•

การพิ จ ารณากลั่ น กรองถึ ง โครงสร้ า งการจั ด สรร
งบประมาณและทรัพยากรเพื่อการลงทุน และการสนับสนุน
การดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. และ กลุ่ม ปตท. (PTT Group’s
Capital Allocation Structure)
• การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของ
ปตท. และ กลุม่ ปตท. (PTT Group’s Portfolio Management)
• การพิ จ ารณากลั่ น กรอง และติ ด ตามการขยาย
การลงทุนในต่างประเทศของ กลุ่ม ปตท.
• การกำ�หนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนาผู้บริหาร
ของ กลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดับ 10 ขึ้นไป ให้เป็นระบบและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับภารกิจของ กลุ่ม ปตท. ในอนาคต
(Leadership Affliliation & Alignment Program)
• การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการ ระบบทรัพยากร
บุคคล ระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กรใน ปตท. และ
กลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน
• การพิจารณา กลัน่ กรอง กำ�หนดนโยบายและหลักการ
การกำ�กับดูแลแบบ กลุ่ม ปตท. (PTT Way of Conduct)
รวมทัง้ ผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบตั ติ ามแนวทางทีก่ �ำ หนดไว้
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• การจัดลำ�ดับความสำ�คัญในการจัดสรรทรัพยากร
บุคคลและการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
• การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สำ�คัญ
ระหว่างกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย
• การติดตามความคืบหน้า และผลการดำ�เนินงาน
ของ กลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กำ�หนด (PA & KPIs)
• การพิ จ ารณากลั่ น กรองการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ในการดำ�เนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท.
• การกลัน่ กรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำ�เสนอ
คณะกรรมการ ปตท.
• การจั ด ลำ � ดั บ ความสำ � คั ญ ของผลการตั ด สิ น ใจ
ของคณะกรรมการ ปตท. เพื่อนำ�ไปสู่การดำ�เนินการอย่าง
มีประสิทธิผล
• การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการ และ/หรือคณะทำ�งาน
เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ
• ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย
นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น
เพือ่ ให้การบริหารจัดการ กลุม่ ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสามารถผลักดันกลยุทธ์ และการดำ�เนินธุรกิจภายในกลุ่ม
ให้ บ รรลุ ผ ลตามเป้ า หมายได้ ปตท. ได้ มี จั ด แบ่ ง กลุ่ ม ของ
คณะกรรมการเป็น 3 ประเภทหลักประกอบด้วย
1. คณะกรรมการผลักดันกลยุทธ์องค์กร (Strategy
Committees) ประกอบด้วย
1.1 คณะกรรมการจัดการ กลุ่ม ปตท.
(PTT Group Management Committee:
PTTGMC)
1.2 คณะกรรมการจัดการของ ปตท.
(PTT Management Committee: PTTMC)
(ที่กล่าวข้างต้น)
2. คณะกรรมการประสานและตัดสินใจระหว่างธุรกิจ
(Coordination Committees) ประกอบด้วย
		 2.1 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุม่ ธุรกิจ
ปิโตรเลียมขัน้ ต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream
& Gas Business Group Alignment &
			 Coordination Management Committee: UAC)
2.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุม่ ธุรกิจ
ปิโตรเลียมขัน้ ปลาย (Downstream Business
			 Group Alignment & Coordination Committee:
DAC)
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		 2.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุม่ ธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure Business
			 Group Alignment & Coordination Committee:
IAC)
2.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือเทคโนโลยี
กลุ่ ม ปตท. (Technology Alignment
Committee: TAC)
2.5 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือการดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท. (Sustainability
Alignment Committee: SAC)
2.6 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธรุ กิจก๊าซธรรมชาติ
(Gas Business Strategic Alignment
Committee: GBSC)
2.7 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจนํ้ามัน (Oil
Business Strategic Alignment Committee:
OBSC)
2.8 คณะกรรมการแผนกลยุ ท ธ์ ธุ ร กิ จ ปิ โ ตรเคมี
และการกลั่น (Petrochemicals & Refining
Business Strategic Alignment Committee:
PRSC)
2.9 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธรุ กิจการค้าระหว่าง
ประเทศ (Trading Business Strategic
Alignment Committee: TBSC)
2.10 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หน่วยธุรกิจ
การค้ า ระหว่ า งประเทศ (Trading Risk
Management Committee: TRMC)
3. คณะกรรมการบริหารองค์กร (Support Committees)
ประกอบด้วย
3.1 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจ (Corporate Plan
Committee: CPC)
3.2 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน (Risk Management and Internal
Control Committee: RMCC)
3.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม
ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group
Alignment & Coordination Management
Committee: HRAC)
3.4 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม
การเงินและบัญชี (Finance & Accounting
Group Alignment & Coordination
Management Committee: FAAC)
3.5 คณะกรรมการจั ด การความรู้ กลุ่ ม ปตท.
(KM Committee)
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3.6 คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ
ภายใน กลุม่ ปตท. (PTT Group Internal Audit
Management Committee)
3.7 คณะกรรมการนโยบาย คุณภาพ ความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
กลุ่ม ปตท. (PTT Group Quality, Security,
		
Safety, Health, and Environment Management
Committee: QSHEGMC)
3.8 คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่ม ปตท. (PTT Group ICT Committee)
3.9 คณะกรรมการนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์
ระหว่างบริษทั ใน  กลุม่   ปตท. (PTT Group Policy
& Strategic Sourcing Committee)

เลขานุการบริษัท
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษทั จดทะเบียนในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
และตามข้ อ กำ � หนดของพระราชบั ญ ญั ติ ห ลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการ
บริษัทขึ้น โดยมีภาระหน้าที่ในการให้คำ�แนะนำ�ด้านกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบัติ
การจัดการประชุม รวมทัง้ ดูแลกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการ
เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ ปตท. รวมทัง้
การจั ด ทำ � และเก็ บ รั ก ษาเอกสาร อาทิ ทะเบี ย นกรรมการ
หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงานการประชุ ม
คณะกรรมการ และรายงานประจำ � ปี ข องบริ ษั ท หนั ง สื อ
นัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และเก็บรักษา
รายงานการมี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ที่ ร ายงานโดยกรรมการหรื อ
ผู้บริหาร
โดยคณะกรรมการฯ ได้แต่งตั้ง นางวันทนีย์ จารึ ก
ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการฝ่ายสำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ป็ น เลขานุ ก ารบริ ษั ท
อีกหน้าที่หนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน
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ประวัติเลขานุการบริษัท

นางวันทนีย์ จารึก อายุ 54 ปี

เลขานุการบริษัท
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน)

สัดส่วนการถือหุ้น ร้อยละ 0.000903
ประวัติการศึกษา

•
•

ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ภาษาเยอรมัน)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท

•

•
•
•

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 2/2002),
Effective Minute Taking (EMT 1/2006),
Board Reporting Program (BRP 9/2012),
Company Reporting Program (CRP 4/2012)
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 7)
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร Leadership Development Program ของสถาบัน
Centre for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์ (2015)
หลักสูตร Company Secretaries, Trueeventus
ประเทศฟิลิปปินส์ (2013)

ประสบการณ์การทำ�งาน
2545 - 2548

: ผู้ชำ�นาญการ สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการ ปตท.
2549 - 2556 : หัวหน้าทีม สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการ ปตท.
2556 - ปัจจุบัน : ผู้จัดการฝ่าย สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการ ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง

•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

•

ไม่มี

กิจกรรมพิเศษที่สำ�คัญ

•

กรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
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ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
ปตท. ได้ กำ � หนดนโยบายค่ า ตอบแทนกรรมการ
ที่ เ ป็ น ธรรมและสมเหตุ ส มผล มี ค ณะกรรมการกำ � หนด
ค่าตอบแทนทำ�หน้าทีท่ บทวน  โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะ
ทางการเงิ น ของบริ ษั ท และเปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ในกลุ่ ม
ธุรกิจระดับเดียวกัน โดยกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุม
และโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่นๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทน
เพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการ
ได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ
• ค่าตอบแทนกรรมการ
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปี
2557 เมื่ อ วั น พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 มี ม ติ อ นุ มั ติ
ค่าตอบแทนกรรมการ แยกเป็นดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุม
1.1 เบีย้ ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
			 • เบีย้ กรรมการรายเดือน เดือนละ 30,000 บาท
(เท่ากับอัตราเดิม)
			 • เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม
ครั้งละ 50,000 บาท (เท่ากับอัตราเดิม)
โดยจำ�กัดการจ่ายเบี้ยประชุม ไม่เกินปีละ
15 ครั้ง
1.2 เบีย้ ประชุมคณะกรรมการอืน่ ทีค่ ณะกรรมการ
ปตท. แต่งตั้ง ได้แก่
1.2.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
					 • เบี้ยกรรมการรายเดือน
เดือนละ 15,000 บาท
					 • เบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท
(เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
และเลขานุการฯ ได้รับเบี้ยประชุม
เดือนละ 7,500 บาท

1.2.2 สำ�หรับคณะกรรมการอื่น อีก 3 คณะ
คือ คณะกรรมการสรรหา
					 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
					 และคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
					 ที่ดี กำ�หนดเบี้ยประชุมครั้งละ
24,000 บาท (เฉพาะกรรมการ
ที่เข้าประชุม)
1.2.3 สำ�หรับคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
องค์กร ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เมื่อปี
2556 และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น
ที่อาจมีการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการ
บริษัทตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
ในอนาคต กำ�หนดเบี้ยประชุม ครั้งละ
24,000 บาท เฉพาะกรรมการ
ที่เข้าประชุม
1.3 ประธานกรรมการของทุ ก คณะฯ ให้ ไ ด้ รั บ
สูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25

• เงินโบนัสกรรมการ ปตท. ประจำ�ปี 2557
กำ � หนดค่ า ตอบแทนที่ เ ป็ น เงิ น โบนั ส ให้ ส ะท้ อ นและ
เชื่อมโยงกับผลประกอบการหรือกำ�ไรสุทธิของ ปตท. ในอัตรา
เท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำ�ไรสุทธิประจำ�ปี 2557 แต่กำ�หนด
วงเงิ น สู ง สุ ด ไม่ เ กิ น 3,000,000 บาทต่ อ คนต่ อ ปี (เท่ า กั บ
อัตราเดิม) และให้ค�ำ นวณจ่ายตามระยะเวลาการดำ�รงตำ�แหน่ง
และประธานกรรมการ ปตท. ได้รับสูงกว่ากรรมการฯ ในอัตรา
ร้อยละ 25
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ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ในปี 2557
			
ลำ�ดับ
รายนาม

หน่วย: บาท

จำ�นวนวัน
ม.ค. - ธ.ค.
2557

โบนัส
ปี 2557*

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
(รวมเบี้ยรายเดือน)

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง

รวม
ค่าเบี้ยประชุม

รวม
ค่าตอบแทน

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

184

1,168,126.79

786,774.19

-

786,774.19

1,954,900.98

2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

184

937,558.69

580,000.00

245,189.52

825,189.52

1,762,748.21

3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย

365

1,859,831.10 1,110,000.00

276,000.00

1,386,000.00

3,245,831.10

4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

159

810,173.00

505,806.45

-

505,806.45

1,315,979.45

5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

119

606,355.89

267,000.00

60,000.00

327,000.00

933,355.89

6. นายคุรุจิต นาครทรรพ

184

937,558.69

630,000.00

90,000.00

720,000.00

1,657,558.69

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

184

937,558.69

580,000.00

193,064.52

773,064.52

1,710,623.21

8. นายวิชัย อัศรัสกร

119

606,355.89

317,000.00

148,500.00

465,500.00

1,071,855.89

9. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ 119

606,355.89

317,000.00

24,000.00

341,000.00

947,355.89

10. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ 119

606,355.89

317,000.00

72,000.00

389,000.00

995,355.89

11. นายดอน วสันตพฤกษ์

159

810,173.00

505,806.45

48,000.00

553,806.45

1,363,979.45

12. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

365    1,859,831.10 1,110,000.00

48,000.00

1,158,000.00

3,017,831.10

13. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

178

   906,986.13

574,193.55

-

574,193.55

1,481,179.68

14. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

365

1,859,831.10 1,110,000.00

144,000.00

1,254,000.00

3,113,831.10

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: บุคคลล�ำดับที่ 1
		
บุคคลล�ำดับที่ 2
บุคคลล�ำดับที่ 4
บุคคลล�ำดับที่ 5
		 บุคคลล�ำดับที่ 6
บุคคลล�ำดับที่ 7
บุคคลล�ำดับที่ 8
บุคคลล�ำดับที่ 9
บุคคลล�ำดับที่ 10
บุคคลล�ำดับที่ 11
บุคคลล�ำดับที่ 13

14,513,051.85 8,710,580.65

1,348,754.04 10,059,334.69 24,572,386.54

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และประธานกรรมการ
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
นายคุรุจิต นาครทรรพ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และลาออกมีผลวันที่ 13 มกราคม 2558
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557
นายวิชัย อัศรัสกร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
นายดอน วสันตพฤกษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557

ทั้งนี้ บริษัท จัดหารถส�ำหรับการปฏิบัติหน้าที่ให้กับประธานกรรมการใช้ในขณะด�ำรงต�ำแหน่ง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2557
			
ลำ�ดับ
รายนาม

หน่วย: บาท

จำ�นวนวัน
ม.ค. - ธ.ค.
2557

โบนัส
ปี 2557*

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
(รวมเบี้ยรายเดือน)

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง

รวม
ค่าเบี้ยประชุม

รวม
ค่าตอบแทน

165

1,050,931.96

517,500.00

-

517,500.00

1,568,431.96

2. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ 100

509,542.77

250,000.00

-

250,000.00

759,542.77

3. นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

166

845,840.99

415,000.00

187,500.00

602,500.00

1,448,340.99

4. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

167

850,936.42

411,766.13

-

411,766.13

1,262,702.55

5. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

178

906,986.13

477,000.00

-

477,000.00

1,383,986.13

6. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

180

917,176.98

479,000.00

235,625.00

714,625.00

1,631,801.98

7. นายอินสอน บัวเขียว

180

917,176.98

479,000.00

173,500.00

652,500.00

1,569,676.98

8. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

180

917,176.98

379,000.00

72,000.00

451,000.00

1,368,176.98

9. นายทศพร ศิริสัมพันธ์

180

917,176.98

479,000.00

60,000.00

539,000.00

1,456,176.98

201

1,024,180.96

449,354.84

24,000.00

473,354.84

1,497,535.80

11. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง 135

687,882.74

482,290.32

30,000.00

512,290.32

1,200,173.06

12. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา

55

280,248.52

253,225.81

30,000.00

283,225.81

563,474.33

13. นายพรชัย รุจิประภา

58

295,534.81

206,129.03

70,161.30

276,290.33

571,825.14

14. นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

239

1,217,807.21

586,129.03

30,000.00

616,129.03

1,833,936.24

15. นายมนตรี โสตางกูร

359

1,829,258.53

654,193.55

142,000.00

796,193.55

2,625,452.08

13,167,858.96 6,518,588.71

1,054,786.30

1. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

10. นายสมชัย สัจจพงษ์

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ: บุคคลล�ำดับที่ 1
		
บุคคลล�ำดับที่ 2
		
บุคคลล�ำดับที่ 3
บุคคลล�ำดับที่ 4
บุคคลล�ำดับที่ 5
บุคคลล�ำดับที่ 6
บุคคลล�ำดับที่ 7
บุคคลล�ำดับที่ 8
บุคคลล�ำดับที่ 9
บุคคลล�ำดับที่ 10
บุคคลล�ำดับที่ 11
บุคคลล�ำดับที่ 12
บุคคลล�ำดับที่ 13
บุคคลล�ำดับที่ 14
บุคคลล�ำดับที่ 15
		

7,573,375.01 20,741,233.97

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2556
(เป็นประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2556) และลาออกมีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2557
นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2554
และครบวาระมีผลวันที่ 10 เมษายน 2557
นายวรุณเทพ วัชราภรณ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตัง้ แต่วนั ที่ 11 เมษายน 2556 และลาออกมีผลวันที่ 16 มิถนุ ายน 2557
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 และลาออกมีผลวันที่ 17 มิถุนายน 2557
นายสุเทพ เหลีย่ มศิรเิ จริญ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตัง้ แต่วนั ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 และลาออกมีผลวันที่ 28 มิถนุ ายน 2557
นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2556 และลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2557
นายอินสอน บัวเขียว ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 และลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2557
นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 และลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2557
นายทศพร ศิริสัมพันธ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557 และลาออกมีผลวันที่ 30 มิถุนายน 2557
นายสมชัย สัจจพงษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2556 และลาออกมีผลวันที่ 21 กรกฎาคม 2557
พลอากาศเอก ประจิน จัน่ ตอง ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตัง้ แต่วนั ที่ 10 เมษายน 2557 และลาออกมีผลวันที่ 23 สิงหาคม 2557
พลเอก ไพบูลย์ คุม้ ฉายา ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2557 และลาออกมีผลวันที่ 25 สิงหาคม 2557
นายพรชัย รุจิประภา ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 และลาออกมีผลวันที่ 28 สิงหาคม2557
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2555 และลาออกมีผลวันที่ 28 สิงหาคม 2557
นายมนตรี โสตางกูร ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2557
และพ้นจากต�ำแหน่งมีผลวันที่ 26 ธันวาคม 2557
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2554 - 2557
ค่าตอบแทน

หน่วย: บาท

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน

เงินเบี้ยประชุม

15

11,355,399.76

14

11,316,572.58

15

16,324,759.22

14

17,632,709.70

โบนัสรวม*

15

28,802,739.73

14

30,122,950.82

15

45,129,452.06

14

27,680,910.81

61,454,211.28		

45,313,620.51

40,158,139.49		

รวม

41,439,523.40		

* รวมโบนัสกรรมการที่จ่ายเพิ่มในปี 2558

ค่าตอบแทนกรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการอิสระในบริษัทย่อยระหว่างปี 2557
กรรมการอิสระของ ปตท. ที่ลาออกระหว่างปี 2557 และเป็นกรรมการอิสระในบริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
จำ�กัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท. จำ�นวน 1 คน (และลาออกจาก ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557)
ได้รับค่าตอบแทนจาก ปตท.สผ. ดังนี้
หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
รายชื่อ
นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

โบนัส
กรรมการ

ค่าเบี้ยประชุมและ
ค่าตอบแทนรายเดือน

463,301.89

320,000.00

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการ
เฉพาะเรื่อง

รวมค่าตอบแทน

0

783,301.89

ค่าตอบแทนผู้บริหาร
• ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่กรรมการ ปตท. กำ�หนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำ�เนินงาน
ของ ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) กำ�หนดโดยกระทรวงการคลังซึ่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกำ�หนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance
Indicators: KPIs) ไว้แต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจและนำ�ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับ โดยคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณากำ�หนด
ค่าตอบแทนให้สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏิบัติและมาตรฐานของกลุ่มธุรกิจ
ชั้นนำ�ประเภทเดียวกัน พร้อมทั้งนำ�เสนอหลักการและจำ�นวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา
และอนุมัติ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารของ ปตท. ตามเกณฑ์ของสำ�นักงานคณะกรรมการ
กำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) (เนื่องจาก ปตท. มีการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม
2557 จึงมีผลให้จำ�นวนผู้บริหารตามคำ�จำ�กัดความของสำ�นักงาน ก.ล.ต. ก่อนการปรับโครงสร้าง คือ 1 มกราคม - 30 เมษายน
2557 มีจำ�นวน 10 ท่าน ในขณะที่ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป มีจำ�นวน 5 ท่าน) และไม่รวมผู้บริหารระดับสูง
ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น และผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ที่มาปฏิบัติงานที่ ปตท. ได้รับค่าตอบแทน
จาก ปตท. ตามรายละเอียด ดังนี้
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2557 (แยกค่าตอบแทน ปธบ./ กผญ.)

หน่วย: บาท

ปี 2557

ค่าตอบแทน

ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

เงินเดือนรวม
โบนัสรวม

จำ�นวนราย
(ม.ค. - เม.ย.)/
จำ�นวนราย
(พ.ค.-ธ.ค.)

จำ�นวนเงิน

จำ�นวนราย (ม.ค. - เม.ย.)/
จำ�นวนราย (พ.ค. - ธ.ค.)
(รวมประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่)

จำ�นวนเงิน

20,622,360.00

9/4

35,832,600.00

10/5

56,454,960.00

9,395,160.00

9/4

25,032,972.00

10/5

34,428,132.00

30,017,520.00		

รวม

รวม

ผู้บริหาร
(ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.)

60,865,572.00		

90,883,092.00

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ปี 2554 - 2557
ค่าตอบแทน

หน่วย: บาท

ปี 2554

ปี 2555

จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน

ปี 2556

ปี 2557

จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน

จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน

เงินเดือนรวม

10

62,091,720.00

9

62,769,000.00

10

69,023,520.00

10/5

56,454,960.00

โบนัสรวม

6

24,581,820.00

9

23,993,379.77

10

30,772,449.50

10/5

34,428,132.00

รวม		

86,673,540.00		

86,762,379.77		

99,795,969.50		

90,883,092.00

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพสำ�หรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2554 - 2557
ค่าตอบแทน
เงินสมทบกองทุน
ส�ำรองเลี้ยงชีพ

ปี 2554

ปี 2555

จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน
8

3,980,468.00

หน่วย: บาท

9

6,276,900.00

ปี 2556

ปี 2557

จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน

จำ�นวนราย จำ�นวนเงิน

9

6,652,851.60

10/5

4,937,228.80

ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัทมีดังนี้
ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำ�ความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
1) การถูกพิพากษาว่ากระทำ�ผิดทางอาญา ยกเว้นที่เป็นความผิดอันเกิดจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ความผิดลหุโทษ
หรือความผิดในทำ�นองเดียวกัน
2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
3) การเป็ น ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อำ � นาจควบคุ ม ในบริ ษั ท หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นที่ ถู ก พิ พ ากษาให้ เ ป็ น บุ ค คลล้ ม ละลาย หรื อ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

พนักงาน
บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สำ�คัญที่สุดในการดำ�เนินธุรกิจ โดยมีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโต
ขององค์กรขึ้นอยู่กับพนักงานที่มีคุณภาพ ดังนั้น ปตท. จึงมีนโยบายมุ่งเน้นที่จะพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหาร และระบบ
การพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อที่จะเสริมสร้างและพัฒนา
ให้พนักงานเป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงาน
เป็นกลไกหลักในการพัฒนาให้ ปตท. ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร มุ่งไปสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทาง
พลังงานให้แก่ประเทศชาติ

จำ�นวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร
จำ�นวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทใน กลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
เท่ากับ 4,516 คน และทั้งนี้ ปตท. ยังคงดำ�เนินการจัดทำ�แผนอัตรากำ�ลังคนให้สอดคล้องต่อการดำ�เนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวน
ของสภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความสำ�คัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจำ�เป็นต่อเนื่องจาก
การลงทุน นอกจากนั้น ยังได้จัดทำ�แผนและดำ�เนินการพัฒนาศักยภาพพนักงานอย่างจริงจังในทุกระดับ ตลอดจนปรับขั้นตอน
การทำ�งานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จำ�นวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2554 - 2557 มีรายละเอียด ดังนี้
หน่วย: คน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557
(1 ม.ค. - 31 ธ.ค.)

กลุ่มธุรกิจ
ปตท.

กลุ่ม ปตท.

ปตท.

กลุ่ม ปตท.

ปตท.

กลุ่ม ปตท.

ปตท.

กลุ่ม ปตท.

1. ก๊าซธรรมชาติ

1,270

-

1,367

-

1,424

-

1,323

-

2. นํ้ามัน

1,387

-

1,296

-

1,496

-

1,409

-

68

-

103

-

95

-

93

-

201

-

3. ปิโตรเคมีและการกลั่น
4. กลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐาน
5. สนับสนุน และปฏิบัติงาน
ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น
6. บริษัทย่อยและกิจการ
ร่วมค้า
รวม		

1,0451/

2762/

1,1971/

2652/

1,0981/

2822/

1,2181/

2722/

-

17,964

-

20,551

-

24,969

-

25,714

3,770

18,240

3,963

20,816

4,113

25,251

4,244

25,986

หมายเหตุ: 1/ ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ
2/ พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวม กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2554 - 2557 มีรายละเอียดดังนี้
หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

เงินเดือนรวม

3,044,018,589.00

3,311,831,273.00

3,549,202,456.00

3,729,946,652.00

โบนัสรวม

1,465,345,881.00

1,653,647,970.00

1,756,840,371.00

1,869,490,435.00

293,871,121.00

318,714,613.00

415,284,584.00

434,836,637.00

อื่นๆ (ถ้ามี)

2,076,671,038.00

2,331,060,076.00

2,364,683,270.00

2,750,517,905.00

รวม

6,879,906,629.00

7,615,253,932.00

8,086,010,681.00

8,784,791,629.00

เงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ

ค่าตอบแทนอื่นๆ
ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่นๆ นอกเหนือ
จากเงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
ให้กับผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจ การดำ�รงชีพ ตลอดจนมาตรฐานของกลุ่มบริษัท
ในธุรกิจชั้นนำ�ประเภทเดียวกัน เช่น ค่าเช่าบ้าน ค่าปฏิบัติงาน
ต่างจังหวัด ค่าล่วงเวลา เป็นต้น โดยในปี 2556 ปตท. ได้มี
การปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือนของ ปตท. ให้สามารถแข่งขันได้
นอกจากนัน้ ปตท. มีกลยุทธ์และนโยบายในการสร้างแรงจูงใจ
แก่พนักงานทั้งในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่รูปแบบของ
ตัวเงิน เช่น นโยบายสวัสดิการทางเลือก (Flexible Benefit)
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานได้ มี สิ ท ธิ์ เ ลื อ กใช้ ส วั ส ดิ ก าร
ที่เหมาะสมกับรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง นโยบายด้าน
การพั ฒ นาบุ ค ลากร การตรวจสุ ข ภาพของผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน
ที่ทำ�งานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง และการปรับปรุงค่าตอบแทน
และสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ สำ � หรั บ พนั ก งานที่ ไ ปปฏิ บั ติ ง าน
ประจำ�ในต่างประเทศที่บริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น เป็นต้น
ทั้งนี้ ปี 2557 ค่าเบี้ยประกันชีวิตเฉลี่ย 2,986 บาท
ต่อคนต่อปี และค่ารักษาพยาบาลที่ ปตท. จ่ายเป็นสวัสดิการ
ให้พนักงานทั้งระบบ (ระบบสวัสดิการที่ ปตท. บริหารและ
ระบบประกันสุขภาพ) เฉลี่ย 106,790.07 บาทต่อคนต่อปี
ปี 2557 (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557) มีการปรับอัตรา
ค่าเล่าเรียนบุตรใหม่ ตามประกาศกรมบัญชีกลาง ค่าเบี้ย
ประกันชีวิตเฉลี่ย 2,832.29 บาทต่อคนต่อปี และค่ารักษา
พยาบาลที่ ปตท. จ่ายเป็นสวัสดิการให้พนักงานและครอบครัว
ทั้งระบบสวัสดิการที่ ปตท. บริหาร และระบบประกันสุขภาพ
เฉลี่ย 98,561.31 บาทต่อคน (1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2557)

การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล
เพือ่ ให้องค์กรพัฒนาไปสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งความยัง่ ยืน
ปตท. ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนา
ทรั พ ยากรบุ ค คลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพของบุ ค ลากร
ให้ ไ ด้ ใ ช้ ค วามรู้ ค วามสามารถของตนเองอย่ า งเต็ ม ที่ เพื่ อ
นำ�พาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำ�เนินธุรกิจ รวมถึง
การมีโอกาสก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และเติบโตไปพร้อมๆ
กับความสำ�เร็จขององค์กรด้วย
ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับ
ร่วมกันกำ�หนดแผนงานให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย
ขององค์กร ซึง่ จะส่งผลให้การดำ�เนินธุรกิจทัว่ ทัง้ องค์กร มุง่ ไปสู่
จุดหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผูบ้ ริหารระดับสูง
ของ ปตท. และบริษทั ในกลุม่ ทีเ่ กีย่ วข้องทัง้ หมด รวมทัง้ สายงาน
สนับสนุนมาร่วมประชุมหารือและกำ�หนดวิสยั ทัศน์และทิศทาง
ขององค์กรร่วมกัน และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสูห่ น่วยงาน
ภายในสายงานต่างๆ จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และ
แผนการใช้งบประมาณที่มีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
พนักงาน ปตท. ทุกระดับได้กำ�หนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด
(Key Performance Indicators: KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมา
ตามลำ�ดับเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับองค์กร หน่วยงาน ลงมา
จนถึ ง พนั ก งาน ทั้ ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ พ นั ก งาน
กำ � หนดนั้ น จะใช้ เ ป็ น กรอบการปฏิ บั ติ ง านและมาตรฐาน
การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของพนั ก งานแต่ ล ะบุ ค คล
ซึ่ ง สามารถสะท้ อ นความแตกต่ า งของผลการปฏิ บั ติ ง าน
ของพนักงานได้
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ปตท. ได้นำ�แนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career
Management) มาใช้เพื่อเตรียมความพร้อม และส่งเสริม
พนักงานทุกระดับให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์
ให้ เ ป็ น ไปตามรู ป แบบ (Model) ที่ อ งค์ ก รกำ � หนดขึ้ น เพื่ อ
รองรั บ ภารกิ จ และสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ อ งค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
โดยใช้เป็นกรอบและแนวทางหลักของการบริหารและพัฒนา
พนักงานในทุกระดับ การกำ�หนดสายอาชีพของ ปตท. ขึน้ อยูก่ บั
ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจทีม่ งุ่ สร้างให้องค์กรมีขดี ความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยแบ่งการดำ�เนินงานเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง และกลุ่ ม พนั ก งาน ที่ เ ชื่ อ มโยงกั น อย่ า ง
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการคัดเลือก ประเมิน
ศั ก ยภาพ และจั ด ทำ � แผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual
Development Plan) อย่างเป็นระบบโดย
• กลุ่มผู้บริหารระดับสูง (ระดับเทียบเท่าผู้จัดการฝ่าย
ขึ้นไป) เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบ กลุ่ม ปตท. (Group
Leader Development) เพื่อรองรับความต้องการผู้บริหาร
ระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผู้บริหารระดับ
CEO ของ กลุม่ ปตท. เรียกว่า คณะกรรมการจัดการกลุม่ ปตท.
(PTT Group Management Committee: PTTGMC)
มี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบในการกำ � หนดทิ ศ ทางและ
นโยบายการดำ � เนิ น งานในเรื่ อ งการบริ ห ารสายอาชี พ
กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการบริหารความร่วมมือ
ของกลุ่ ม ทรั พ ยากรบุ ค คล (Human Resources Group
Alignment & Coordination Management Committee:
HRAC) มี ห น้ า ที่ ใ ห้ คำ � ปรึ ก ษาและข้ อ เสนอแนะให้ แ ก่
รองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ท รั พ ยากรบุ ค คลและศั ก ยภาพ
องค์ ก ร ในการตั ด สิ น ใจประเด็ น ความร่ ว มมื อ ที่ สำ� คั ญ ต่ อ
กลยุทธ์และทิศทางในการกำ �กับดูแลด้านทรัพยากรบุคคล
ของ กลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับทิศทางของ กลุ่ม ปตท.
• กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่า
ลงมา) เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจำ�เป็น
ของการดำ�เนินธุรกิจของแต่ละบริษทั ในกลุม่ เพือ่ รองรับทิศทาง
การดำ�เนินธุรกิจในอนาคต สำ�หรับ ปตท. ได้กำ�หนดให้จัดตั้ง
คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate Human
Resources Committee: HRC) มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
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ในการส่งเสริมผลักดันและควบคุมติดตามการดำ �เนินงาน
ในเรื่ อ งการบริ ห ารสายอาชี พ กลุ่ ม พนั ก งานให้ เ ป็ น ไปตาม
เป้ า หมาย และกลุ่ ม ที่ ป รึ ก ษาประจำ � สายอาชี พ (Career
Counseling Team: CCT) รวม 14 สายอาชี พ มี ห น้ า ที่
ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารสายอาชี พ กลุ่ ม พนั ก งาน
ให้ คำ � ปรึ ก ษา ชี้ แ นะ ควบคุ ม และติ ด ตามการดำ � เนิ น งาน
ทั้ ง นี้ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการบริ ห ารสายอาชี พ นั้ น เป็ น กลไก
ให้ พ นั ก งานตั้ ง เป้ า หมายและวางแผนพั ฒ นาตนเอง เพื่ อ
ความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคุณค่าในงานที่รับผิดชอบ
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางขององค์กรทัง้ ในรูปแบบ
การฝึ ก อบรมที่ เ หมาะสม ตาม Success Profile รวมถึ ง
การหมุนเวียนเปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม Career
Path เพื่อให้พนักงานสามารถพัฒนาทักษะ ความชำ�นาญ
จากประสบการณ์ในตำ�แหน่งหน้าที่ใหม่ ตลอดจนการแต่งตั้ง
เลื่อนระดับพนักงานให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และศักยภาพของพนักงาน ซึง่ การพัฒนาพนักงานให้เหมาะสม
ตามความสามารถและความต้ อ งการของพนั ก งานและ
องค์กรนัน้ นอกจากพนักงานจะมีความพร้อมสำ�หรับการเติบโต
เป็นผู้บริหารระดับสูงของ กลุ่ม ปตท. แล้ว ยังจะนำ� ปตท. ไปสู่
ความสำ�เร็จตามเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ในที่สุด
ในปี 2557 ปตท. ยั ง คงจั ด ให้ มี โ ครงการ Young
People to Globalization: YP2G เป็นปีที่สอง เพื่อคัดเลือก
บุคลากรทีม่ คี วามพร้อมไปปฏิบตั งิ านต่างประเทศตามกลยุทธ์
ของ ปตท. พนักงานดังกล่าวจะได้รับการพัฒนาและเตรียม
ความพร้อม โดยจะได้มอบหมายให้รบั ผิดชอบงานพัฒนาธุรกิจ
ต่างประเทศ (International Business Development) หรือ
งานทีม่ เี กีย่ วข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. ในต่างประเทศ
(International Related Business) ซึ่งพนักงานจะได้เรียนรู้
และเพิ่ ม พู น ประสบการณ์ ด้ า น Business Acumen จาก
การปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ On the Job Training (OJT)
นอกจากนี้ ในปี 2557 ปตท. ได้เพิ่มการบริหารสายอาชีพ
คุณภาพ มาตรฐานและงานวิศวกรรม (Quality Assurance
and Engineering Career) เพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจโครงสร้าง
พื้นฐานของ ปตท.

161

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ปตท. ยังคงให้ความสำ�คัญในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงาน (Career and Competency Management)
โดยมีการจัดทำ�และทบทวน Success Profile ของแต่ละ
ตำ�แหน่งงาน และปรับปรุงวิธีการประเมิน Competency
การจัดทำ�แผนการพัฒนารายบุคคล (Individual Development
Plan : IDP) ในระบบ COACH พร้อมทัง้ ปรับปรุงคูม่ อื การใช้งาน
เพื่อพัฒนาพนักงานตามสายอาชีพที่กำ�หนด และสอดคล้อง
กับการดำ�เนินธุรกิจขององค์กร
นอกจากนี้ ปตท. ยังคำ�นึงถึงกลไกในการพัฒนาองค์กร
อย่างยั่งยืน (Lifetime Learning Organization) โดย ปตท.
ได้พัฒนาระบบสำ�หรับจัดเก็บข้อมูลองค์ความรู้ (Knowledge
Management) ที่สำ�คัญขององค์กร โดยสนับสนุนให้ผู้บริหาร
และพนั ก งานมี ก ารจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ ใ ห้ เ ป็ น ระบบ
และเป็ น ปั จ จุ บั น รวมทั้ ง เปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานทุ ก ระดั บ
สามารถใช้ประโยชน์ได้จากระบบฐานข้อมูลดังกล่าว ซึ่งจะ
ช่วยให้พนักงานสามารถเรียนรู้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และช่วยส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาศักยภาพ
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นรากฐานสำ�คัญในการนำ�
ไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ดังนั้น “การที่เราจะมุ่ง

ไปสู่ อ งค์ ก รแห่ ง ความยั่ ง ยื น ได้ นั้ น ก็ ด้ ว ยกำ � ลั ง สติ ปั ญ ญา
ของคน Learning เป็น Lifetime หยุดไม่ได้” ทั้งนี้ ปตท.
มี โ ปรแกรมอบรมและพั ฒ นาให้ กั บ ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งาน
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แรกเข้าจนถึงเกษียณอายุการทำ�งาน
เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างขีดความสามารถตามทิศทาง
ขององค์กร และหน่วยงานต้องการสร้างพนักงานให้เป็น
คนเก่งและคนดีขององค์กรและสังคม
นอกเหนื อ จากระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ที่มุ่งเน้นพัฒนาพนักงาน ปตท. ให้เป็นคนเก่ง หรือเป็นผู้ที่มี
ศั ก ยภาพสามารถตอบสนองต่ อ ความคาดหวั ง ขององค์ ก ร
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ได้ แ ล้ ว ปตท. ยั ง ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ
การพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี มีส่วนร่วมในการดูแลสังคม
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility)
รวมทั้ ง ยึ ด หลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate
Governance) เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ ปตท. มีความเชื่อมั่นว่าการพัฒนาพนักงานให้เป็นคนดี
และคนเก่งนั้น จะช่วยให้องค์กรเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและ
ยั่งยืนในระยะยาว

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน
หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำ�นวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

พนักงาน

44.0

60.1

63.0

35.24

ผู้บริหาร

44.8

41.8

43.0

22.61
หน่วย: บาทต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี
พนักงานและผู้บริหาร

ปี 2554

ปี 2555

ปี 2556

ปี 2557

41,182.00

54,611.00

58,000.00

55,435.37

หมายเหตุ: จ�ำนวนชั่วโมงอบรมและค่าใช้จ่ายต่อคนต่อปี ในปี 2557 ลดน้อยลงจากปีที่ผ่านมาเนื่องจากเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2557 อยู่ในช่วง
ปฏิบัติงานภายใต้ภาวะฉุกเฉิน มีการปิดล้อมอาคารส�ำนักงาน จากสถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่สงบ
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การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร
และพนักงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
ปตท. ได้จัดให้มีรูปแบบการสื่อความระหว่างผู้บริหาร
และพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทาง
การดำ � เนิ น งานขององค์ ก ร อุ ป สรรคหรื อ ผลกระทบที่ อ าจ
จะเกิ ด ขึ้ น และเปิ ด โอกาสให้ พ นั ก งานแสดงความเห็ น
และมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
การดำ�เนินงานขององค์กรในแต่ละปี นอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการ กิจการสัมพันธ์ ปตท. ทีก่ �ำ หนดวาระการประชุม
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ยังมีการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee: JCC)
ทีก่ �ำ หนดให้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงาน
ในหน่วยงานภูมภิ าคทัว่ ประเทศ นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังได้จัดประชุมสื่อความ
กั บ พนั ก งานอย่ า งต่ อ เนื่ อ งเป็ น ระยะมาโดยตลอด รวมทั้ ง
การประชุมระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานทัง้ ในและนอกสังกัด
และการสำ�รวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อรับทราบระดับความพึงพอใจและระดับ
ความผูกพันในปัจจัยต่างๆ และหาทางแก้ไขและปรับปรุง โดย
ปตท. มีความเชื่อมั่นว่าการสื่อความที่ดี และการแลกเปลี่ยน
ความคิ ด เห็ น ระหว่ า งผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานจะนำ � ไปสู่
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และ
ทำ�ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน รวมทั้งได้ดำ�เนินการ
สอบทานความต้ อ งการพื้ น ฐานด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คลของ
ผู้บริหารและพนักงานผ่านการดำ�เนินงานของคณะกรรมการ
หลายคณะ เช่ น คณะกรรมการจั ด การทรั พ ยากรบุ ค คล
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. และคณะกรรมการบริหาร
สายอาชีพ เป็นต้น และมีการสำ�รวจความคิดเห็นของพนักงาน
โดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ภายนอกจำ�นวน 1 ครัง้ และมีการร่วมมือกับบริษทั ใน กลุม่ ปตท.
เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหารของกลุ่มร่วมกัน และ
จัดทำ�แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน

การกำ�หนดให้มีค่านิยมร่วมของ กลุ่ม ปตท.
(PTT Group Core Value)
ค่านิยม กลุม่ ปตท. คือ SPIRIT ซึง่ ผูบ้ ริหารและพนักงาน
กลุ่ม ปตท. มีความเชื่อร่วมกันว่า ค่านิยม SPIRIT จะเป็น
ตัวช่วยให้บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ผู้บริหาร พนักงาน เกิดวิถี
การทำ � งานร่ ว มกั น มี ทิ ศ ทางที่ ส อดคล้ อ งกั น มี ค วามเชื่ อ
ร่วมกัน และจะช่วยสร้างความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ

ไปสู่ ส ายตาคนภายนอกและนำ � องค์ ก รสู่ ก ารเป็ น องค์ ก ร
แห่งความยั่งยืนได้ โดยเรายึดค่านิยม SPIRIT เป็นแนวทาง
ในการสร้างกรอบความคิดและความเชือ่ ทีจ่ ะนำ�ไปสูพ่ ฤติกรรม
และแนวทางปฏิบัติ ค่านิยม กลุ่ม ปตท. จึงเป็นองค์ประกอบ
ที่สำ�คัญต่อการเกิดวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง เป็นตัวช่วย
พวกเราในการตัดสินใจสร้างความไว้วางใจกันและกัน และ
สร้างความรู้สึกร่วมกันในการเป็นกลุ่มเดียวกัน ค่านิยมจึงเป็น
ตัวผลักดันที่สำ�คัญต่อวิธีการคิดและการปฏิบัติให้พนักงาน
ใน กลุ่ม ปตท. เป็นทั้งคนเก่งและคนดี ซึ่งค่านิยม SPIRIT
ประกอบด้วย:

Synergy			
Performance Excellence
Innovation		
Responsibility for Society
Integrity & Ethics
Trust & Respect

=
=
=
=
=
=

สร้างพลังร่วมอันยิ่งใหญ่
ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ร่วมสร้างนวัตกรรม
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม
ร่วมสร้างพลังความดี
ร่วมสร้างความเชื่อมั่น

การสืบทอดตำ�แหน่งสำ�หรับผู้บริหาร
เนื่ อ งจาก ปตท. มี ส ถานะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดั ง นั้ น
การสรรหาและแต่งตั้งตำ�แหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่
จึงต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 8 ตรี
และดำ � เนิ น กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จั ต วา โดย
คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ง
จำ � นวน 5 คน ที่ มี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า ม
ตามกฎหมาย ทำ�หน้าทีส่ รรหาบุคคลทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ ที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ เป็ น ผู้ บ ริ ห าร ปตท.
โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้นเป็นผูบ้ ริหารซึง่ เป็นกรรมการ
โดยตำ�แหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
เมื่ อ คณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ ที่ มี ค วามเหมาะสมแล้ว
ให้เสนอต่อผู้มีอำ�นาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยต้องดำ�เนินการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารเดิ ม พ้ น จาก
ตำ�แหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณี
ที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำ�หนด
เวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดำ�เนินการกระบวนการสรรหา
ใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปี 2554
คณะกรรมการ ปตท. ได้ ดำ � เนิ น การกระบวนการสรรหา
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่คนใหม่เพือ่ ทำ�หน้าทีแ่ ทน นายประเสริฐ
บุญสัมพันธ์ ซึ่งครบวาระตามสัญญาจ้างในวันที่ 9 กันยายน
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2554 โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานสำ � หรั บ กรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครและมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนจำ�นวน 4 คน โดยแบ่งเป็นผู้บริหาร กลุ่ม ปตท. 3 คน
และบุคคลภายนอก 1 คน ซึ่งกระบวนการสรรหาดำ�เนินการ
ด้วยความโปร่งใส ภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด
ตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัตคิ ณ
ุ สมบัตมิ าตรฐาน
สำ�หรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550
ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ได้พิจารณา
คัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
เพื่อพิจารณา คือ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 27
พฤษภาคม 2554 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีมติเห็นชอบตาม
ที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. เสนอ
และแต่งตัง้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ให้ด�ำ รงตำ�แหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. คนใหม่
ต่อจาก นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ โดยเข้ารับตำ�แหน่งตั้งแต่
วันที่ 10 กันยายน 2554 และมีวาระการดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ปี
นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ปตท. ได้ด�ำ เนินการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงอย่างต่อเนือ่ ง
เพื่อให้มีผู้บริหารขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม
สมัครเข้าคัดเลือกในการสรรหากรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ครัง้ ต่อไป
โดยมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเพือ่ ทดแทนผูบ้ ริหาร
ระดับสูงที่จะเกษียณอายุในระหว่างปี 2557 - 2561 และ
นโยบาย/ แนวทางการพัฒนาผูบ้ ริหารระดับสูงของ กลุม่ ปตท.
รวมทั้งการจัดทำ�แผนพัฒนารายบุคคล คือ Management
Pool ประกอบด้วยผู้บริหาร 354 คน และ Potential Pool
ของตำ�แหน่ง Key Area ไว้เรียบร้อยแล้ว
การบริ ห ารดั ง กล่ า วดำ � เนิ น การมาตั้ ง แต่ ปี 2550
โดย ปตท. มีระบบ “การพัฒนาผู้บริหารระดับสูง (Group
Leadership Development Program: GLDP)” เพื่อเป็น
การวาง Succession Plan สำ � หรั บ เตรี ย มบุ ค ลากรให้ มี
ความพร้อมขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งที่สูงขึ้นเมื่อมีตำ�แหน่งว่างของ
กลุ่ม ปตท. ได้แก่ ตำ�แหน่งต่างๆ ดังนี้
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ (President)
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า
(Senior Executive Vice President: SEVP)
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า
(Executive Vice President: EVP)
• ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า
(Vice President: VP)

โดยมีกลไกการบริหาร ดังนี้
• คณะกรรมการจัดการ กลุ่ม ปตท.
(PTT Group Management Committee: PTTGMC)
• คณะกรรมการจัดการ กลุ่ม ปตท.
(PTT Group Management Committee-Minor:
PTTGMC-Minor)
• คณะกรรมการบริหารความร่วมมือ
ของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human Resources
Group Alignment & Coordination
Management Committee: HRAC)
• คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล
(Corporate Human Resources Committee: HRC)
ผลการดำ�เนินการ ปี 2557
• การเตรียม SEVP Pool Member คือ
กลุ่มผู้บริหารระดับ EVP ที่มีความพร้อม
และศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)
- จำ�นวน Pool Member 53 ราย
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
- Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้น
ดำ�รงตำ�แหน่ง 19 ราย (ปี 2551 - 2557)
การเตรี
ยม EVP Pool Member คือ
•
กลุ่มผู้บริหารระดับ VP ที่มีความพร้อม
และศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.)
- จำ�นวน Pool Member 128 ราย
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
- Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้น
ดำ�รงตำ�แหน่ง 35 ราย (ปี 2552 - 2557)
• การเตรียม VP Pool Member คือ
กลุ่มผู้บริหารระดับ ผจ.ส่วน
ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)
- จำ�นวน Pool Member 155 ราย
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
- Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้น
ดำ�รงตำ�แหน่ง 87 ราย (ปี 2552 - 2557)

ข้อพิพาทด้านแรงงาน
ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำ�คัญในระยะ
เวลา 3 ปี ที่ผ่านมา
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นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการ
ในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. ตระหนักเสมอว่าผูถ้ อื หุน้
ทุกท่านเป็นเจ้าของ ปตท. ดังนั้นสิ่งที่จะทำ�ให้ผู้ถือหุ้นไว้วางใจ
และมั่นใจในการลงทุนกับธุรกิจของ ปตท. ก็คือการมีนโยบาย
หรื อ การดำ � เนิ น การที่ รั ก ษาสิ ท ธิ พื้ น ฐานที่ ผู้ ถื อ หุ้ น พึ ง ได้ รั บ
อย่างเป็นธรรมตามทีก่ ฎหมายกำ�หนด หรือมากกว่านัน้ รวมถึง
การจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
ทีด่ ที สี่ ดุ เป็นทีย่ อมรับจากผูล้ งทุนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝ่ายอยูเ่ สมอ
นับตั้งแต่แปลงสภาพเป็น บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) และกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปลายปี
2544 ปตท. ให้ความสำ�คัญในด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำ�หนดให้ ปตท. “ต้องจัดทำ�นโยบายเกี่ยวกับ
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน
ตามระบบการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติขององค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง” ไว้ในข้อบังคับ
ของ บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) รวมทั้งได้กำ�หนดระเบียบบริษัทว่าด้วยการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีในปี 2544 ซึ่งได้มีการแก้ไข
ทบทวนในปี 2557 และจัดทำ�คู่มือหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ เป็นครั้งแรกในปี 2546 และต่อมา คณะกรรมการ ปตท. จัดให้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องอีก
จำ�นวน 3 ฉบับ ในปี 2548 ปี 2552 และปรับปรุงครั้งที่ 3 ในปี 2556 - 2557 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีสำ�หรับ
บริษัทจดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate
Governance Assessment Report ของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ที่ปรับปรุงให้สอดคล้องกับ ASEAN
Corporate Governance Scorecard (ASEAN CG Scorecard) และแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำ�ในระดับสากล โดยแก้ไข
ชื่อคู่มือเป็น “คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท ปตท. จำ�กัด
(มหาชน)” สาระสำ�คัญที่ปรับปรุงในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับนี้ คือ
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• เพิ่ ม เติ ม สาระเกี่ ย วกั บ มาตรฐานทางจริ ย ธรรม
เพื่อให้คู่มือ CG ของ ปตท. มีสถานะเป็นประมวลจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญ
• เพิ่มเติมกลไกและหลักปฏิบัติเกี่ยวกับคู่มือ CG
เพื่ อ ให้ มี ค วามชั ด เจนในการปฏิ บั ติ แ ละการลงโทษเมื่ อ มี
การฝ่าฝืนหรือละเว้น
• เพิ่มเติมการดำ�รงตำ�แหน่งของกรรมการ ปตท. ดังนี้
1. ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจและ/หรือ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน
3 แห่ง
2. ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน
5 แห่ ง ทั้ ง นี้ การดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการ
ตามความในข้อ 2 นี้ จะต้องไม่ขดั ต่อหลักเกณฑ์
ข้อ 1 ด้วย อนึ่ง การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ
ในข้อ 1 และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
3. กรรมการอิ ส ระและกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง
ไม่สามารถดำ�รงตำ�แหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง
• เพิม่ เติมหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
• เพิ่มเติมจรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
เพื่ อ ให้ ค รอบคลุ ม การดู แ ลผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย กลุ่ ม เจ้ า หนี้
ให้ชัดเจนขึ้น
• เพิ่มเติมนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.
ทั้งนี้ ปตท. กำ�หนดให้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็น
ส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดย
มีเป้าหมายที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
(Sustainable Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัท
พลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ�เป็นองค์กรที่มีศักยภาพเป็นเลิศ
(High Performance Organization: HPO) มีความรับผิดชอบ
ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Corporate Social
Responsibility: CSR) และสร้างประโยชน์ตอบแทนทีเ่ หมาะสม
แก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย บนหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Corporate Governance: CG)

• นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
		 (Corporate Governance Policy)
ปตท. มี ก ารทบทวนปรั บ ปรุ ง นโยบายและคู่ มื อ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ ตามโอกาสเพื่อให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป และ
กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนาม
รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำ�งาน เพื่อให้
เห็นถึงคำ�มั่นสัญญาในการนำ�นโยบายด้านการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจฯ ไปปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
โดยคณะกรรมการได้ก�ำ หนดนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ ปตท. ไว้ดังนี้
1. คณะกรรมการ ปตท. ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคน
มุ่งมั่นที่จะนำ�เอาหลักสำ�คัญในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ
ปตท. ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility,
Equitable Treatment, Transparency, Vision to Create
Long-term Value และ Ethics มาใช้ ใ นการดำ � เนิ น งาน
มีโครงสร้างการบริหารทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั ระหว่างคณะกรรมการ
ปตท. ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม
2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความทุม่ เท
และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระและมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับกรรมการผู้จัดการใหญ่
ออกจากกันอย่างชัดเจน
3. คณะกรรมการ  ปตท.  มบี ทบาทสำ�คัญในการกำ�หนด
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบายและแผนงานที่สำ�คัญของ ปตท.
โดยจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยเสีย่ งและวางแนวทางการบริหาร
จั ด การที่ มี ค วามเหมาะสม รวมทั้ ง ต้ อ งดำ � เนิ น การเพื่ อ ให้
มั่นใจว่าระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชี
มีความน่าเชื่อถือ
4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้ อ งเป็ น ผู้ นำ � ในเรื่ อ ง
จริยธรรม เป็นตัวอย่างในการปฏิบตั งิ านตามแนวทางการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท. และสอดส่องดูแลในเรือ่ งการจัดการ
แก้ ไ ขปั ญ หาความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน
5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเรือ่ งขึน้ ตามความเหมาะสม เพือ่ ช่วยพิจารณากลัน่ กรอง
งานที่มีความสำ�คัญอย่างรอบคอบ
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6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผล
ตนเองรายปี เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าที่
ของคณะกรรมการ
7. คณะกรรมการ ปตท. เป็ น ผู้ พิ จ ารณากำ � หนด
จรรยาบรรณของ ปตท. เพือ่ ให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน
รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท.
8. มีการเปิดเผยสารสนเทศของ ปตท. ทั้งในเรื่อง
ทางการเงินและทีไ่ ม่ใช่เรือ่ งทางการเงินอย่างเพียงพอ เชือ่ ถือได้
และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ ปตท.
ได้รบั สารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน มีหน่วยงานประชาสัมพันธ์
และหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ รับผิดชอบในเรือ่ งการให้ขอ้ มูล
กับนักลงทุนและประชาชนทั่วไป
9. ผูถ้ อื หุน้ ปตท. จะได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน
มีสทิ ธิในการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และมีชอ่ งทางในการสือ่ สาร
กับ ปตท. ที่เหมาะสม
10. มีระบบการคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามารับผิดชอบ
ในตำ � แหน่ ง บริ ห ารที่ สำ � คั ญ ทุ ก ระดั บ อย่ า งเหมาะสมและ
มีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มรี ะบบทีส่ นับสนุน
การต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่า
ฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำ�คัญกับการต่อต้าน
การคอร์รปั ชัน รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
ปตท. ได้เผยแพร่คมู่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท
ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ฉบับปรับปรุง ครัง้ ที่ 3 บนระบบเครือข่าย
PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. แล้ว
โดยสรุปสาระสำ�คัญการดำ�เนินการด้านการกำ�กับดูแล
กิจการเป็นดังนี้

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
ในฐานะเจ้ า ของบริ ษั ท ผู้ ถื อ หุ้ น ย่ อ มมี สิ ท ธิ กำ � หนด
ทิศทางการดำ�เนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มี
ผลกระทบอย่ า งมี นั ย สำ � คั ญ ต่ อ บริ ษั ท การประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
จึงเป็นเวทีสำ�คัญสำ�หรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น
ติดต่อซักถาม และพิจารณาลงคะแนนเสียงชีข้ าด และคัดเลือก
คณะกรรมการเพื่อทำ �หน้าที่กำ�กับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น
ดั ง นั้ น ผู้ ถื อ หุ้ น จึ ง มี สิ ท ธิ โ ดยชอบที่ จ ะเข้ า ร่ ว มประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
มีเวลาเพียงพอสำ�หรับการพิจารณา  และรับทราบผลการประชุม

1.1 กำ�หนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
ปตท. ได้ก�ำ หนดให้มกี ารประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ปีละครัง้
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของ
ปตท. และในกรณีที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็น
กรณีพิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์
ของผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย
ทีใ่ ช้บงั คับทีต่ อ้ งได้รบั การอนุมตั จิ ากผูถ้ อื หุน้ แล้ว บริษทั จะเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป
ทั้งนี้ ในปี 2557 ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2557 ณ ห้องจัดงาน EH 101-102
ชั้น 1 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนน
บางนา-ตราด (กม. 1) บางนา กรุงเทพฯ และไม่มีการเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

1.2 การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า
ในปี 2557 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่
2/2557 เมื่ อ วั น ที่ 21 กุ ม ภาพั น ธ์ 2557 มี ม ติ ใ ห้ มี ก ารจั ด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปีในวันที่ 10 เมษายน 2557
โดยได้เปิดเผยมติการประชุม วันประชุม และระเบียบวาระ
การประชุมและแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์
แห่ ง ประเทศไทย เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบล่ ว งหน้ า ในวั น ที่
คณะกรรมการมีมติก่อนการจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดย
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำ�กัด ซึ่งเป็น
นายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. จะเป็นผู้ดำ�เนินการจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียดวาระการประชุม ข้อมูล
ประกอบทีส่ �ำ คัญและจำ�เป็นสำ�หรับการตัดสินใจ/ ความเห็นของ
คณะกรรมการ รายงานการประชุมที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียด
ครบถ้วน รายงานประจำ�ปีพร้อมทัง้ เอกสารประกอบการประชุม
เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจน
ตามที่ ปตท. กำ�หนด โดยจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า
14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือเชิญประชุมส่งออกวันที่
21 มีนาคม 2557 และได้ทำ�การประกาศลงในหนังสือพิมพ์
รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างละ 1 ฉบับ
ติดต่อกันต่อเนื่องฉบับละ 3 วัน ก่อนวันประชุม 3 วัน (วันที่
4 - 6 เมษายน 2557) เพื่อบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำ�หรับการเตรียมตัวก่อนมาเข้าร่วม
ประชุม
ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นำ�ข้อมูล
หนั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น และเอกสารประกอบเปิ ด เผย
ในเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริม่ ตัง้ แต่
วันที่ 10 มีนาคม 2557)
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1.3 การดำ�เนินการประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนเริม่ การประชุมผูถ้ อื หุน้ แต่ละครัง้ ประธานทีป่ ระชุม
จะแนะนำ�คณะกรรมการ คณะผูบ้ ริหาร ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำ�หน้าที่เป็นคนกลางให้ที่ประชุม
รับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามข้อบังคับของ ปตท.
รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจน และเมือ่ มีการให้ขอ้ มูลตามระเบียบวาระแล้ว ประธานฯ
จะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดงความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะ ถามคำ�ถามในแต่ละวาระ และให้เวลาอภิปราย
อย่ า งเหมาะสมเพี ย งพอ จากนั้ น ประธานฯ และผู้ บ ริ ห าร
จะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำ�คัญ
กับทุกคำ�ถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้นๆ
สำ�หรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ จะดำ�เนินการ
ให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล
ประธานฯ จะดำ�เนินการประชุมตามลำ�ดับวาระการประชุม
และไม่เพิม่ วาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบล่วงหน้า
เว้นแต่ที่ป ระชุ มจะมีมติให้เปลี่ยนลำ �ดับระเบียบวาระด้วย
คะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่ า สองในสามของจำ � นวนผู้ ถื อ หุ้ น

ซึ่งเข้าร่วมประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจำ �นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้
ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเรื่ อ งอื่ น นอกจากที่ กำ � หนดไว้ ใ นหนั ง สื อ
เชิญประชุม เมือ่ ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาระเบียบวาระทีก่ �ำ หนดไว้
เป็นทีเ่ รียบร้อยแล้วตามทีก่ �ำ หนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ทัง้ นี้
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำ�ปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยน
ลำ�ดับระเบียบวาระ และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
อื่นที่ไม่ได้กำ�หนดไว้ในที่ประชุมอย่างใด
อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงาน
การประชุ ม อย่างถูกต้ อ งครบถ้ วน และสรุ ป ด้ วยการลงมติ
พร้อมกับนับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นแต่ละครั้งประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง ทั้งนี้ ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นสามัญประจำ �ปี 2557 ได้กำ�หนดการประชุมเวลา
09.30 น. โดยเริ่มรับลงทะเบียนเวลา 07.30 น. ซึ่ง ณ ตอนเปิด
ประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมรวมจำ�นวนทั้งสิ้น 4,568
ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 1,806 ราย และรับมอบฉันทะ
2,762 ราย รวมจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 1,817,397,942 หุ้น หรือคิด
เป็นร้อยละ 63.63 ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3 ของจำ�นวนหุน้ ทีจ่ ำ�หน่าย
ได้ทั้งหมดของ ปตท. จำ�นวนทั้งสิ้น 2,856,299,625 หุ้น โดยมี
ผู้เข้าร่วมการประชุมและชี้แจงข้อมูลประกอบด้วย

กรรมการบริษัท
1. นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

ประธานกรรมการ ปตท.

2. นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

3. นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

4. นายวัชรกิติ วัชโรทัย

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

5. นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

กรรมการ

6. นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์

กรรมการ

7. นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ

8. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์   กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
9. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

10. นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

11. นายอินสอน บัวเขียว

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

12. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
			

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการสรรหา/

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการ 3 ท่าน คือ นายสมชัย สัจจพงษ์ นายมนตรี โสตางกูร ติดปฏิบตั ริ าชการต่างประเทศ และนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ
ติดภารกิจประชุมด่วนกับรักษาการนายกรัฐมนตรีฯ
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ผู้บริหาร
1. นายสุรงค์ บูลกุล

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

2. นายณัฐชาติ จารุจินดา

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

3. นายสรัญ รังคสิริ

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

รวมทั้งยังมีผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ของหน่วยธุรกิจ และผู้บริหารจากบริษัท
กลุ่ม ปตท. เข้าร่วมประชุมและตอบข้อซักถามด้วย
ทั้งนี้ กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

ผู้สอบบัญชี
1. นางสาวสุนันท์ วงศ์เมฆ

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

2. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

3. นางสาวจินตนา ฉายากุล

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

4. นางสาวกรรณิกา แสงธีระวัฒน์พร

สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ที่ปรึกษากฎหมาย (ทำ�หน้าที่ตรวจสอบและการลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม)
1. นางสาวเพียงพนอ บุญกลํ่า

บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด

2. นางสาวสวิตา ปิตะวรรณ

บริษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จำ�กัด

3. นายอัครพล พิเชษฐวณิชย์โชค

บริษัท อัลเลนแอนด์โอเวอรี่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

4. นางสาวมนัญญา ฐิตินันทวรรณ

บริษัท อัลเลนแอนด์โอเวอรี่ (ไทยแลนด์) จำ�กัด

ผู้ถือหุ้น (ณ ตอนปิดประชุม เวลา 15.00 น.)
มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 7,409 ราย โดยมาประชุมด้วยตนเอง 3,079 ราย และรับมอบฉันทะ 4,330 ราย
รวมเป็นจำ�นวนหุ้นทั้งสิ้น 2,395,490,574 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.86 ของจำ�นวนหุ้นที่จำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
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1.4 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์สำ�หรับการประชุม
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กำ�หนดให้
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานทุ ก คน จั ด ทำ � รายงาน
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ทั้งที่เป็นแบบรายงานประจำ�ปี
และแบบรายงานใหม่ระหว่างปีกรณีมกี ารเปลีย่ นแปลง และใน
การประชุมใดๆ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย หรือมีผลประโยชน์ทขี่ ดั แย้ง
กับ ปตท. จะต้องแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบและไม่รว่ มพิจารณาหรือ
งดออกเสียงในเรื่องนั้นๆ
ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้
ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะ
แจ้งต่อทีป่ ระชุมเพือ่ ขอไม่รว่ มประชุมและงดออกเสียงในวาระ
นั้นๆ

1.5 การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
ในปี 2557 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติ
ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม
(วันที่ 10 เมษายน 2557) และจัดส่งรายงานการประชุมผูถ้ อื หุน้
(ซึ่งจดบันทึกรายงานการประชุม โดยแยกวาระชัดเจน ระบุ
จำ�นวนกรรมการทีเ่ ข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้
และข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และ
ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาด
หลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ภายในกำ�หนด
14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม วีดิทัศน์ ภาพ
และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่า
จะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากัน ตามจำ�นวน
หุ้ น ที่ ถื อ ) ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ ก รายมี สิ ท ธิ พื้ น ฐานในฐานะผู้ ถื อ หุ้ น
เท่ า เที ย มกั น โดยไม่ คำ � นึ ง ถึ ง เพศ อายุ เชื้ อ ชาติ สั ญ ชาติ
ศาสนา ความเชือ่ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็น
ทางการเมือง โดยในวันประชุมผูถ้ อื หุน้ ปตท. จะจัดเตรียมทีน่ งั่
สำ�หรับผูพ้ กิ าร ผูส้ งู อายุ และหญิงมีครรภ์ไว้ในจุดทีส่ ะดวกทีส่ ดุ
รวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ไว้คอยอำ�นวยความสะดวก ทั้งนี้ ปตท.
ได้เผยแพร่ขอ้ มูลการประชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็นการล่วงหน้า
ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำ�เป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่
พร้อมภาษาไทย รวมทัง้ กำ�หนดให้กรรมการทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ต้องงดเว้นการมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ
ซึ่งรวมถึงการจัดกิจกรรมอื่นๆ สำ�หรับผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิด
โอกาสให้โดยไม่มีข้อจำ�กัด

2.1 การเสนอวาระการประชุมเพิม่ เติมและเสนอชือ่
บุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
ปตท. กำ � หนดหลั ก เกณฑ์ รวมทั้ ง กำ � หนดขั้ น ตอน
แนวทางการพิ จ ารณาการให้ สิ ท ธิ ผู้ ถื อ หุ้ น ส่ ว นน้ อ ยเสนอ
วาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
ให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณากำ�หนดเป็นระเบียบวาระ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้โอกาสผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วม
ในการกำ�กับดูแลบริษัท และการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมและปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
โดยให้สิทธิผู้ถือหุ้นท่านเดียวหรือหลายท่านที่มีหุ้นรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 100,000 หุ้นเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ
บุคคลที่มีความเหมาะสมเข้าดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ปตท.
ก่อนการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจำ�ปีในช่วงไตรมาสสุดท้าย
ของปี
สำ�หรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 ปตท. ได้นำ�
หลักเกณฑ์ดงั กล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท. และแจ้งข่าว
ประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี
ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2556 แล้ว อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม
และไม่มกี ารเสนอชือ่ บุคคลเสนอแต่งตัง้ เป็นกรรมการในระยะ
เวลาดั ง กล่ า ว ซึ่ ง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ได้ ร ายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

2.2 การอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้น
เช่นเดียวกับการดำ�เนินการที่ผ่านมา ในการจัดการ
ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำ�ปี 2557 ปตท. ได้อำ�นวยความสะดวก
ให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย ตั้งแต่การเลือกสถานที่จัดการประชุม
ให้สะดวก เพียงพอกับจำ�นวนผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม
รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวก
อย่างเพียงพอ สามารถอำ�นวยความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ
และผู้พิการที่ใช้รถเข็น การจัดห้องประชุมสำ�รองและระบบ
การถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่างห้องประชุม การเตรียม
การรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดบริการตรวจรับเอกสาร
ลงทะเบียนล่วงหน้า 5 วัน การจัดเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการถ่ายเอกสาร
และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร การเปิดรับลงทะเบียน
ก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยายระยะเวลารับลงทะเบียน
จนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณาวาระการประชุมสุดท้าย
การนำ�เทคโนโลยีมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้
ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและการลงคะแนนเสียง
เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มีการเลี้ยงรับรอง
สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม
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แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญ
ประจำ�ปีของ ปตท. เป็นคนไทย และดำ�เนินการประชุมผูถ้ อื หุน้
เป็นภาษาไทย แต่ ปตท. ได้จัดทำ�เอกสารประกอบการประชุม
ผู้ถือหุ้น และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สำ�หรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ
และจัดทำ�เว็บไซต์ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มี
พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวก
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถ
สือ่ สารเป็นภาษาไทยซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในทีป่ ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ปตท. จะจัดให้มกี ารสือ่ สารทีเ่ หมาะสมและมีการแปล
เป็นภาษาไทยทั้งคำ�ถามและคำ�ตอบสำ�หรับผู้เข้าร่วมประชุม
ท่านอืน่ ในทีป่ ระชุมเพือ่ รักษาประโยชน์ และอำ�นวยความสะดวก
ในการสื่อสารสำ�หรับผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติ

2.3 การมอบฉันทะ
เพือ่ รักษาสิทธิให้ผถู้ อื หุน้ ทีไ่ ม่สะดวกเข้าประชุม ประจำ�ปี
2557 ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือ
กรรมการอิสระของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระ
ที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำ�หนดเพื่อให้เป็น
ผู้ เ ข้ า ประชุ ม และออกเสี ย งลงมติ แ ทนผู้ ถื อ หุ้ น ได้ โ ดยไม่ มี
เงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท.
จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้น
ท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท. ได้เปิดเผยแบบหนังสือมอบฉันทะ
ทีแ่ นบ พร้อมทัง้ รายละเอียดและขัน้ ตอนต่างๆ บนเว็บไซต์ของ
ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทางโทรศัพท์หรือช่องทางอื่นๆ
เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3. บทบาทต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปตท. ในฐานะบริษทั พลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสำ�คัญ
ในการดูแลและคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ทั้งภายใน
และภายนอกบริษัท รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิง่ แวดล้อม โดยแบ่งกลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียของ ปตท. ออกเป็น
6 กลุ่ม และกำ�หนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนอง
ความต้องการของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในแต่ละกลุม่ อย่างสมดุล
ดังต่อไปนี้

สร้างความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาว
โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ
มีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐาน และราคาทีเ่ ป็นธรรม
เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ
ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำ�เนินธุรกิจ
ที่มีการบริหารจัดการผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ที่ดีแก่สังคมชุมชน
ต่อผู้ถือหุ้น
ดำ�เนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง
ผลตอบแทนที่ดี และมีการขยายธุรกิจ
ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน
ต่อลูกค้า 		 สร้างความพึงพอใจและความผูกพันแก่ลกู ค้า
โดยผ่านการนำ�เสนอผลิตภัณฑ์และบริการ
ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
ด้วยราคาเป็นธรรม
ต่อคู่ค้า
ดำ�เนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐานของ
ความเป็นธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดี
เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
ต่อพนักงาน
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
การทำ�งานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง
ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำ�งาน
ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำ�
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร
ต่อประเทศ

3.1 การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้ง 6 กลุ่ม
3.1.1 ประเทศ
ในฐานะรั ฐ วิ ส าหกิ จ ที่ ทำ � หน้ า ที่ เ ป็ น บริ ษั ท พลั ง งาน
แห่งชาติ ปตท. เป็นผู้จัดหาทรัพยากรธรรมชาติรายใหญ่เพื่อ
ตอบสนองความต้องการทางด้านพลังงานของประเทศอย่าง
เพียงพอ และตอบสนองนโยบายภาครัฐในการวิจัย พัฒนา
ผลิต และจัดจำ�หน่ายพลังงานทางเลือกและพลังงานสะอาด
เพื่อลดการพึ่งพาการนำ�เข้าทรัพยากรจากต่างประเทศ สร้าง
รายได้ ใ ห้ ภ าครั ฐ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ เ พื่ อ นำ � ไปใช้ ใ น
การพัฒนาประเทศ และเป็นผูน้ �ำ ในการพัฒนาพลังงานทดแทน
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ปตท. ด�ำเนินธุรกิจการจัดหา ขนส่ง จัดจ�ำหน่าย โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ และลงทุนในสถานีบริการ NGV รวมทั้งธุรกิจ
ที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติผ่าน
บริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยการจัดหาก๊าซธรรมชาติครอบคลุม
การจัดหาจากแหล่งในประเทศ น�ำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน
และในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ Liquefied Natural
Gas (LNG) เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้น
เพื่อรองรับความต้องการทั้งในภาคไฟฟ้า อุตสาหกรรม และ
ขนส่ง มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มก�ำลังการแยกก๊าซธรรมชาติและการผลิตผลิตภัณฑ์
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ และเป็นวัตถุดบิ
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง
ปตท. จัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ นํ้ามัน
เชื้อเพลิง ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ผลิตภัณฑ์นํ้ามันหล่อลื่นและ
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ผ่านช่องทางการจัดจำ�หน่าย 3 ช่องทางหลัก
คือ 1) ตลาดค้าปลีก โดยจัดจำ�หน่ายผ่านสถานีบริการนํ้ามัน
ปตท. ซึ่งได้พัฒนาเป็นสถานีบริการที่ทันสมัยแบบครบวงจร
2) ตลาดพาณิชย์ โดยจัดจำ�หน่ายผ่านกลุ่มลูกค้าราชการ
รัฐวิสาหกิจ อุตสาหกรรม สายการบิน เรือขนส่ง เรือประมง
โรงบรรจุก๊าซ ร้านค้าก๊าซ และจัดจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ไปยัง
ตลาดต่ า งประเทศ 3) การจำ � หน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ กั บ ผู้ ค้ า
นํ้ามัน ตามพระราชบัญญัติการค้านํ้ามันเชื้อเพลิง รวมทั้ง
มีการส่งเสริมการใช้เชือ้ เพลิงชีวภาพทัง้ แก๊สโซฮอลเพือ่ ทดแทน
นํ้ามันเบนซินและไบโอดีเซลเพื่อทดแทนนํ้ามันดีเซลอย่าง
ต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการลงทุนในธุรกิจสำ�รวจและผลิต
ธุรกิจโรงกลั่นนํ้ามัน และธุรกิจปิโตรเคมีผ่านบริษัทในเครือ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน
และเป็ น การใช้ ท รั พยากรธรรมชาติ ใ ห้ เกิด ประโยชน์ สู ง สุ ด
อั น มี ส่ ว นสำ � คั ญ ในการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ของประเทศ
(รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ “ลักษณะ
การประกอบธุรกิจและผลการดำ�เนินงาน”)
3.1.2 สังคม ชุมชน
ปตท. ให้ความสำ�คัญต่อการมีส่วนร่วมพัฒนาวิถีชีวิต
และความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนและสังคมตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง เพื่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
โดยในปี 2557 ปตท. ดำ�เนินโครงการในหลากหลายรูปแบบ
เพื่อสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่นและสังคมโดยรวม
ใน 3 แนวทางหลัก คือ ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ ง แวดล้ อ ม สนั บ สนุ น การศึ ก ษา และร่ ว มพั ฒ นา
คุณภาพชีวิต

อนึ่ ง รายละเอี ย ดในเรื่ อ งดั ง กล่ า วปรากฏอยู่ ใ น
หั ว ข้ อ “เพื่ อ คนไทย เพื่ อ อนาคตที่ ยั่ ง ยื น ” และรายงาน
ความยั่งยืน ปี 2557 (Corporate Sustainability Report
2014)
3.1.3 ผู้ถือหุ้น
กลยุ ท ธ์ ก ารเจริ ญ เติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable
Growth Strategy) ถูกนำ�มาใช้ในการบริหารจัดการ ปตท.
ให้เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในด้านการดำ�เนินงาน (High
Performance Organization) โดยตั้ ง มั่ น อยู่ บ นหลั ก การ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) ควบคู่ไปกับ
การดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social
Responsibility) เพื่อให้นักลงทุนมั่นใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัท
ที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคม
ไทยตลอดไป
กิจกรรมสำ�หรับผู้ถือหุ้นสามัญ
ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ
เพื่ อ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น รายย่ อ ยได้ มี โ อกาสเยี่ ย มชม
การดำ�เนินงาน รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท.
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ในพื้นที่จังหวัดระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549
เป็นต้นมา
สำ�หรับในปี 2556 ปตท. ได้มีกำ�หนดแผนงานจะจัด
กิจกรรมในวันที่ 14-16 มกราคม 2557 โดย ปตท. ได้นำ�ส่ง
หนั ง สื อ เชิ ญ และเอกสารตอบรั บ ไปยั ง ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ปรากฏ
รายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
ประจำ�ปี 2556 (วันที่ 23 กันยายน 2556) โดยทางไปรษณีย์
เพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ แจ้งความประสงค์ในการเข้าเยีย่ มชมกิจการของ
ปตท. อนึ่ง เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์
ที่จะเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. จำ�นวนมากถึง 2,000 คน
ซึ่งยังคงเป็นจำ�นวนสูงอยู่มาก ปตท. จึงต้องใช้วิธีการจับสลาก
ในการคั ด เลื อ กผู้ มี สิ ท ธิ เ ข้ า เยี่ ย มชมกิ จ การเช่ น เดี ย วกั บ
ที่ ผ่ า นมา โดยมี ผู้ บ ริ ห ารและคณะทำ � งานการกำ � กั บ ดู แ ล
กิ จ การที่ ดี เป็ น สั ก ขี พ ยาน เมื่ อ วั น ที่ 17 ธั น วาคม 2556
และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท.
บนเว็บไซต์ของ ปตท. เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ได้ดำ�เนินการแจ้ง
ผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. ทางโทรศัพท์เพื่อยืนยัน
การตอบรับเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. แต่เนื่องจากเกิด
เหตุการณ์ชุมนุมทางการเมือง จึงจำ�เป็นต้องเลื่อนกิจกรรม
ออกไป เพราะอาจมีผลกระทบต่อการเดินทางและสวัสดิภาพ
ของผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ได้มีกำ�หนดการจัดกิจกรรมใหม่เป็นวันที่
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14-16 ตุลาคม 2557 โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้ผถู้ อื หุน้ ราย
ย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง และ
บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
(เป็นการนั่งรถเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบ โดยมีเจ้าหน้าที่ของ
โรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง เป็นผูแ้ นะนำ�และตอบข้อซักถาม)
และทัศนศึกษาการทำ�  CSR ของ ปตท. ณ สวนสมุนไพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
ระยอง จำ�นวน 480 คน โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 160 คน
เช่นปีที่ผ่านมา
สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งต่อไป
(ประจำ�ปี 2557) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียด
โครงการได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดย ปตท. ขอสงวนสิทธิ์
สำ�หรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเท่านั้น
กิจกรรมสำ�หรับผู้ถือหุ้นกู้
จากความสำ�เร็จและกระแสตอบรับในการจัดกิจกรรม
วาไรตีค้ อนเสิรต์ สำ�หรับผูถ้ อื หุน้ กูอ้ ย่างต่อเนือ่ ง ตัง้ แต่ปี 2553 2556 บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) จึงได้จัดกิจกรรม Variety
Concert ครั้งที่ 5 ขึ้นอีกครั้งในปี 2557 ภายใต้ ชื่อว่า “The
Moment of Happiness” โดยยังคงเอกลักษณ์เฉพาะของ
คอนเสิร์ตเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ดังเดิมคือการนำ�ศิลปินนักร้องที่เป็น
ที่ ป ระทั บ ใจตลอดกาล รวมถึ ง ศิ ล ปิ น ระดั บ แนวหน้ า ของ
ประเทศไทย อาทิ ทาทา ยัง, เบน ชลาทิศ, บอย พีชเมกเกอร์,
แอม เสาวลักษณ์ ฯลฯ และศิลปินรับเชิญพิเศษอีกมากมาย
เช่น นิว-จิ๋ว, ลิฟท์-ออย, เคน ภูภูมิ, ต้อม เรนโบว์, ตุ๊ก วิยะดา
มาร่วมสร้างความสุข ความทรงจำ�ดีๆ ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยผู้ ถื อ หุ้ น กู้ แ ละผู้ ติ ด ตามกว่ า 28,000 คน
พร้อมด้วยกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) และเกมต่างๆ บริเวณ
หน้างาน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากที่ ปตท. จัดขึ้น
เพื่อเป็นช่องทางในการรักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท.
กับผู้ถือหุ้นกู้ของ ปตท. และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นกู้
ที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนหุ้นกู้ของ ปตท. อาทิ นิตยสาร
happiness เพื่อผู้ถือหุ้นกู้ กลุ่ม ปตท. กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
กิจ กรรมสานสัม พันธ์ครอบครัว และยังคงจัดทริปการเดิน
ทางท่องเที่ยวให้กับผู้ถือหุ้นกู้ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มผู้ลงทุนของ ปตท.
เป็นต้น
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กิจกรรมสำ�หรับนักลงทุนสถาบัน
ในปี 2557 นอกเหนือจากกิจกรรมผูบ้ ริหารพบนักลงทุน
เพื่อชี้แจงข้อมูลผลประกอบการประจำ�ไตรมาสแล้ว ปตท. ได้
จัดให้นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชม
กิจการและพบผูบ้ ริหารเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเป็นประจำ�
ปีในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และจัดให้มีการเยี่ยมชมการดำ�เนิน
งานของโรงแยกก๊าซฯ หน่วยที่ 6 ที่จังหวัดระยอง อย่างอบอุ่น
และเป็นกันเอง โดยในการเยี่ยมชมดังกล่าว นักลงทุนและ
นักวิเคราะห์มีโอกาสทราบถึงทิศทางและโอกาสในการดำ�เนิน
ธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. จากผู้บริหารโดยตรง
3.1.4 ลูกค้า
ปตท. คำ�นึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ซึ่งเป็น
ผู้ ที่ ซื้ อ สิ น ค้ า และบริ ก ารจาก ปตท. ด้ ว ยราคาที่ เ ป็ น ธรรม
มีคุณภาพ มุ่งมั่นพัฒนาสินค้า และให้บริการอย่างปลอดภัย
ครบวงจร รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
และผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง
ปตท. นำ�ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ ความมัน่ คง
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อมมาใช้ในการดำ�เนินงาน
เพื่อมุ่งเน้นการบริหารคุณภาพด้วยกระบวนการทำ �งานที่มี
ประสิ ท ธิ ภ าพเพื่ อ ส่ ง มอบผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละบริ ก ารที่ ส ร้ า ง
ความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า และถือความปลอดภัยเป็นหัวใจ
ในการปฏิบัติงาน โดยการนำ�มาตรฐานต่างๆ อาทิ ISO 9001/
ISO 14001/ มอก./ OHSAS 18001 มาปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
ปตท. ดำ�เนินการบริหารจัดการลูกค้าและการตลาด
ที่มีบริบทสอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท. เพื่อ
ตอบสนองความต้ อ งการและความคาดหวัง ที่ ห ลากหลาย
ของลูกค้า ปตท. จึงแบ่งเป็น 2 ส่วนตลาดหลัก คือ ส่วนตลาด
ในประเทศ และส่วนตลาดต่างประเทศ โดยมี 2 กลุ่มลูกค้า
หลัก คือ Business to Business: B2B และ Business to
Customer: B2C ซึ่งมีการซื้อผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน 3 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์หลัก คือ ผลิตภัณฑ์กา๊ ซธรรมชาติ, ผลิตภัณฑ์เชือ้ เพลิง
และปิโตรเลียมปิโตรเคมี และอืน่ ๆ โดยกำ�หนดวงจรชีวติ ลูกค้า
ในแต่ละกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) กลุ่มลูกค้าปัจจุบันหมายถึง
ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ปตท. และลูกค้าที่ลดปริมาณการซื้อ
(2) กลุ่มลูกค้าในอนาคตที่เป็นทั้งลูกค้าใหม่ ลูกค้าของคู่แข่ง
และลูกค้าในอดีต
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ปตท. มีกระบวนการในการรับฟังลูกค้าซึ่งแตกต่างกัน
ในแต่ละกลุ่มลูกค้า ส่วนตลาด และวงจรชีวิต ผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย เพื่อให้ได้ความต้องการ ความคาดหวังและ
ระดับความสำ�คัญเชิงเปรียบเทียบของลูกค้า สำ�หรับกลุม่ ลูกค้า
Business to Business (B2B) กรณี ลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ
ปตท. เน้น Site Visit เป็นวิธีการหลักเพื่อติดตามสารสนเทศ
เกีย่ วกับผลิตภัณฑ์บริการ และการสนับสนุนลูกค้า นำ�มาจัดทำ�
แผนงานสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดความผูกพัน กรณี ลูกค้า
ที่ลดปริมาณการซื้อ ใช้วิธีการ Site Visit เพื่อหาสาเหตุของ
การเลิกใช้ผลิตภัณฑ์และบริการ มาวิเคราะห์จัดทำ�แผนงาน
ชักจูงให้กลับมาเป็นลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของ ปตท. กรณี
กลุ่ ม ลู ก ค้ า ในอนาคตเน้ น การประชุ ม แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ระหว่างบริษัทคู่ค้าในตลาด สถาบันการเงินที่มีการจัดอันดับ
Credit Rating, Website รวมถึง Report จาก Publication
ต่างๆ เพื่อหาลูกค้าที่มีศักยภาพมาใช้ประโยชน์ในการขยาย
ธุ ร กรรมและการสนั บ สนุ น ลู ก ค้ า ในอนาคต สำ � หรั บ กลุ่ ม
ลูกค้า Business to Customer (B2C) จะใช้ Social Media
(PTT Owned/ Public Owned) และ Point of Purchase
เป็นหลักในการได้มาของข้อมูล รวมถึงช่องทางหมายเลข
โทรศัพท์ 1365 ซึ่งสามารถติดต่อ ปตท. ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
นอกจากนี้ ทุกกลุ่มลูกค้าใช้การ Survey ในกรณีที่ต้องการ
ข้ อ มู ล เฉพาะเรื่ อ งในการแสวงหาลู ก ค้ า ใหม่ ตลาดใหม่
เช่ น นำ � มากำ � หนดคุ ณ สมบั ติ ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์
หล่ อ ลื่ น ใหม่ สำ � หรั บ รถยนต์ Eco-Car เป็ น ต้ น นอกจากนี้
ยังนำ�สารสนเทศที่ได้มาเป็นข้อมูลป้อนเข้าในการสร้างแผน
สร้ า งความสั ม พั น ธ์ กั บ ลู ก ค้ า (CRM Plan) เช่ น กิ จ กรรม
ส่งเสริมการขายร่วมกับผลิตภัณฑ์/ บริการอืน่ , พัฒนาโปรแกรม
Area Manager ให้ผู้จัดการเขตการขายเป็นที่ปรึกษาพัฒนา
ศักยภาพผู้แทนจำ�หน่าย, โครงการ Business Partner ซึ่งเป็น
การยกระดับและมอบสิทธิประโยชน์ทางธุรกิจ โดยผู้จัดการ
เขตการขายเข้าพบ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหาโอกาสทาง
ธุรกิจร่วมกัน, โครงการ PTT Tune Up บริการเช็กเครือ่ งยนต์ฟรี
ก่อนการเดินทาง เป็นต้น
ปตท. ใช้ ร ะบบ QSHE Management System
ในการกำ�หนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน จัดให้มีคู่มือขั้นตอน
การดำ � เนิ น งาน คู่ มื อ วิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ง าน และมาตรฐาน
การบริการ ในทุกกระบวนการที่สัมผัสกับลูกค้า เพื่อให้มั่นใจ
ว่าบุคลากรทุกคนและทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่
การตอบสนองลูกค้า ปฏิบัติตามความต้องการของลูกค้าได้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน

ปตท. มีกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน ในกรณีทลี่ กู ค้า
เกิดความไม่พึงพอใจเกี่ยวกับการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
ของ ปตท. โดยมีช่องทางรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะจาก
ลูกค้า ผูบ้ ริโภค และประชาชนทัว่ ไป ตามช่องทางผ่านช่องทาง
ที่หลากหลาย ซึ่งแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มลูกค้า ส่วนตลาด
และวงจรชีวิตดังกล่าวข้างต้น ทุกข้อร้องเรียนจะบันทึกเข้า
ระบบ CRC และต้องได้รบั การตอบสนองเบือ้ งต้นภายใน 1 วัน
และแจ้งกลับลูกค้าทันทีเมื่อดำ�เนินการแล้วเสร็จเพื่อสอบถาม
ถึงความพึงพอใจต่อกระบวนการและผลการแก้ไข เพื่อให้
มั่นใจว่าลูกค้าพอใจต่อวิธีการแก้ไขและยังคงมีความเชื่อมั่น
ต่อ ปตท.
นอกจากนี้ ปตท. ยังมีกระบวนการประเมินความพึงพอใจ
ความไม่ พึ ง พอใจ และความผู ก พั น ของลู ก ค้ า เพื่ อ ให้ ไ ด้
สารสนเทศป้ อ นเข้ า ในการดำ � เนิ น การปรั บ ปรุ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ /
บริการ ระบบงาน การจัดทำ�แผนกลยุทธ์ แผนการตลาด และ
CRM Plan เพื่อให้ ปตท. สามารถตอบสนองลูกค้าได้เกินกว่า
ที่ลูกค้าคาดหวังได้ทันต่อทิศทางธุรกิจ
3.1.5 คู่ค้า
ปตท. ให้ความสำ�คัญกับคู่ค้า อันเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียสำ�คัญที่ช่วยเหลือในการดำ�เนินธุรกิจซึ่งกันและกัน
โดย ปตท. จะปฏิบตั ติ อ่ คูค่ า้ อย่างเสมอภาคบนพืน้ ฐานของการ
แข่งขันทีเ่ ป็นธรรม เคารพสิทธิซงึ่ กันและกัน สร้างความสัมพันธ์
และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัด และ
ให้ความสำ�คัญในกระบวนการจัดซือ้ จัดหา ซึง่ เป็นกระบวนการ
สำ�คัญในการควบคุมค่าใช้จ่าย คุณภาพสินค้า และบริการที่
ปตท. จะนำ�มาใช้ด�ำ เนินกิจการ มีการกำ�หนดขัน้ ตอนการจัดหา
พัสดุเพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ปตท. กำ � หนดให้ ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำ�งานและการใช้
เครื่ อ งมื อ ตลอดจนระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ต่ า งๆ อย่ า งเคร่ ง ครั ด
โดยเฉพาะในการทำ � งานที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทำ�งาน
เป็ น พิ เ ศษ และเข้ า เยี่ ย มชมกิ จ การของคู่ ค้ า เพื่ อ ประเมิ น
ถึงศักยภาพในการดำ�เนินงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงาน
ของบริ ษั ท คู่ ค้ า ต้ อ งผ่ า นการเข้ า อบรมการปฏิ บั ติ ต นและ
ดำ�เนินการในพื้นที่การทำ�งานของ ปตท. และปฏิบัติงานตาม
ข้อกำ�หนดในการเข้าทำ�งานในเขตปฏิบตั งิ านซึง่ มีรายละเอียด
การปฏิบัติตนตามแต่ละลักษณะงานไว้
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ปตท. มี ก ารจั ด ทำ � ทะเบี ย นผู้ ค้ า (PTT Approved
Vendor List: PTT AVL) เพือ่ ประโยชน์ในงานจัดหาพัสดุดว้ ยวิธี
ประมูล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการ
กำ�หนดกลุ่มงานและขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้า
เพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้ากับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ
สามารถส่งมอบสินค้า/ บริการได้ตรงกับความต้องการของ
องค์กร และส่งเสริมความเป็นพันธมิตร (Partnership) กับ
ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2557 นี้ มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติ
ให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. แล้วจำ�นวนทั้งสิ้น 245 บริษัท จาก
16 กลุ่มงาน
เพื่อให้การจัดทำ�ทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่าง
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ปตท. ได้ ดำ � เนิ น การพิ จ ารณาหลั ก เกณฑ์
เงื่อนไข คุณสมบัติของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียน
ผู้ ค้ า ในแต่ ล ะกลุ่ ม งาน โดยคุ ณ สมบั ติ ข องผู้ ค้ า ในเบื้ อ งต้ น
จะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
1. ผู้ค้าจะต้องไม่เป็นผู้ละทิ้งงานของ ปตท. หรือส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่างๆ ของรัฐ
2. กรณี ที่ เ คยถู ก เพิ ก ถอนออกจากกลุ่ ม งานใดใน
ทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ
กับ ปตท. ในกลุ่มงานนั้นๆ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี นับถัด
จากวันที่ถูกเพิกถอน ยกเว้นกรณีถูกเพิกถอน เนื่องจากเป็น
ผู้ ล ะทิ้ ง งานของ ปตท. หรื อ ส่ ว นราชการรั ฐ วิ ส าหกิ จ และ
หน่วยงานต่างๆ ของรัฐ ปตท. จะไม่รับเข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียน
ผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือแจ้งแสดงหลักฐานการยกเลิก
การถูกเพิกถอน
3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจ และรับทราบแนวทางการปฏิบัติ
อย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code
of Conduct: SSCoC)
นอกจากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นแล้ว ปตท. ยังประเมิน
คุ ณ สมบั ติ ผู้ ค้ า ในด้ า นการดำ � เนิ น งาน และด้ า นแนวทาง
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย
หลังจากที่ผู้ค้าส่งมอบสินค้า/ บริการในแต่ละงวดงาน
แล้ว ปตท. จะทำ�การประเมินผูค้ า้ พร้อมทัง้ แจ้งผลการประเมิน
ให้แก่ผคู้ า้ ทราบถึงข้อดี/ ข้อควรปรับปรุงในการดำ�เนินงาน  เพือ่
ทีผ่ คู้ า้ จะได้รบั ทราบและพิจารณานำ�ไปปรับปรุงการดำ�เนินงาน
ของผู้ค้าเอง (Supplier Development) ให้ดียิ่งขึ้นไป
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นอกจากนั้น ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะดำ�เนินธุรกิจให้
เติบโตอย่างยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการกำ�กับดูแลกิจการเพือ่ ชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ความตั้งใจดังกล่าวบรรลุตาม
ปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล ปตท. จึงให้ความสำ�คัญ
กับการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทานและพัฒนาให้เกิดขึน้ อย่าง
เป็นรูปธรรม ผ่านทางการกำ�กับดูแลผู้ค้าของ ปตท. โดยในปี
2555 “แนวทางการปฏิบตั อิ ย่างยัง่ ยืนของผูค้ า้ ของ ปตท.” (PTT
Suppliers Sustainable Code of Conduct) ได้ถูกกำ�หนดขึ้น
ซึ่ ง เนื้ อ หาและขอบเขตของแนวทางดั ง กล่ า วนั้ น อยู่ ภ ายใต้
ข้อกำ�หนด ข้อบังคับ และกฎหมายทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง โดยยึด
หลักปฏิบัติ 4 ด้าน ดังนี้
• จริยธรรม (Business Ethics)
• การเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights)
• การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง
(Occupational Health and Safety)
• การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
(Environmental Management)
ทั้งนี้ แนวทางดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับผู้ค้าที่มีการทำ�
สัญญากับ ปตท. ในวงเงินมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาท และ/หรือ
งานที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ง านแล้ ว มี ผ ลกระทบต่ อ ความปลอดภั ย
และสิ่งแวดล้อม ปตท. ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2555
เพื่อให้การจัดหาจัดจ้างของ ปตท. เป็นไปอย่างยั่งยืน
นั้น การนำ�ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม และการกำ�กับกิจการ
(Environment, Social, and Governance: ESG) มาใช้เป็น
ส่วนหนึ่งของการบริหารงานผู้ค้า ตั้งแต่การคัดเลือก การระบุ
รายละเอียดในข้อกำ�หนด ตามความเสี่ยงของกลุ่มงานของ
ผู้ค้านั้น ในปี 2557 ปตท. จึงมีการจัดการอบรมให้ความรู้
แก่ พ นั ก งานจั ด หาพั ส ดุ ปตท. ในเรื่ อ งดั ง กล่ า ว ตลอดจน
การจั ด สั ม มนาเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ระดมสมองในการวาง
นโยบายการจัดหาอย่างยัง่ ยืน ตลอดจนแนวทางในการนำ� ESG
มาใช้เป็นส่วนหนึง่ ของกระบวนการจัดหาพัสดุ และบริหารงาน
ผู้ค้าของ ปตท.
นอกจากนี้ ปตท. ยังมีการสนับสนุนผู้ประกอบการไทย
โดยได้มีการกำ�หนดเป็นหนึ่งในนโยบายการจัดหาพัสดุของ
ปตท. เมือ่ พิจารณาจากข้อมูลการจัดหาทีผ่ า่ นมา พบว่า ปตท.
มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ 90 ตลอดระยะ
เวลา 5 ปีที่ผ่านมา ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างเม็ดเงินหมุนเวียน
ในระบบเศรษฐกิจของไทย รวมถึงส่งเสริมให้มกี ารจัดหาสินค้า
จากในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ตั้งอยู่เป็นหลัก อีกทั้ง
ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน
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โดยเป้าหมายที่ ปตท. ให้ความสำ�คัญเพื่อผู้ค้าเติบโต
อย่างยั่งยืนไปพร้อมกับ ปตท. นั้น คือ การกำ�กับดูแลให้ผู้ค้า
มีการดำ�เนินงานที่ดีและมีศักยภาพควบคู่ไปกับการเติบโต
ของ ปตท. จึงได้มีการวางแนวทางในการบริหารและพัฒนา
ผู้ค้าของ ปตท. ดังนี้
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง
ปตท. กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน
ความสำ�เร็จของ ปตท. ทัง้ ในด้านผลการดำ�เนินการ ความต่อเนือ่ ง
ในการทำ�ธุรกิจ ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2557
ปตท. ได้มีการจัดงานสัมมนาผู้ค้า (Supplier Relationship
Management Seminar: SRM) ทั้งหมด 6 ครั้ง
งานสัมมนาผูค้ า้ ครัง้ ที่ 1 จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 29 พฤษภาคม
2557 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าหลักของหน่วยงานโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติขนอม โดยในการจัดครั้งนี้มีการสื่อความให้ผู้ค้า
ทราบถึง
• นโยบายการจัดหาพัสดุ
• แนวปฏิบตั งิ านจัดหาพัสดุกบั โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
ขนอม
นอกเหนือจากการสือ่ ความแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรมกลุม่
(Workshop) โดยให้มีการทำ�กิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงาน
จัดหาและผูค้ า้ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ ก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership)
งานสัมมนาผู้ค้าครั้งที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม
2557 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าหลักของหน่วยงานระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ ในการจัดครัง้ นีม้ กี ารสือ่ ความให้ผคู้ า้ ทราบถึง
• นโยบายการจัดหาพัสดุ
• การจั ด หาเพื่ อ การพั ฒ นาการเป็ น อุ ต สาหกรรม
เชิงนิเวศ กลุ่ม ปตท.
นอกเหนือจากการสื่อความแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม
กลุ่ม (Workshop) โดยให้มีการทำ�กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
พนักงานจัดหาและผูค้ า้ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership)
งานสัมมนาผูค้ า้ ครัง้ ที่ 3 จัดขึน้ เมือ่ วันที่ 24 กรกฎาคม
2557 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าของหน่วยงานก๊าซธรรมชาติ
สำ�หรับยานยนต์ (NGV) ในการจัดครั้งนี้มีการสื่อความให้ผู้ค้า
ทราบถึง
• ทิศทางธุรกิจก๊าซธรรมชาติสำ�หรับยานยนต์ (NGV)
• นโยบายการจัดหาพัสดุ

นอกเหนือจากการสื่อความแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม
กลุ่ม (Workshop) โดยให้มีการทำ�กิจกรรมร่วมกันระหว่าง
พนักงานจัดหาและผูค้ า้ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership)
งานสัมมนาผู้ค้าครั้งที่ 4 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม
2557 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าของธุรกิจหล่อลื่น ในการจัด
ครั้งนี้มีการสื่อความให้ผู้ค้าทราบถึง
• นโยบายการจัดหาพัสดุ
• นโยบายการตลาดหล่อลื่น
• นโยบายการจัดหาหล่อลื่น
งานสัมมนาผู้ค้าครั้งที่ 5 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน
2557 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าของการจัดหาร่วมระหว่างบริษัท
ใน กลุ่ม ปตท. ในการจัดครั้งนี้มีการสื่อความให้ผู้ค้าทราบถึง
ทิศทางการดำ�เนินงานในด้านต่างๆ ดังนี้
• นโยบายการจัดหาพัสดุ
• Supply Chain Sustainability
งานสัมมนาผู้ค้าครั้งที่ 6 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม
2557 เพื่อสื่อความให้แก่ผู้ค้าของหน่วยงานหน่วยงานคลัง
พั ส ดุ และคลั ง ปิ โ ตรเลี ย มภาคตะวั น ออก ในการจั ด ครั้ ง นี้
มีการสื่อความให้ผู้ค้าทราบถึง
• นโยบายการจัดหาพัสดุ
• Green Procurement
รายละเอียดของนโยบายการจัดหาพัสดุทมี่ กี ารสือ่ ความ
นั้ น ได้ แ ก่ นโยบายการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น ระบบทะเบี ย น
ผูค้ า้ การบริหารห่วงโซ่อุปทานอย่างยัง่ ยืน และการปฏิบัตติ าม
พ.ร.บ. ป.ป.ช. 103/7
• นอกจากนี้ ยังมีการกล่าวถึงทิศทางการดำ�เนินธุรกิจ
ของวิสัยทัศน์และพันธกิจของ ปตท. ตลอดจนยังมี
การจัดกิจกรรมกลุ่ม (Workshop) โดยให้มีการทำ�
กิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานจัดหาและผู้ค้า
ให้มกี ารแลกเปลีย่ นความคิดเห็น เพือ่ นำ�มาปรับปรุง
กระบวนการทำ � งานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น
ตลอดจนเกิ ด ความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี และก่ อ เกิ ด เป็ น
ความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน (Sustainable Partnership)
ต่อไป
3.1.6 พนักงาน
(ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “8.5
พนักงาน” แล้ว)
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3.2 การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน
สากล
ปตท. กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของ ปตท. ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และวัฒนธรรมที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่ ปตท. เข้าไป
ลงทุน และเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด
ตามหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่ง
ในการปฏิบัติงาน และไม่สนับสนุนกิจการที่ละเมิดหลักสิทธิ
มนุษยชนสากล
ปตท. ส่งเสริมบริษัทในกลุ่มให้นำ�หลักสิทธิมนุษยชน
ไปปฏิ บั ติ ต ามกรอบการดำ � เนิ น งานด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบ
ต่อสังคมของ กลุม่ ปตท. โดย ปตท. ได้เข้าเป็นภาคีของ United
Nations Global Compact (UNGC) เมือ่ วันที่ 1 มีนาคม 2555
อันเป็นการประกาศเจตนารมณ์ทจี่ ะนำ�หลักสิทธิมนุษยชน สิทธิ
แรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ในระดับสากลมาใช้เป็นแนวทางในการดำ�เนินกิจกรรมทางธุรกิจ
อันนำ�ไปสูก่ ารแก้ไขปัญหาพืน้ ฐานทีภ่ าคธุรกิจและสังคมเผชิญ
ให้ได้ชอื่ ว่าเป็นบรรษัทพลเมืองทีม่ คี วามรับผิดชอบโดยสมัครใจ
ปัจจุบัน บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ที่เข้าร่วมเป็นภาคีข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ ได้แก่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จำ�กัด (มหาชน) บริษทั ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด
(มหาชน) บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน) บริษัท บางจาก
ปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด
(มหาชน) อนึง่ ข้อมูลการดำ�เนินการในปี 2557 ในเรือ่ งนีป้ รากฏ
อยู่ในรายงานความยั่งยืนปี 2557 แล้ว

3.3 ข้อพิพาทที่สำ�คัญกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ปรากฏอยู่ใน “ข้อพิพาททางกฎหมาย” ซึ่งเปิดเผย
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เป็ น ดั ช นี ชี้ วั ด ความโปร่ ง ใสใน
การดำ�เนินการทีส่ �ำ คัญ  เป็นปัจจัยสำ�คัญในการสร้างความเชือ่ มัน่
ให้กับนักลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้
ความสำ�คัญกับการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ� และสร้าง
ช่ อ งทางการเปิ ด เผยข้ อ มู ล ที่ ห ลากหลายเพื่ อ ให้ ผู้ มี ส่ ว นได้
ส่วนเสียทุกฝ่ายสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่าย รณรงค์ให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานตระหนักถึงความสำ�คัญของ
การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสในการดำ�เนินงานและ
สร้างกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนที่เหมาะสม และเป็นธรรม
สำ�หรับทั้งผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

4.1 การรายงานของคณะกรรมการ
ทั้งที่เป็นการเงินและไม่ใช่การเงิน
ปตท. จัดทำ�รายงานความยั่งยืน ปี 2557 (Corporate
Sustainability Report 2014) เพื่อสื่อสารนโยบาย แนวทาง
การบริหารจัดการ และผลการดำ�เนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิง่ แวดล้อม โดยใช้ Sustainability Reporting Guidelines
และ Oil and Gas Sector Supplement (OGSS) รุ่นที่ 4 (G4)
ของ Global Reporting Initiative (GRI) เพื่อให้การเปิดเผย
ข้อมูลมีความเหมาะสมและเฉพาะเจาะจงกับธุรกิจมากขึ้น
นอกจากนี้ ปตท. จัดให้มีการสอบทานข้อมูลในรายงานโดย
หน่วยงานภายนอกต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูล
มีความถูกต้อง ความโปร่งใส และเชื่อถือได้ และมีเป้าหมาย
ให้มีการดำ�เนินการต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งผ่านการตรวจสอบ
โดย GRI (ระดับ Core) ทั้งนี้ ปตท. จัดส่งรายงานความยั่งยืน
ปี 2557 พร้อมกับรายงานประจำ�ปีให้กับผู้ถือหุ้น และเปิดเผย
ให้กับผู้ที่สนใจบนเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com)

4.2 ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน
ปตท. แปลงสภาพและกระจายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2544 ปตท. จัดให้มี
หน่วยงานฝ่ายผูล้ งทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department)
ทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำ�คัญต่อผูล้ งทุน
และดูแลกระบวนการรายงานทางการเงิน เช่น การนำ�เสนอ
ผลการดำ�เนินงาน งบการเงิน สารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ รวมถึงมีการทำ�บทรายงานและการวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหาร (MD&A) รายไตรมาส ซึ่งแสดงสถานภาพ
ผลการดำ�เนินงานและแนวโน้มในอนาคตของ ปตท. ต่อผูถ้ อื หุน้
ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน
สมํ่าเสมอและครบถ้วนตามความเป็นจริง นอกจากนี้ ปตท.
ได้จดั ทำ�นิตยสารเพือ่ ผูถ้ อื หุน้ กู้ ปตท. ภายใต้ชอื่ “Happiness”
ออกเป็ น รายไตรมาส เพื่ อ ใช้ เ ป็ น ช่ อ งทางในการสื่ อ ความ
ข่าวสาร ข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจและผลการดำ�เนินงานของ ปตท.
ต่อผู้ถือหุ้นกู้ และจดหมายข่าวรายไตรมาสเพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ
ปตท. ภายใต้ชื่อ “PTT Bizway” โดยจัดทำ�เป็น 2 ภาษา
เพื่อสื่อความวิสัยทัศน์ พันธกิจ ผลประกอบการรายไตรมาส
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของ
ปตท. และกิ จ กรรมที่ สำ � คั ญ ในช่ ว งเวลานั้ น ทั้ ง นี้ ผู้ ล งทุ น
สามารถติดต่อกับหน่วยงานได้โดยตรง  หรือผ่านทางเว็บไซต์ของ
ปตท. ซึง่ มีขอ้ มูลทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษทีไ่ ด้ปรับปรุงให้
ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ประกอบด้วยข้อมูลสำ�คัญๆ อาทิ
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

รายงานประจำ�ปี (แบบ 56-2)/ แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1)
ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำ�คัญ
การจัดซื้อจัดจ้าง
การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร
การดำ�เนินการตามนโยบายรัฐ
แผนงานที่สำ�คัญ
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม
ผลการดำ�เนินงานด้านการเงิน
ผลการดำ�เนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำ�คัญ
โดย ปตท. ได้ให้ความสำ�คัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำ�เสนอผลงาน
และการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมมาโดยตลอด สรุปได้ดังนี้
• ทางตรง: ปตท. มีการนำ�เสนอผลการดำ�เนินงานให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน และพนักงาน เป็นระยะๆ อย่างสมํ่าเสมอ
ในรูปของ Analyst Meeting, Roadshow, Conference Call การเข้าร่วม Conference ซึ่งจัดโดยสถาบันต่างๆ รวมทั้งการร่วม
กิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยกับตลาดหลักทรัพย์ฯ และผู้เกี่ยวข้องสามารถทำ�การนัดหมาย (Company Visit) เข้าพบผู้บริหาร
ปตท. เพื่อสอบถามข้อมูลความคืบหน้าการดำ�เนินกิจการได้ตลอดเวลา
สรุปกิจกรรมหลักปี 2556 - 2557 ดังนี้
กิจกรรมในปี 2556
(จำ�นวนครั้ง)

กิจกรรมในปี 2557
(จำ�นวนครั้ง)

Roadshow ต่างประเทศ

15

12

Roadshow ในประเทศ

7

9

Analyst Meeting

4

4

Credit Rating Review

4

4
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201

8 - 10 ครั้งต่อวัน

8 - 10 ครั้งต่อวัน

ร่วมกิจกรรมตลาดหลักทรัพย์สัญจร และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อพบนักลงทุน

3

3

น�ำนักลงทุนสถาบันพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ

4

4

น�ำนักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ

ก�ำหนดจัด 1 ครั้ง (3 รุ่น)
(จัดเมื่อวันที่ 14 - 16 ตุลาคม
2557 เนื่องจากเหตุการณ์
ชุมนุมทางการเมือง)

ก�ำหนดจัด 1 ครั้ง (3 รุ่น)
(คาดว่าจะจัดในปี 2558)

20

14

กิจกรรม

Company Visit/ Conference Call
ทางอีเมล/ โทรศัพท์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้
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•

ทางอ้อม: ปตท. มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำ�เนินงาน งบการเงิน และข้อมูลนำ�เสนอในรูปแบบต่างๆ
รวมถึงรายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (www.set.or.th) เว็บไซต์ของ ปตท. และนิตยสารเพื่อผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. “Happiness” รวมทั้ง
จดหมายข่าวรายไตรมาสเพื่อผู้ถือหุ้นสามัญ “PTT Bizway”
• กรณีที่นักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ ปตท.
โทร. 0-2537-3518-9 อีเมล: ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com)
การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ ความเคลื่อนไหวทางธุรกิจ ความคืบหน้าของการดำ�เนินงาน และโครงการต่างๆ รวมทั้ง
ให้บริการตอบคำ�ถามและอำ�นวยความสะดวกในการติดต่อแก่สอื่ มวลชนและสาธารณชนอย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ ในปี 2557 มีการดำ�เนิน
กิจกรรม สรุปได้ดังนี้
กิจกรรมในปี 2556
(จำ�นวนครั้ง)

กิจกรรมในปี 2557
(จำ�นวนครั้ง)

ทางอีเมล

206 ฉบับ

108 ฉบับ

ข่าวแจก/ ภาพข่าว

206 ข่าว

237 ข่าว

การแถลงข่าว

48 ครั้ง

38 ครั้ง

น�ำสื่อมวลชนเยี่ยมชมการด�ำเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

8 ครั้ง

10 ครั้ง

34 คณะ
(เกิดเหตุการณ์ชุมนุม
ทางการเมือง)
= 1,465

30 คณะ
(เกิดเหตุการณ์ชุมนุม
ทางการเมือง)
= 1,425

กิจกรรม

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/  
ดูงานในด้านต่างๆ

•

4.3 การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล
ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่ สามารถใช้กลไกในการติดต่อ
การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ทัง้ ภายในองค์กรโดย
ระบบ Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผ่านช่องทาง
เว็บไซต์/ โดยทางโทรศัพท์/ โดยหนังสือแจ้ง/ โดยทางอีเมล
แจ้งหน่วยงาน  ฝา่ ยผูล้ งทุนสัมพันธ์  ส�ำ นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และเลขานุการบริษัท ฝ่ายสื่อสารองค์กร หรือศูนย์บริหาร
คำ�สั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้

•
•
       
       
       
       

โทรศัพท์: PTT Contact Center 1365,
0-2537-2000
เว็บไซต์: http://www.pttplc.com
อีเมล: - ศูนย์บริหารคำ�สัง่ ซือ้ และลูกค้าสัมพันธ์:
1365@pttplc.com
- ฝ่ายสื่อสารองค์กร:
corporate@pttplc.com
- สำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการบริษัท:
corporatesecretary@pttplc.com
- ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: ir@pttplc.com
- สายด่วน CG:
cghelpdesk@pttplc.com
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ซึ่งข้อคำ�ถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ จะส่งต่อ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบ
การจั ด การเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นโดยมี ก ารติ ด ตามความคื บ หน้ า
ผ่านการแจ้งเตือนในระบบอีเมล ทุก 3 วัน หากดำ�เนินการ
ไม่แล้วเสร็จจะแจ้งเตือนไปยังผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีก
ระดับเพื่อดำ�เนินการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบ
จะแจ้งผลการดำ�เนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ และมีการติดตาม
ในภายหลั ง อี ก ครั้ ง หนึ่ ง โดยสอบถามความพึ ง พอใจจาก
การให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center ทั้งนี้ ผู้บริหาร
ติดตามสารสนเทศทั้งหมดเป็นประจำ�ทุกเดือนเพื่อติดตาม
แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงและนำ � กลั บ มาใช้ เ ป็ น แนวทาง
ปรั บ ปรุ ง กระบวนการ สิ น ค้ า และบริ ก าร เพื่ อ ตอบสนอง
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2557
มีข้อคำ�ถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่างๆ รวม 88,592
เรื่อง โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่อง บัตรเครดิตพลังงาน NGV บัตร
PTT Blue Card สถานทีต่ งั้ สถานีบริการ/  ร้านค้า  และโครงการ
ต่างๆ
สำ�หรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป
สามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ
ปตท. ต่อสำ�นักตรวจสอบภายใน สำ�นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
และเลขานุการบริษัท และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท.
จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่
และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำ�หนดระยะเวลา
ดำ � เนิ น การที่ เ หมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้ ม ครอง
ผู้ร้องเรียน โดยในปี 2557 ไม่พบข้อร้องเรียนด้านจริยธรรมที่มี
นัยสำ�คัญและสอบสวนแล้วมีความผิดจริง

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง การประเมินผล
กรรมการ การปฐมนิเทศกรรมการ
การพัฒนากรรมการ
1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำ�คัญในการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่ อ งขึ้ น 3 คณะ ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบ
ในการดำ�เนินการเกีย่ วกับการกำ�กับดูแลกิจการและการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับคณะกรรมการด้วย

ต่ อ มาในปี 2547 คณะกรรมการ ปตท. ได้ จั ด ตั้ ง
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท. เพือ่ ช่วยส่งเสริม
และกลั่นกรอง การดำ�เนินงานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
และการบริหารจัดการให้ดีเลิศ และในปี 2556 คณะกรรมการ
ปตท. ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ปตท.
เพือ่ ให้การดำ�เนินการเกีย่ วกับการบริหารความเสีย่ งของ ปตท.
มีความชัดเจนมากยิง่ ขึน้ และสอดคล้องกับหลักการกำ�กับดูแล
กิ จ การที่ ดี ที่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย นพึ ง ปฏิ บั ติ แ ละเป็ น ไปตาม
หลักการและแนวทางการกำ�กับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปี 2552
ของสำ � นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.)
ดังนั้น ในปัจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องรวม
5 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำ�คัญอย่างรอบคอบ
ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ มี งุ่ เน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำ�นึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวม
มีคุณธรรมในการดำ�เนินธุรกิจ มีความโปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการ
ที่ไม่เป็นผู้บริหาร และมีคุณสมบัติ หน้าที่ความรับผิดชอบ
ตามข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง
มี ก ารกำ � หนดบทบาทภาระหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเป็ น
ลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา
ได้ มี ก ารขยายอำ � นาจหน้ า ที่ ข องคณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีให้มีหน้าที่มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตาม
การดำ�เนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมเพิ่มเติม เพื่อให้คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ ดี ส ามารถดำ�เนิ น งานด้ า นการดู แ ลผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ วนเสียได้
อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงในปี 2556
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีได้มีอำ�นาจครอบคลุมถึง
การวางกรอบแนวทางการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการต่อต้านการทุจริตของ ปตท.
ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้ง 5 คณะ มีบทบาท
หน้าที่และการดำ�เนินการดังนี้

1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบทำ�หน้าที่สอบทานรายงาน
ทางการเงิน โดยมีหน่วยงานบัญชีและสำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินมาประชุมร่วมกัน และนำ�เสนอรายงานทางการเงิน
ต่อคณะกรรมการ ปตท. ทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท.
เป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินรวมของ ปตท. และบริษัทย่อย
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน (รายงานความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน) ที่ปรากฏในรายงาน
ประจำ�ปี งบการเงินดังกล่าวจัดทำ�ขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี
รั บ รองและตรวจสอบโดยสำ � นั ก งานการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศที่สำ�คัญ ทั้งข้อมูลทางการเงิน
และไม่ใช่การเงิน ดำ�เนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่าง
ครบถ้วนและสมํ่าเสมอด้วย
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คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท.
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำ�หนด มีจำ�นวนอย่างน้อย 3 คน ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการ

กรรมการอิสระ

3. นายวิชัย อัศรัสกร

กรรมการ

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ: นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการตรวจสอบทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอในการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินบริษทั
1. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557 และเปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งเป็นประธาน
		 กรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
3. นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
• จัดทำ�กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ
ในการดำ�เนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบ
ดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำ�กับดูแลที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการ
ควบคุมภายใน
• สอบทานให้ ปตท. มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
• สอบทานการดำ�เนินงานของ ปตท. ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคำ�สั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
ของ ปตท.
• สอบทานให้ ปตท. มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็น
อิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน
• พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำ�หนดของตลาดหลักทรัพย์
• เสนอข้อแนะนำ�ต่อคณะกรรมการ ปตท. ในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำ�แหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน
• พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท.
• ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จำ�เป็น
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• รายงานผลการดำ�เนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างน้อย
ไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำ�เนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำ�เป็นรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีพร้อมทั้ง
ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ
• ประเมินผลการดำ�เนินงานเกีย่ วกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบญั ชีการเงินละ 1 ครัง้
ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ
• เปิดเผยรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปีของคณะกรรมการตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจำ�ปีของ ปตท.
• ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
• ดำ�เนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกำ�กับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
• กรณีที่การดำ�เนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำ�เป็น
ต้องอาศัยความรูค้ วามสามารถจากผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพือ่ พิจารณา
ให้มีการเชิญหรือดำ�เนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้
• เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำ�สั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด
เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำ�เนินการแก้ไข
• คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
โดยไม่มีฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
• ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย ทั้งนี้ ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
โดยเป็นไปตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ในระเบียบบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในปี 2557
ในปี 2557 มีการประชุม 15 ครั้ง (ปกติ 12 ครั้ง และนัดพิเศษ 3 ครั้ง) โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และ
มีการประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีภายนอกและหน่วยงานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส
1.2 คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการสรรหา

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

2. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

กรรมการ

กรรมการอิสระ

3. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

กรรมการ

กรรมการและเลขานุการ

1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย

หมายเหตุ: 1. นายวัชรกิติ วัชโรทัย เปลี่ยนแปลงต�ำแหน่งเป็นประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
2. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
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หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา
• ทำ�หน้าที่คัดเลือกบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอรายชื่อเป็นกรรมการใหม่หรือสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
• กำ�หนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ทั้งนี้ ได้กำ�หนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
1. คณะกรรมการสรรหากำ�หนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติ
ตามกฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. และกำ�หนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
2. คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ ปตท. พร้อมเหตุผลประกอบ
และนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.
3. คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำ�เสนอเพื่อพิจารณา
แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป
ในปี 2557 มีการประชุม 6 ครั้ง ทั้งนี้ การพิจารณากรรมการจะคำ�นึงถึงคุณสมบัติของคณะกรรมการ ซึ่งคู่มือการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของคณะกรรมการไว้ว่า กรรมการ
แต่ละคนต้องมาจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพที่จ�ำ เป็นในการบริหารกิจการของ ปตท. ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้
ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงิน
อย่างน้อย 1 คน (Board Composition)

1.3 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ
ปตท. 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

ประธานกรรมการ

กรรมการ

2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย

กรรมการ

กรรมการอิสระ

3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

กรรมการ

กรรมการอิสระ

1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

หมายเหตุ: 1. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
2. นายวัชรกิติ วัชโรทัย ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2557
3. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
• ทำ�หน้าที่พิจารณาแนวทางการกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
• กำ�หนดวิธกี ารและหลักเกณฑ์การกำ�หนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ทเี่ ป็นธรรมและสมเหตุ
สมผล และนำ�เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ในปี 2557 มีการประชุม 1 ครั้ง
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1.4 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจาก
กรรมการ ปตท. 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
ชื่อ-นามสกุล

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

1. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

2. นายดอน วสันตพฤกษ์    

กรรมการ

กรรมการอิสระ

3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย

กรรมการ

กรรมการอิสระ

หมายเหตุ : 1. พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557
2. นายดอน วสันตพฤกษ์ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557

โดยมีผู้จัดการฝ่ายสำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัททำ�หน้าที่เลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ต่อคณะกรรมการบริษัท
• ให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมการ ปตท. ในเรื่องเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและฝ่ายจัดการ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
• ทบทวนแนวทางหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี อง ปตท. โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบตั ขิ องสากลปฏิบตั ิ และเสนอแนะ
ต่อคณะกรรมการ ปตท.
• มอบนโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ให้คณะทำ�งานกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.
• มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำ�เนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustatinability Management: SM)
ซึ่งรวมถึงการดำ�เนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
• ติดตามการดำ�เนินงานด้าน SM และรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท.
• วางกรอบแนวทางการกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ ปตท.
ในปี 2557 มีการประชุม 5 ครั้ง

1.5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมตั จิ ดั ตัง้ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร เมือ่ วันที่ 25 ตุลาคม 2556 และวันที่ 22 พฤศจิกายน
2556 และวันที่ 31 มกราคม 2557 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
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ชื่อ-นามสกุล
1. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ*

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการบริหารตวามเสี่ยงองค์กร

ตำ�แหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

ประธานกรรมการ

กรรมการอิสระ

2. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

กรรมการ

กรรมการ

3. (อยู่ระหว่างการสรรหา)

กรรมการ

-

หมายเหตุ: *
		
1.
		

นายคุรุจิต นาครทรรพ ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 โดยลาออกจากการเป็น
กรรมการ ปตท. ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม 2558
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และได้รับแต่งตั้ง
เป็นประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2558

โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น Chief Risk Officer (CRO) ทำ�หน้าที่เลขานุการ
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
• กำ�หนด และทบทวน นโยบาย กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร
• กำ�กับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำ�เนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทาง
ธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
• ให้ขอ้ เสนอแนะแนวทาง ติดตาม และประเมินผล การบริหารความเสีย่ งต่อคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและควบคุม
ภายใน (Risk Management and Internal Control Committee: RMCC (ระดับจัดการ)) เพื่อนำ�ไปดำ�เนินการ
• พิจารณารายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กร และให้ข้อคิดเห็นในความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งแนวทาง
การกำ�หนดมาตรการควบคุมหรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสีย่ งองค์กรให้แก่ RMCC
เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
• สนับสนุนการดำ�เนินงานของ Chief Risk Officer (CRO) ให้บรรลุเป้าหมายของการบริหารความเสี่ยงองค์กร
• รายงานผลการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้คณะกรรมการ ปตท. รับทราบ และในกรณีที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์ส�ำ คัญ
ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. อย่างมีนัยสำ�คัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด
• ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
• ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคงเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำ�นักตรวจสอบภายใน
โดยในปี 2557 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีการประชุม 5 ครั้ง

2. การประเมินผลตนเองของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2557 ปตท. ได้นำ�แบบประเมินผลกรรมการทั้ง 4 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/
แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) ให้ที่ปรึกษาภายนอก (PricewaterhouseCoopers) พิจารณา
ให้อย่างไม่เป็นทางการ ตามทีห่ ลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ สี �ำ หรับบริษทั จดทะเบียนปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กำ�หนด เพื่อที่ปรึกษาภายนอก มาช่วยกำ�หนดแนวทาง และเสนอแนะประเด็นในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ทัง้ นี้ สรุปได้วา่ แบบประเมินทัง้ 4 แบบดังกล่าวยังคงมีความเหมาะสมเพียงพอสำ�หรับใช้ในการประเมินผลกรรมการ ปตท. ประจำ�ปี
2557 ได้ แต่ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติมบางรายการเพื่อให้ครบสมบูรณ์มากขึ้น
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คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครัง้ ที่ 10/2557 เมือ่
วันที่ 24 ตุลาคม 2557 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะ
กรรมการ ปตท. ทีไ่ ด้ใช้ประเมินในปี 2556 ทัง้ 4 แบบ ประกอบ
ด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ/ แบบประเมินผล
คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินผล
คณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินกรรมการท่านอื่น)/ แบบ
ประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมินทั้งคณะ) ว่า
ยังคงมีความเหมาะสมสำ�หรับใช้ประเมินคณะกรรมการ ปตท.
ประจำ�ปี 2557 โดยได้มกี ารปรับปรุงเพิม่ เติมบางรายการเพือ่ ให้
ครบสมบูรณ์มากขึน้ เช่น หัวข้อนโยบายคณะกรรมการ (Board
Policy), แนวปฏิบตั ขิ องคณะกรรมการ (Board Practices) และ
การอบรมและพัฒนา (Board Training and Development)
รวมถึงการมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ
(Ethics) (การประเมินผลด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน) ด้วย
โดยแบบประเมินผลทัง้ 4 แบบ มีเกณฑ์การประเมินผล คิดเป็น
ร้อยละจากคะแนนเต็มในแต่ละข้อทั้งหมด ดังนี้
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
มากกว่า
ตํ่ากว่า 		

85%
75%
65%
50%
50%

=
=
=
=
=

ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
พอใช้
ควรปรับปรุง

โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
1. แบบประเมิ น ผลคณะกรรมการทั้ ง คณะ
ประกอบด้วย 5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board
Policy)/ โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Composition)/
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices)/ การจัด
เตรียมและดำ�เนินการประชุม (Board Meeting)/ การอบรม
และพัฒนา (Board Training and Development) (เพิ่มเติม
ในปี 2557)
สรุ ป ผลการประเมิ น ผลคณะกรรมการทั้ ง คณะ
ในภาพรวม 5 หัวข้อ เห็นว่าการดำ�เนินการส่วนใหญ่จัดทำ�
ได้ดีเยี่ยม/ เหมาะสมที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม
เท่ากับร้อยละ 88.97
2. แบบประเมิ น ผลคณะกรรมการรายบุ ค คล
(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบ
ต่อการตัดสินใจและการกระทำ�ของตนเอง สามารถอธิบาย
การตั ด สิ น ใจได้ (Accountability)/ ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ
การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยขี ด ความสามารถและประสิ ท ธิ ภ าพ
ที่เพียงพอ (Responsibility)/ การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และสามารถมีค�ำ อธิบายได้ (Equitable

Treatment)/ มี ค วามโปร่ ง ใสในการดำ � เนิ น งานที่สามารถ
ตรวจสอบได้ และมีการเปิดเผยข้อมูล (Transparency)/ การมี
วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพิม่ แก่กิจการในระยะยาว (Vision
to Create Long Term Value)/ การมีจริยธรรม/ จรรยาบรรณ
ในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการผลรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการส่วนใหญ่
ถือปฏิบัติเป็นประจำ�คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ
ร้อยละ 95.71
3. แบบประเมิ น ผลคณะกรรมการรายบุ ค คล
(ประเมินกรรมการท่านอืน่ ) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนกับ
แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล
(ประเมิ น กรรมการท่ า นอื่ น ) รวมจำ � นวน 6 หั ว ข้ อ เห็ น ว่ า
กรรมการส่วนใหญ่ถือปฏิบัติเป็นประจำ�คะแนนเฉลี่ยอยู่ใน
เกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.62
4. แบบประเมิ น ผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง
(ประเมินทั้งคณะ) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ
สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(ประเมินทั้งคณะ) ทั้ง 4 คณะ รวมจำ�นวน 4 หัวข้อ เห็นว่า
ดำ � เนิ น การอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ/ เห็ น ด้ ว ยอย่ า งยิ่ ง ดั ง มี
รายละเอียด ดังนี้
4.1 คณะกรรมการสรรหา มี ค ะแนนเฉลี่ ย อยู่ ใ น
เกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 99.31
4.2 คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 100.00
4.3 คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.14
4.4 คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร มี
คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.61
5. การประเมินผลการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ
		 ตรวจสอบ
เพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบ บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน
พ.ศ. 2557 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
คูม่ อื การปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ
กระทรวงการคลัง และตามคู่มือปฏิบัติสำ�หรับผู้ตรวจสอบ
ภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ กำ�หนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
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อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น
รายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทั้ ง คณะ รวมทั้ ง รายงานผลการประเมิ น ปั ญ หา
และอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำ�เนินงานให้
คณะกรรมการ ปตท. ทราบทุกปี โดยในปี 2557 ทีป่ ระชุมคณะ
กรรมการตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10/2557 วันที่ 10 ตุลาคม 2557
มีมติเห็นชอบให้ใช้แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยแบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
แบบประเมินผลรายบุคคล (ประเมินไขว้) และแบบประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ ซึ่งมีความเหมาะสมและ
สอดคล้ อ งกั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ข องสำ � นั ก งานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
(ตลท.) และที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบ นั ด พิ เ ศษ
ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 มีมติเห็นชอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ประจำ�ปี 2557 ผลสรุปเป็นดังนี้
• แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรู้ทางธุรกิจ/
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน/ อำ�นาจหน้าที/่ ความเป็นอิสระและ
ความเที่ยงธรรม/ ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของกรรมการตรวจสอบ/ การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและ
การประชุม โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ดีเยีย่ ม/
3 = ดีมาก/ 2 = ดี/ 1 = ควรปรับปรุง
สรุ ป ผลการประเมิ น คณะกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล (ประเมินตนเอง) อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก-ดีเยีย่ ม คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.69
• แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล
(ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล (ประเมินตนเอง)
สรุ ป ผลการประเมิ น คณะกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล (ประเมินไขว้) อยู่ในเกณฑ์ดีมาก-ดีเยี่ยม คะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3.91
• แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ/ ความสัมพันธ์
กั บ ผู้ ต รวจสอบภายในและผู้ ส อบบั ญ ชี / ความสั ม พั น ธ์ กั บ
ฝ่ายบริหาร/ การรายงาน/ การรักษาคุณภาพ โดยมีเกณฑ์
การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ปฏิบัติเป็นประจำ�/ 3 = ปฏิบัติ
เป็นส่วนใหญ่/ 2 = ปฏิบัติบางครั้ง/ 1 = ไม่เคยปฏิบัติ
สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบทัง้ คณะ
อยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติเป็นประจำ� คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.97
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3. การปฐมนิเทศกรรมการ
		 (Directors Orientation)
ปตท. จะจัดให้มีการปฐมนิเทศคณะกรรมการที่เข้ารับ
ตำ�แหน่งใหม่ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบนโยบายธุรกิจ
ของ ปตท. รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น โครงสร้างทุน ผู้ถือหุ้น
ผลการดำ�เนินงาน ข้อมูลระบบต่างๆ ที่ใช้งานภายใน ปตท.
รวมทั้ ง กฎหมาย กฎเกณฑ์ ต่ า งๆ พร้ อ มทั้ ง ส่ ง มอบคู่ มื อ
สำ�หรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำ�หรับการ
เป็นกรรมการ ปตท. ให้กับกรรมการ ทั้งนี้ คู่มือกรรมการ
ประกอบด้วย
คู่มือกรรมการ:
1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำ�กัด
2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
4. ใบสำ�คัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
5. หนังสือรับรองบริษัท
6. วัตถุประสงค์ของบริษัท
7. ข้อบังคับบริษัท
8. ระเบียบบริษัท (15 ระเบียบ)
9. คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท.
10. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน
ข้อมูลสำ�หรับกรรมการ:
1. แนะนำ�การดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
และผังโครงสร้างการจัดการ
3. Director Fiduciary Duty Check List
4. หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัท
จดทะเบียน
5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
6. ข้อแนะนำ�การให้สารสนเทศสำ�หรับผู้บริหาร
จดทะเบียน
7. Company Profile บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ฉบับย่อ
8. รายงานประจำ�ปี
9. รายงานทางการเงิน
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10. รายงานความยั่งยืน ปตท.
11. หนังสือธรรมาภิบาล
12. หนังสือ PTT The S-Curve Story
13. วารสารหุ้นกู้
14. วารสารบ้านเรา (PTT Spirit)
15. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ในปี 2557 ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ นำ�เสนอข้อมูล ปตท. โดยบรรยายชีแ้ จงให้กบั กรรมการใหม่
เกีย่ วกับนโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมทัง้ ข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ นำ�เสนอภาพรวมการดำ�เนินธุรกิจและผลการดำ�เนินงานให้กรรมการ
ใหม่ได้เห็นภาพที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบคู่มือกรรมการและข้อมูลสำ�หรับกรรมการตามรายการข้างต้นรวม 3 ครั้ง

4. การพัฒนากรรมการ ปตท.
• การอบรม/ สัมมนา
คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำ�คัญต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ความรูค้ วามสามารถในการปฏิบตั หิ น้าทีก่ รรมการอย่างสมํา่ เสมอ (ดังรายละเอียดตามข้อมูลในประวัตขิ องแต่ละท่าน) โดยกรรมการ
ปตท. ส่วนใหญ่มีประวัติได้เข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว โดย ปตท.ให้การสนับสนุน
และดำ�เนินการให้กรรมการพิจารณาเข้ารับการอบรมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษทั ไทย และสถาบันอืน่ ๆ ในทุกหลักสูตร
ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องตลอดปี รวมถึงการจัดให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหน่วยงาน หรือองค์กรอื่นตามความเหมาะสม ทำ�ให้
เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท.
ในปี 2557 มีกรรมการเข้ารับการอบรม/ สัมมนา ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- การเยี่ยมชมและดูงานเกี่ยวกับการทำ�งานของแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติ
ของบริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
- การดูงานด้านพลังงานทดแทน ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส และประเทศฝรั่งเศส
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

- Director Accreditation Program (DAP 112/2014)
- การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private
Collaboration”
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

- การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private
Collaboration”
- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ฟังบรรยายเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่
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รายชื่อกรรมการ

หลักสูตรอบรม/ หัวข้อสัมมนา

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายคุรุจิต นาครทรรพ

- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ฟังบรรยายเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues” จัดโดย ปตท.สผ.
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่          

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5 ปี 2557
สถาบันวิทยาการพลังงาน
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายวิชัย อัศรัสกร

- การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private
Collaboration”
- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ฟังบรรยายเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์

- การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private
Collaboration”
- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ฟังบรรยายเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายดอน วสันตพฤกษ์

- การประชุมระดับชาติ ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption through Public-Private
Collaboration”
- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ฟังบรรยายเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”
- ปฐมนิเทศกรรมการใหม่

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ฟังบรรยายเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

- สัมมนาหัวข้อ “Board Effectiveness”
- ฟังบรรยายเรื่อง “Global and Key Thai Energy Issues”

นอกจากนี้ ฝ่ายจัดการยังได้นำ�เสนอข้อมูลที่สำ�คัญ เช่น การดำ�เนินธุรกิจของหน่วยธุรกิจต่างๆ และบริษัทใน กลุ่ม ปตท.
การจัดซื้อนํ้ามันและการขายก๊าซ และสถานการณ์ราคานํ้ามันในตลาดโลก เป็นต้น โดยจัดการประชุมนำ�เสนอต่อคณะกรรมการ
(Board Briefing) ตลอดทั้งปี 2557 อีกด้วย

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

• การเยี่ยมชม/ ดูงาน
ปตท. มีนโยบายที่จะจัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชม ดูงาน
การปฏิ บั ติ ง านจริง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้ กั บ
กรรมการเป็นระยะๆ เพือ่ ให้เกิดความเข้าใจธุรกิจยิง่ ขึน้ สามารถ
นำ�ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมาช่วยในการพิจารณา
เรื่องพลังงานของ ปตท. และของประเทศได้
ในปี 2557 การเดินทางไปดูงานของคณะกรรมการ
ปตท. ดังนี้
1. การศึกษาดูงานด้านพลังงาน สาธารณรัฐตรุกี และ
ประเทศกรีซ
		 • การดูงานบริษัท RES ANATOLIA สาธารณรัฐ
ตุ ร กี ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ด้ า นพลั ง งานทดแทน
เน้นการดำ�เนินงานด้านโรงไฟฟ้าพลังลมและ
โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โดยสาธารณรัฐตุรกี
มีการใช้พลังงานจากก๊าซฯ อยูท่ ปี่ ระมาณร้อยละ
70 จากพลังงานนํ้าและถ่านหินประมาณร้อยละ
20 - 25 และส่วนที่เหลือคือ การพึ่งพาพลังงาน
ทดแทน แต่เนื่องจากประเทศนี้ไม่มีแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติ จึงมีการนำ�เข้าก๊าซฯ ผ่านทางระบบ
ท่อส่งก๊าซฯ จากประเทศรัสเซีย อิหร่าน เป็นต้น
ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนโดยให้การสนับสนุนด้านราคา ส่งเสริม
การใช้พลังงานทดแทนให้เข้ามามีบทบาทสำ�คัญ
และมีเป้าหมายหลักใน 10 - 15 ปีข้างหน้า คือ
ต้องการลดการพึง่ พาการใช้กา๊ ซฯ ลดลงร้อยละ 30
และมุ่งเน้นการดำ�เนินธุรกิจพลังงานลมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30 เช่นกัน ทั้งนี้ ในปี 2023 บริษัทฯ
มีเป้าหมายผลิตไฟฟ้าอยู่ที่ 20,000 เมกะวัตต์
		 • การเยี่ยมชม Wastewater Treatment Plant
(WWTP) ของเกาะซานโตริ นี ประเทศกรี ซ
ซึ่งเป็นกระบวนการบำ�บัดนํ้าเสียภายในเกาะ
ได้ รั บ ทราบวิ ธี ก ารจั ด การภายในท้ อ งถิ่ น และ
ประชาชนมี ค วามใส่ ใ จ ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ
ผู้บริหารชุมชน เพื่อให้เกิดการรักษาสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยกระบวนการบำ�บัดนํ้าเสียของ
เกาะฯ เป็นกระบวนแบบธรรมชาติ ใช้แบคทีเรีย
ปูนขาว  และคลอรีนในการบำ�บัด  ซงึ่ ของเสียทีแ่ ยก
ออกมาได้จะนำ�ไปฝังกลบในพืน้ ทีท่ จี่ ดั ไว้ภายใน
เกาะบริเวณทีห่ า่ งไกลจากชุมชน  แต่จะไม่สามารถ
นำ�ไปใช้ทางการเกษตรได้ เนื่องจากมีประเด็น
เรื่องการขอใบอนุญาตของประเทศกรีซ ส่วนนํ้า
ที่ผ่านกระบวนการบำ�บัดแล้วใสสะอาด จะถูก
นำ�ปล่อยลงทะเล
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การดูงานดังกล่าวเป็นประโยชน์สำ�หรับคณะกรรมการ
ปตท. ในการแลกเปลีย่ นความคิดเห็นกับผูเ้ ชีย่ วชาญจากบริษทั
พลังงานชัน้ นำ�ในต่างประเทศ ทำ�ให้เข้าใจสถานการณ์พลังงาน
นโยบายภาครัฐด้านพลังงานของประเทศอื่น เพื่อใช้ประกอบ
การพิจารณาแผนกลยุทธ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวโน้มธุรกิจ
พลังงานทางเลือก
2. การเยี่ยมชม/ ดูงานการทำ�งานของแท่นผลิตก๊าซ
ธรรมชาติของบริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด
(มหาชน) (ปตท.สผ.) ที่ อ่ า วไทย จั ง หวั ด สงขลา นำ � โดย
ประธานกรรมการ (นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์) พร้อมด้วย
คณะกรรมการ ปตท. โดยได้เดินทางไปที่แท่นผลิตฯ ของ
โครงการอาทิตย์ และศึกษาการทำ�งานของแท่นผลิต
3. การดู ง านด้ า นพลั ง งานทดแทน ณ สาธารณรั ฐ
โปรตุเกส และประเทศฝรั่งเศส
		 • การดูงานบริษัท WavEC Energy Center เมือง
ลิ ส บอน สาธารณรั ฐ โปรตุ เ กส ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ร
ที่ไม่หวังผลกำ�ไร (Non-profit Association) โดย
มุ่งเน้นวิจัยโครงการการใช้พลังงานทางเลือก
ชายฝั่งทะเล (Offshore/marine Renewables
Energy) ดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ การให้ บ ริ ก ารการวิ จั ย
เป็นที่ปรึกษา และวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรม Marine Renewable Energy
ซึ่ ง รายได้ข องบริ ษั ทส่ วนใหญ่ม าจากการวิจัย
และพัฒนา บริษทั ฯ ได้เป็นส่วนหนึง่ ของโครงการ
พลังงานลม พลังงานนํ้า ในหลายๆ ประเทศ
ทั้งในและนอกทวีปยุโรป อาทิ สเปน เกาหลีใต้
  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แนะนำ�ว่าประเทศไทย เป็นพื้นที่
ที่ควรศึกษาในการพัฒนาพลังงานจากอุณหภูมิ
ของนํ้ า ทะเล (Ocean Thermal Energy
Conversion: OTEC) ซึ่งสามารถนำ�พลังงาน
ไปใช้ในระบบปรับอากาศได้
		 • การดูงาน Museu da Electricidade at Lisbon
เมื อ งลิ ส บอน สาธารณรั ฐ โปรตุ เ กส โดยเป็ น
โรงไฟฟ้าถ่านหินแห่งแรกของประเทศ สร้างขึ้น
ตัง้ แต่ปี 1908 - 1972 เพือ่ ผลิตกระแสไฟฟ้าให้กบั
ชาวเมืองลิสบอน และบริเวณใกล้เคียง ปัจจุบัน
ทำ�เป็นพิพธิ ภัณฑ์  โดยใช้ผบู้ รรยายเป็นนักศึกษา
ระดับมหาวิทยาลัยคณะวิศวกรรมศาสตร์  เพือ่ ให้
ความรู้ เ กี่ ย วกั บ ประวั ติ ศ าสตร์ ข องโรงไฟฟ้ า
มาตรฐาน ความปลอดภัยของโรงไฟฟ้าถ่านหิน
ยุคก่อน และขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
ถ่านหิน เป็นต้น รวมทั้งมีแบบจำ�ลองพลังงาน
ทางเลือกในรูปแบบต่างๆ
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• การรับฟังข้อมูลบริษัทลูกของ PTTGC คือ บริษัท Vencorex

o บริษัท Vencorex เป็นบริษัทผู้ผลิตและเป็นเจ้าของเทคโนโลยีในการผลิต Isocyanate ที่มีบทบาทสำ�คัญในตลาด
ยุโรป โดยเฉพาะเคมีภณ
ั ฑ์ในกลุม่ Toluene diisocyanate (TDI), Hexamethylene diisocyanate (HDI) และ HDI
Derivatives ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตพลาสติกโพลียูรีเทน (Polyurethane: PU) ที่มีคุณสมบัติเหมาะสำ�หรับ
การผลิตโฟมและสารเคลือบในอุตสาหกรรมยานยนต์และสิ่งก่อสร้าง โดยบริษัทมีเป้าหมายดังนี้
		 		 1. วางรากฐานในการต่อยอดสู่ธุรกิจ โพลียูรีเทน (Polyurethane: PU)
2. สนับสนุน Vencorex ในประเทศฝรัง่ เศสให้เป็นศูนย์กลางการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ Isocyanate
3. ขยายฐานการผลิต TDI, HDI และ HDI Derivatives มาที่ทวีปเอเชีย เพื่อรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่ม
มากขึ้นในอนาคต
		 • การรับฟังข้อมูลโครงการในแอฟริกาของ PTTEP
o โครงการ Algeria Hassi Bir Rekaiz (HBR) ของ ปตท.สผ. (แปลงฮาสสิ เบอร์ ราเคซ) ตั้งอยู่บนบกทางตะวันออก
ของประเทศแอลจีเรีย มีพนื้ ที่ 5,378 ตารางกิโลเมตร มีผรู้ ว่ มทุนประกอบด้วย ปตท.สผ. ร้อยละ 24.5 (ผูด้ �ำ เนินการ),
SONATRACH (the Algerian National Oil and Gas Company: บริษัทนํ้ามันแห่งชาติของประเทศแอลจีเรีย)
ร้อยละ 51 และ CNOOC Limited (China’s largest producer of offshore crude oil and natural gas: บริษัท
ผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน) ร้อยละ 24.5
โดยได้เห็นภาพการสำ�รวจแหล่งพลังงานดังกล่าวว่า ผูป้ ฏิบตั งิ านต้องทำ�งานภายใต้ความเสีย่ งอย่างมากเนือ่ งจาก
สถานการณ์ภายในประเทศ
		 • การดูงาน Solar Farm เมือง Les Mées ประเทศฝรั่งเศส ซึ่งบริษัท Siemens และ Eco Delta Development
ได้พัฒนาร่วมกัน โดยใช้เนื้อที่ประมาณ 70 เฮกตาร์ แผงโซลาร์เซลล์ประมาณ 112,000 แผง โดยผลิตไฟฟ้า
ได้ประมาณ 30 เมกะวัตต์ สามารถตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าได้ 12,000 ครัวเรือน ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือก
ที่มีประโยชน์ สามารถช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้
โดยนโยบายในการส่งเสริมให้กรรมการได้เพิม่ พูนความรูเ้ กีย่ วกับทิศทางการใช้พลังงานของประเทศต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นนัน้
เพื่อให้คณะกรรมการได้ศึกษาเปรียบเทียบกับการกำ�หนดนโยบายด้านพลังงานของประเทศไทย รวมทั้งเปิดโอกาสให้กรรมการ
ได้ติดตามข้อมูลและความก้าวหน้าในธุรกิจพลังงาน พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทพลังงานชั้นนำ�
ระดับโลกในต่างประเทศโดยตรง เพื่อเปิดมุมมองในการขยายการลงทุนของ กลุ่ม ปตท. ในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทาง
การดำ�เนินธุรกิจของ กลุ่ม ปตท. ในอนาคต โดยข้อมูลความรู้และประสบการณ์ตรงที่คณะกรรมการได้รับจากกิจกรรมนี้ จะมีส่วน
ช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในธุรกิจพลังงานในระดับโลกได้เป็นอย่างดี และจะช่วยในการพิจารณากำ�หนดแนวทางการดำ�เนิน
ธุรกิจที่เหมาะสมของ ปตท. และประเทศได้ต่อไป

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
1. กรรมการอิสระ
1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีเสนอคือการกำ�หนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำ�นักงาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกำ�หนด
บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว้ รวมทั้งได้จัดทำ�เป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการอิสระของ ปตท. ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดังนี้
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• คุณสมบัติของกรรมการอิสระ
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำ�นวนหุ้นที่มีสิทธิ
ออกเสียงทัง้ หมดใน ปตท. บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้อง
ด้วย (ผูท้ เี่ กีย่ วข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่ง พ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
(2) ไม่เป็นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/
ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ�  หรือผู้มีอำ�นาจควบคุม
ของ ปตท. บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม บริษทั ย่อยลำ�ดับ
เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง
2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
(3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจด
ทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร
รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตรกับผูบ้ ริหาร  ผถู้ อื หุน้ รายใหญ่  ผมู้ อี �ำ นาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของ ปตท. หรือบริษัทย่อย
  
(4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
				 • ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการ
ทางวิชาชีพ
o ลั ก ษณะความสั ม พั น ธ์ : ผู้ ส อบบั ญ ชี
ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา
กฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
o ระดับนัยสำ�คัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น:
มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
				 • ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ (ใช้
แนวทางในทำ � นองเดี ย วกั บ ข้ อ กำ � หนด
ว่าด้วยการทำ�รายการที่เกี่ยวโยงกันของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ)
o ลักษณะความสัมพันธ์: กำ�หนดครอบคลุม
รายการทางธุ ร กิ จ ทุ ก ประเภท ได้ แ ก่
รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือ
รับความช่วยเหลือทางการเงิน
o ระดับนัยสำ�คัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่า
รายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ ร้อยละ 3
ของ NTA ของ ปตท. แล้วแต่จำ�นวนใด
						 จะตํ่ากว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่า
					 รายการให้รวมรายการทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่าง
6 เดื อ น ก่ อ นวั น ที่ มี ก ารทำ � รายการ
ในครั้งนี้ด้วย
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(ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับ
นิ ติ บุ ค คล บุ ค คลที่ ถื อ ว่ า เข้ า ข่ า ยไม่ อิ ส ระ
ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ (ยกเว้น
กรณีเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ)
และผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น
(ค) กำ�หนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม
(ก) และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับ
การแต่งตั้ง
(ง) ข้ อ ยกเว้ น : กรณี มี เ หตุ จำ � เป็ น และสมควร
				 ซึ่ง มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้น อย่ า งสมํ่า เสมอและต่ อ เนื่ อ ง
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ อาจมี
ความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำ�คัญที่กำ�หนด
ในระหว่างดำ�รงตำ�แหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท. ก่อนและ
มติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท.
ต้ อ งเปิ ด เผยความสั ม พั น ธ์ ดั ง กล่ า วของ
กรรมการรายนั้ น ไว้ ใ นแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจำ�ปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจำ�ปี (แบบ 56-2) ของ ปตท. และหาก
ต่อมา ปตท. จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อ
ดำ�รงตำ�แหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ปตท. จะต้อง
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดงั กล่าว
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้ง
กรรมการด้วย
(5) ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทน
ของกรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็น
ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
(6) ไม่มลี กั ษณะอืน่ ใดทีท่ �ำ ให้ไม่สามารถให้ความเห็น
อย่างเป็นอิสระได้
(7) กรรมการอิสระทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ าม (1) - (6) อาจได้รบั
มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตดั สินใจในการดำ�เนิน
กิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัท
ย่ อ ยลำ � ดั บ เดี ย วกั น หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี ค วามขั ด แย้ ง โดยมี
การตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระมีการดำ�รงตำ�แหน่งเป็น
กรรมการอิสระในบริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย และบริษทั ย่อยลำ�ดับ
เดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำ�รงตำ�แหน่ง
ดังกล่าว และค่าตอบแทนรวม ที่กรรมการอิสระรายนั้นได้รับ
ในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย
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• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
		 ของกรรมการอิสระ ของ ปตท.
(1) เสนอแนะเรื่ อ งที่ สำ � คั ญ และเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท.
และ/ หรือประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
แล้วแต่กรณี
(2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตาม
บทบาทและหน้าทีข่ องกรรมการอิสระทีพ่ งึ ปฏิบตั เิ พือ่ ประโยชน์
ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
(3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบตั ติ ามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
กับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มี
ความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
(4) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการ ปตท.
มอบหมายโดยจะต้องไม่มผี ลต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ ย่างเป็นอิสระ
(5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดีของ ปตท. และพ้นจากการเป็นกรรมการอิสระเมื่อขาด
คุณสมบัติตามนิยามดังกล่าว หรือพ้นจากตำ�แหน่งกรรมการ
ปตท.
(6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้

1.2 การแยกตำ�แหน่งประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
กรรมการผู้จัดการใหญ่
เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำ�หนดนโยบาย
ของ ปตท. และการบริหารงานประจำ�ของ ปตท. ออกจากกัน
และเพื่อให้กรรมการทำ�หน้าที่สอดส่อง ดูแล และประเมินผล
การบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปตท. จึงกำ�หนดให้
ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เป็นคนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการ
ต้องคอยสอดส่องดูแลการบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอย
ให้คำ�แนะนำ�ช่วยเหลือ แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่าย
ในการบริหารงานปกติประจำ�วัน  โดยให้เป็นหน้าทีข่ องประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำ�นาจ
ที่ได้รับจากคณะกรรมการ
ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ
มีภาวะผู้นำ�สูง ทำ�หน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพล
ของฝ่ า ยบริ ห าร โดยทำ � หน้ า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม ทั้ ง ใน
การประชุมคณะกรรมการและการประชุมผูถ้ อื หุน้ อย่างเป็นธรรม
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สนั บ สนุนและผลักดันให้ผู้เข้าร่วมประชุ ม
ใช้สิทธิออกเสียง ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
อย่างเคร่งครัด

1.3 ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมนัดพิเศษครั้งที่
1/2557 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 มีมติแต่งตั้งนายปิยสวัสดิ์
อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งเป็นไป
ตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทำ�ให้
การทำ�งานของประธานกรรมการมีความเป็นอิสระ รวมถึง
เป็นการสร้างความเชื่อมั่นในการดำ�เนินงานที่มีความโปร่งใส
และดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย อย่างเป็นธรรม

2. การสรรหากรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
2.1 การสรรหากรรมการ
วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงาน
ไว้ ภ ายใต้ ห มวดการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การ หั ว ข้ อ “การเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการ” และ “คณะกรรมการสรรหา” แล้ว

2.2 การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/
การสืบทอดตำ�แหน่ง
เนื่ อ งจาก ปตท. มี ส ถานะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ดั ง นั้ น
การสรรหาและแต่งตั้งตำ�แหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่
จึงต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสำ�หรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคณ
ุ สมบัตติ ามมาตรา 8 ตรี
และดำ�เนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยให้
คณะกรรมการ ปตท. ตั้ ง คณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่ ง
จำ�นวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม
กฎหมาย ทำ�หน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำ�หรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดย
ต้ อ งมี คุ ณ สมบั ติ แ ละไม่ มี ลั ก ษณะต้ อ งห้ า มตามกฎหมาย
ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้น เป็นผูบ้ ริหารซึง่ เป็นกรรมการ
โดยตำ�แหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
เมื่ อ คณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ ที่ มี ค วามเหมาะสมแล้ว
ให้เสนอต่อผู้มีอำ�นาจพิจารณาแต่งตั้ง โดยต้องดำ�เนินการ
ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 1 ปี นั บ แต่ วั น ที่ ผู้ บ ริ ห ารเดิ ม พ้ น จาก
ตำ�แหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี ในกรณี
ที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบกำ�หนด
เวลาตามสัญญาจ้าง  ไม่ตอ้ งดำ�เนินการกระบวนการสรรหาใหม่
แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้
ทั้งนี้ ข้อมูลการสืบทอดตำ�แหน่งสำ�หรับผู้บริหาร
ได้ ร ายงานไว้ ภ ายใต้ ห มวดโครงสร้ า งการจั ด การ หั ว ข้ อ
“พนักงาน” ข้างต้นแล้ว
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การกำ�กับดูแลการดำ�เนินงานของบริษัทย่อย
และบริษัทร่วม
กลไกการกำ�กับดูแล
ปตท. กำ � หนดนโยบายการกำ � กั บ ดู แ ลการดำ � เนิ น
งานของบริษัท กลุ่ม ปตท. โดยจัดทำ�เป็นคู่มือ PTT Way
และกำ � หนดแนวปฏิ บั ติ PTT Way of Conduct ซึ่ ง เป็ น
การรวบรวม ประมวลกระบวนการทำ�งานในมิติต่างๆ ของ
บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องและประสานเป็นหนึ่ง
เดียวกันในกระบวนการทำ�งาน โดยจะเป็นแนวทางให้ผบู้ ริหาร
ปตท. ที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และ
ผู้จัดการใหญ่บริษัทใน กลุ่ม ปตท. หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและเกิดความร่วมมือ
ในการดำ�เนินธุรกิจของบริษัทต่างๆ ใน กลุ่ม ปตท. ในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องและสนับสนุนการทำ�ธุรกิจซึ่งกันและกัน
เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ซึ่งจะผลักดันให้บรรลุ
เป้าหมายระยะยาวทีว่ างไว้และประสบความสำ�เร็จและเติบโต
อย่างยั่งยืนต่อไป
รวมทัง้ ได้มกี ารกำ�หนดบทบาทและหน้าทีข่ องบุคลากร
ผู้ ดำ � รงตำ � แหน่ ง กรรมการและผู้ บ ริ ห าร อั น เป็ น แนวทาง
ในการปฏิบัติที่ควรยึดในการบริหารงานบริษัทต่างๆ ในกลุ่ม
ปตท. เพื่อประโยชน์สูงสุดตามพันธกิจ
บทบาทหลักในการบริหารจัดการบริษัทใน กลุ่ม ปตท.
ประกอบด้วย
บทบาทของคณะกรรรมการ ปตท. มีดังนี้
• การกำ�หนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์และนโยบาย
• การแต่งตั้งฝ่ายบริหารรับผิดชอบการดำ�เนินธุรกิจ
• การติดตามและรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของ
บริ ษั ท โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด แก่ ผู้ ถื อ หุ้ น และ
ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ตั้งมั่นในหลักธรรมาภิบาล
บทบาทของฝ่ายจัดการจะมีหน้าที่
• สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของ
กลุ่ม ปตท. กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมทางปฏิบัติ
• บริหารจัดการบริษัทให้มีผลการดำ�เนินงานเป็น
ที่พอใจแก่ผู้ถือหุ้น
บทบาทของเลขานุการบริษัทจะมีหน้าที่
• ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทและ
ผู้จัดการใหญ่
• รั บ ผิ ด ชอบงานการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท
(Compliance)
• จัดทำ�ระบบควบคุมภายใน (Internal Control)

บทบาทของผู้ถือหุ้นจะมีหน้าที่
• เลือกและตรวจสอบการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ
ของบริษัท
• ร่วมกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับการดำ�เนินงานต่างๆ
ของบริษัท
ได้แก่

การแบ่งกลุม่ งานในการบริหารจัดการแบ่งเป็น 2 ระดับ

•

ระดับองค์กร (Corporate Level) ประกอบด้วย
- ระดับสำ�นักงานใหญ่ (Corporate Center) มุง่ เน้น
ด้านการกำ�กับดูแล และ Share Service โดย
กำ�หนดนโยบาย กลุ่ม ปตท. ให้มีความสอดคล้อง
- ระดั บ แกนนำ � กลุ่ ม (COO/ BG) มี บ ทบาท
ในการกำ � หนดกลยุ ท ธ์ เป้ า หมาย ติ ด ตาม
การปฏิบัติงานของแต่ละกลุ่มธุรกิจอย่างใกล้ชิด
เพื่อที่จะมุ่งสู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ สร้างพลังร่วม
• ระดับปฏิบัติการ ใน กลุ่ม ปตท. ได้แก่ Business
Unit และบริษัทภายใต้ Business Unit มุ่งปฏิบัติงานใน
ธุรกิจตนเองให้เป็นเลิศ บรรลุผลสำ�เร็จ นำ�นโยบายการกำ�กับ
ดูแลของ กลุ่ม ปตท. ไปบูรณาการร่วมกับการปฏิบัติการของ
หน่วยงานของตนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
การบริหารจัดการระดับองค์กร (Corporate Level)
และระดับปฏิบัติการ (BU/ Flagship) จะเชื่อมโยงกัน ผ่าน
กลไกการกำ�กับดูแล ได้แก่
• ระเบียบบริษัท
• การถ่ า ยทอดนโยบายฯ เพื่ อ นำ � ไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ
โดยผู้บริหาร ปตท. ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ และ/หรือดำ�รง
ตำ�แหน่งผู้บริหารสูงสุดบริษัทใน กลุ่ม ปตท. หรือพนักงาน
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment บริษัทใน กลุ่ม ปตท.
• การเชื่อมโยงและผลักดันให้บรรลุตามเป้าหมาย
โดยผ่านคณะกรรมการต่างๆ
• หน่วยงานบริหารบริษัทในเครือแต่ละหน่วยธุรกิจ
จะทำ�หน้าที่ถ่ายทอด ติดตาม ให้คำ�ปรึกษา และประเมิน
การผลักดันนโยบายต่างๆ กับบริษัทใน กลุ่ม ปตท.
หลั ก เกณฑ์ ต่ า งๆ ที่ กำ � หนดบทบาท หน้ า ที่ และ
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุดของ
บริษัทใน กลุ่ม ปตท. รวมถึง
• หลักเกณฑ์ตามระเบียบของคณะกรรมการกำ�กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• หลักการบริหารจัดการบริษัทใน กลุ่ม ปตท.
• หลักปฏิบตั กิ ารต่อต้านทุจริต กำ�กับโดยคณะกรรมการ
โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทุจริต
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นโยบายการไปดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการที่อื่น
ของกรรมการและผู้บริหาร
ในปี 2557 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้น
รวม 43 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7 บริ ษั ท ) โดยประมาณร้ อ ยละ 29 ของกำ � ไรสุ ท ธิ ปตท.
ในปัจจุบันมาจากบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้
ความสำ�คัญและกำ�หนดรูปแบบการบริหารจัดการในลักษณะ
กลุ่ ม ปตท. เพื่ อ สร้ า งให้ เ กิ ด พลั ง ร่ ว มและมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการดำ�เนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) ด้วยการเสนอแต่งตั้ง
ให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. ไปเป็นกรรมการในบริษัท
ใน กลุม่ ปตท. เพือ่ กำ�กับดูแลให้บริษทั ดังกล่าวกำ�หนดนโยบาย
และดำ�เนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ ปตท. ให้เกิด
ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิม่ ให้กบั ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุม่
ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็นกรรมการ
ในบริษัทอื่นมีดังนี้
1) เพื่ อ กำ � กั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การให้ เ ป็ น ไปตาม
นโยบายของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผล
ภาพรวมการดำ�เนินธุรกิจของบริษทั ใน กลุม่ ปตท. ให้สอดคล้อง
กับนโยบายของ ปตท. ในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และ
มีมาตรฐานใกล้เคียงกัน
2) เป็ น การสร้ า ง Synergy ให้ กั บ ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ใน กลุ่ม ปตท. เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย
3) เพื่ อ นำ � ประสบการณ์ ค วามสามารถเฉพาะด้ า น
ไปช่ ว ยเหลื อ ธุ ร กิ จ เช่น การนำ � ความรู้ด้านการเงินไปช่ ว ย
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาด้ า นบั ญ ชี การเงิ น ให้ บ ริ ษั ท นั้ น ๆ ดำ � เนิ น
ธุรกิจได้เติบโตต่อไปอย่างเข้มแข็ง ซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือ
บริษัทที่ไม่ได้อยู่ใน กลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถนำ�ความรู้
และประสบการณ์ที่ได้ไปทำ�หน้าที่เป็นกรรมการกำ�กับดูแล
บริษทั ชัน้ นำ�เหล่านัน้ ให้กลับมาช่วยเสริมประโยชน์ให้กบั ปตท.
และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่าย
พันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย
4) ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการ
และผู้บริหาร
ทัง้ นี้ ปตท. กำ�กับดูแลให้มกี ารพิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหาร
หรื อ บุ ค คลภายนอกจากบุ ค คลในบั ญ ชี ร ายชื่ อ กรรมการ
ที่กระทรวงการคลัง (Director’s Pool) ในบริษัท กลุ่ม ปตท.
ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ. คุณสมบัติมาตรฐานสำ�หรับ
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ จัดทำ�ขึ้น ไม่น้อยกว่า
หนึ่งในสามของจำ�นวนกรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ปตท. มีกรรมการที่อยู่ในบัญชี
รายชื่อ Director’s Pool รวม 7 ราย และกำ�กับดูแลให้ผู้บริหาร

ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัท
ที่ ปตท. ถือหุน้ ดำ�รงตำ�แหน่งในบริษทั ที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจ
อื่นถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง เพื่อลดความเสี่ยงด้านการขัดกันทาง
ผลประโยชน์ แ ละกำ � กั บ ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และให้ เ ป็ น ไปตามมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั นที่
24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริตของ
รัฐวิสาหกิจเรือ่ งการแต่งตัง้ ข้าราชการระดับสูงหรือบุคคลดำ�รง
ตำ�แหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบแห่งชาติ (ปปช.)

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน
1. ระบบการควบคุมภายใน
ปตท. ให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ การควบคุ ม ภายในอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้มีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน
ที่ครอบคลุมทุกกิจกรรมและในหลายมิติอย่างเพียงพอและ
เหมาะสมกั บ การดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลในการดำ�เนินงาน การใช้ทรัพยากรและการดูแล
รักษาทรัพย์สิน (Operational Excellence) การรายงาน
ทางการเงิ น การบั ญ ชี แ ละรายงานอื่ น ๆ ที่ มี ค วามถู ก ต้ อ ง
เชื่ อ ถื อ ได้ (Reporting) และมี ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.
อย่างเคร่งครัด (Compliance)
ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การ
ใหญ่ ปตท. มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน มีอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�หนดแนวทาง
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมิน
ผล และการรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของ ปตท.
ในภาพรวม
ปตท. กำ � หนดให้ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ
งานควบคุมภายในเพื่อดำ�เนินการประเมินการควบคุมภายใน
ขององค์กร ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย
การกำ�หนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6
ซึ่งกำ�หนดให้หัวหน้าหน่วยงานทั้งราชการและรัฐวิสาหกิจ
รายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู้ กำ � กั บ ดู แ ล
และคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ ย วกั บ การควบคุ ม ภายใน
อย่างน้อยปีละครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมาย
ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบทำ � หน้ า ที่ ใ นการสอบทานผล
การประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทำ�ขึ้นโดยฝ่ายบริหาร
และสำ�นักตรวจสอบภายในเป็นประจำ�ทุกปีโดยมีสาระสำ�คัญ
ดังนี้
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(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม
(Control Environment)
ในภาพรวม ปตท. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุม
ภายในที่ดี มีความเหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและ
ประสิ ท ธิ ผ ลในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ โดยผู้ บ ริ ห ารได้ ส่ ง เสริ ม
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรทีม่ งุ่ เน้นความซือ่ สัตย์และจริยธรรม
เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model) และมีการบริหารจัดการด้าน
ต่างๆ ดังนี้
• กำ�หนดนโยบายและระเบียบปฏิบตั เิ ป็นลายลักษณ์
อักษรเกีย่ วกับความซือ่ สัตย์และจริยธรรม (Code of Conduct)
โดยคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กำ�หนดนโยบาย
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ตี ามหลักมาตรฐานสากล รวมถึง
การเปิ ด เผยเกี่ ย วกั บ การขั ด กั น ในผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ
กิจการขององค์กร (Conflicts of Interest) เพือ่ ป้องกันกิจกรรม
ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและ
ไม่เหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือเป็น
ประจำ�ทุกปี โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ ลงนาม
รับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำ�งาน เพื่อให้
เห็นถึงคำ�มั่นสัญญาในการนำ�นโยบายด้านการกำ�กับดูแล
กิจการทีด่ แี ละจรรยาบรรณธุรกิจฯ ไปปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรม
• การจัดโครงสร้างองค์กรทีม่ ลี กั ษณะของการกระจาย
อำ � นาจ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ค วามคล่ อ งตั ว เหมาะสม
และสอดคล้องกับสภาพธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป มีการมอบ
อำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร โดย
มีการกำ�หนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators: KPIs)
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน และติดตาม
ผลการดำ�เนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างสมํ่าเสมอ
รวมทัง้ มีการทบทวนเป้าหมายประจำ�ปีซงึ่ พนักงานทุกคนทราบ
ถึงบทบาท อำ�นาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของตน
• กำ�หนดให้การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย
ทีจ่ ะให้ ปตท. เป็นบริษทั ทีเ่ จริญเติบโตอย่างยัง่ ยืน (Sustainable
Growth Strategy) โดยผลักดันให้เป็นบริษัทพลังงานไทย
ข้ า มชาติ ชั้ น นำ �  เป็ น องค์ ก รที่ มี ศั ก ยภาพเป็ น เลิ ศ (High
Performance Organization: HPO) มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
ต่ อ สั ง คม ชุ ม ชน และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Corporate Social
Responsibility: CSR) และสร้างประโยชน์ตอบแทนทีเ่ หมาะสม
แก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย บนหลั ก การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
(Corporate Governance: CG)

(2) จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจ
(Code of Conduct)
ปตท. กำ � หนดนโยบายและระเบี ย บปฏิ บั ติ เ ป็ น
ลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับความซื่อสัตย์และจริยธรรม (Code
of Conduct) โดยคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็น
ผูก้ �ำ หนดจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจฯ ตามหลักมาตรฐาน
สากลไว้ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีฯ และกำ�หนดให้
การฝ่าฝืนจรรยาบรรณมีความผิดทางวินัย
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. มีสาระ
สำ�คัญดังนี้
1. เคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. เป็นกลางทางการเมือง
3. ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย และผลประโยชน์ขัดกัน
4. รักษาความลับ และไม่ใช้ข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
5. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า และรับผิดชอบ
ต่อผู้บริโภค
6. แข่งขันอย่างเสรี เป็นธรรม
7. มีกระบวนการการจัดซื้อที่โปร่งใส และปฏิบัติต่อ
คู่ค้าอย่างเป็นธรรม
8. รับผิดชอบต่อชุมชนและสังคม
9. สนับสนุนสิทธิของพนักงาน และสร้างความผูกพัน
ต่อองค์กร
10. จรรยาบรรณว่าด้วยการปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
11. มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในและการตรวจสอบ
ภายในที่มีประสิทธิภาพ
12. มีแนวทางปฏิบตั ใิ นการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อื่นใด
13. รั ก ษาความปลอดภั ย ส่ ง เสริ ม สุ ข อนามั ย และ
รักษาสิ่งแวดล้อม
14. เคารพทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา และใช้ เ ทคโนโลยี
สารสนเทศในทางที่ถูก

(3) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflicts of Interest)
ปตท. ก�ำหนดให้ มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล เพื่ อ ป้ อ งกั น
การขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of
Interest) เพื่อป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
กิจกรรมที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ปตท. ได้ก�ำหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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บนหลั ก การที่ ว ่ า การตั ด สิ น ใจใดๆ ของบุ ค ลากรทุ ก ระดั บ
ในการด�ำเนินกิจกรรมทางธุรกิจจะต้องท�ำเพื่อผลประโยชน์
สู ง สุ ด ของ ปตท. เท่ า นั้ น และถื อ เป็ น หน้ า ที่ ข องบุ ค ลากร
ทุกระดับทีจ่ ะหลีกเลีย่ งการมีสว่ นเกีย่ วข้องทางการเงิน และ/หรือ
ความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท.
ต้ อ งเสี ย ผลประโยชน์ ห รื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขั ด แย้ ง ในด้ า น
ความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยก�ำหนดให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยง
กับรายการทีพ่ จิ ารณา ต้องแจ้งให้บริษทั ทราบถึงความสัมพันธ์
หรื อ ความเกี่ ย วโยงของตนในรายการดั ง กล่ า ว และต้ อ ง
ไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. จะต้องด�ำเนินการ
ให้ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งไม่ มี อ�ำนาจอนุ มั ติ ห รื อ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
ธุรกรรมนั้นๆ

(4) การจัดทำ�รายงานเปิดเผยรายการ
ทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั ปตท.
ปตท. กำ�หนดให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
ต้ อ งจั ด ทำ � รายงานเปิ ด เผยรายการที่ อ าจมี ค วามขั ด แย้ ง
ทางผลประโยชน์ กั บ ปตท. โดยใช้ แ บบฟอร์ ม รายงาน
การเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกันกับ
ผลประโยชน์ของ ปตท. และในการอนุมัติใดๆ สำ�หรับกรณี
ดังกล่าวต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำ�หนดเงื่อนไขหรือ
ข้อกำ�หนดพิเศษผิดไปจากปกติ ถือเป็นกระบวนการควบคุม
ภายในของ ปตท. รวมทั้งได้กำ�หนดให้สำ�นักตรวจสอบภายใน
และคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้สอดส่องดูแลและจัดการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในปี
2557 ได้ดำ�เนินการให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกคน
จั ด ทำ � รายงานในช่ ว งต้นปีซึ่งสรุปผลไม่พบรายการขัดแย้ ง
ที่มีสาระสำ�คัญ โดยในแบบการเปิดเผยรายการขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ข อง ปตท. จะเป็นการยืนยันการรับทราบว่ า
การฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณใน
การดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. เข้าลักษณะแห่งความผิดทางวินัย
ต้องพิจารณาโทษวินยั ตามขัน้ ตอนการลงโทษและความร้ายแรง
ของการกระทำ�

(5) การจัดทำ�รายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล
ที่มีความเกี่ยวข้อง
ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2557 คณะกรรมการ ปตท.
ได้จดั ทำ�แบบรายงานการมีสว่ นได้สว่ นเสียของกรรมการ  เพือ่ ใช้เป็น

ข้อมูลพืน้ ฐานในการกำ�กับดูแลด้านการมีสว่ นได้สว่ นเสียในระดับ
กรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดำ�เนินการ
จัดทำ�แบบรายงานดังกล่าวประจำ�ปีครบทุกราย และจัดส่ง
ให้เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทำ�สำ�เนาส่ง
ประธานคณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  เพือ่ ใช้ในการตรวจสอบและกำ�กับดูแลด้านความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ อนึง่ ในระหว่างปีไม่มกี ารรายงานการมีสว่ นได้
ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

(6) การจัดทำ�รายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์
เพือ่ กำ�กับดูแลด้านการใช้ขอ้ มูลภายใน ปตท. ได้ก�ำ หนด
ให้ ค ณะกรรมการ ปตท. และผู้ บ ริ ห าร ซึ่ ง หมายรวมถึ ง
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพย์ ปตท. จะต้องแจ้งให้ ปตท. ทราบ และ
รายงานการเปลี่ ย นแปลงการถื อ หลั ก ทรั พ ย์ ต่ อ สำ � นั ก งาน
คณะกรรมการกำ�กับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตาม
มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 ภายใน 3 วันทำ�การนับจากวันที่ซื้อ ขาย โอน
หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้กำ�หนดนโยบายให้มีการเปิดเผย/
รายงาน การซื้อ/ ขาย/ โอน เปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์
ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการ ปตท. เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงในการประชุมประจำ�เดือน โดยกำ�หนดเป็น
วาระปกติในปฏิทนิ การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้ลว่ งหน้า
อนึ่ง ในช่วง 1 สัปดาห์ก่อนวันปิดงบการเงินประจำ�
ไตรมาสและประจำ � ปี สำ � นั ก กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ แ ละ
เลขานุการบริษัทจะทำ�หนังสือแจ้งกรรมการ ผู้บริหาร หรือ
หน่ ว ยงานที่ ไ ด้ รั บ ทราบข้ อ มู ล ภายใน ไม่ ใ ห้ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล
ภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน สำ�หรับ
งบไตรมาส และ 60 วัน สำ�หรับงบประจำ�ปี (ตั้งแต่วันปิดงบ
จนถึงวันแจ้งงบต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ) คือ ก่อนที่งบการเงิน
จะเผยแพร่ต่อสาธารณชน เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้นำ�ข้อมูล
ภายในไปใช้ในทางมิชอบ ทัง้ นี้ ในระหว่างปีทผี่ า่ นมากรรมการ
และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2557
ได้มีการแจ้งกรรมการและผู้บริหาร จำ�นวน 4 ครั้ง คือ ห้ามซื้อ/
ขาย/ โอนหุ้น ปตท. (1) ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 28
กุมภาพันธ์ 2557 (2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15
พฤษภาคม 2557 (3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่ 14
สิงหาคม 2557 และ (4) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 14
พฤศจิกายน 2557
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. ปี 2556 และปี 2557
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

จำ�นวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
2556
2557

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี
(หุ้น)

ลำ�ดับที่

รายชื่อกรรมการ

หมายเหตุ

1.

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

2.

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

3.

นายวัชรกิติ วัชโรทัย

-

-

-

(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

4.

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

5.

พล.อ. ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

6.

นายคุรุจิต นาครทรรพ*

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

7.

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

8.

นายวิชัย อัศรัสกร

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

9.

พล.อ.ท. บุญสืบ ประสิทธิ์

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

10.

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

11.

นายดอน วสันตพฤกษ์

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

12.

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์

210,800

130,800

13.

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม

N/A

-

-

กรรมการแต่งตั้งใหม่
ตั้งแต่วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

14.

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

-

-

-

แสดงข้อมูลไว้ในตารางการถือหลักทรัพย์
ของผู้บริหาร ปตท.

(80,000) (ในปี 2557 มีรายการขายหุ้น ปตท.
ออกบางส่วน จ�ำนวน 80,000 หุ้น)

198

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่าง ปี 2557

ลำ�ดับที่

1.

รายชื่อกรรมการ

จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

จำ�นวนหุ้น

ณ 31 ธ.ค. ณ 31 ธ.ค.
2556
2557

เพิ่ม (ลด)
ระหว่างปี
(หุ้น)

นายจิตรพงษ์ กว้างสุขสถิตย์ 218,090
และคู่สมรส

หมายเหตุ

N/A

N/A

ครบวาระ เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557

40,600

2.

นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

3.

นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

4.

นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

5.

นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

6.

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

7.

นายอินสอน บัวเขียว

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

8.

ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

9.

นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

10.

นายสมชัย สัจจพงษ์

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

11.

พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

12.

พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

13.

นายพรชัย รุจิประภา  

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

14.

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

-

N/A

N/A

ลาออก เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557 (ไม่ถือหุ้น ปตท.)

15.

นายมนตรี โสตางกูร

-

N/A

N/A

พ้นจากต�ำแหน่ง เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ปี 2556 และปี 2557
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
ลำ�ดับที่

1.

Warrant # 1

Warrant # 2

ณ จำ�นวนหุน้ ที่ได้รับ คงเหลือ ที่ได้รับ คงเหลือ
31 ธ.ค. เพิม่ (ลด) จัดสรร
จัดสรร
2557 ระหว่างปี ปี 2548
ปี 2549
(หุ้น)

ชื่อ-นามสกุล

ณ
31 ธ.ค.
2556

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร

60,000

60,000

-

52,600

-

27,600

- (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

2,000

2,000

-

-

-

-

- (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

25,500

25,500

-

-

-

-

- (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

118,183 118,183

-

63,300

-

33,000

- (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

และคู่สมรส
2.

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

3.

นายสุรงค์ บูลกุล

4.

นายณัฐชาติ จารุจินดา

5.

หมายเหตุ

10,563

63

5,000
(15,500)

60,800

-

31,800

- (ในปี 2557 มีรายการซื้อ/
ขายหุ้น ปตท. ดังนี้
- ซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 5,000 หุ้น
- ขายหุ้นออกบางส่วน
จ�ำนวน 15,500 หุ้น

นายสรัญ รังคสิริ

0

0

-

56,900

-

30,000

- (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

และคู่สมรส

0

0

-

N/A

N/A

N/A

N/A (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

8,334

4,334

(4,000)

38,500

-

20,400

6.

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

- (ในระหว่างปี 2557 มีรายการ
ขายหุ้น ปตท. ออกบางส่วน
จ�ำนวน 4,000 หุ้น)

7.

นายชาครีย์ บูรณกานนท์

44,108

44,108

-

N/A

N/A

N/A

N/A (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

และคู่สมรส

11,300

11,300

-

-

-

-

- (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

8.

นายชวลิต พันธ์ทอง

0

0

-

N/A

N/A

N/A

N/A (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

9.

นายสรากร กุลธรรม

46,400

45,400

13,000
(14,000)

54,200

-

28,300

- (ในปี 2557 มีรายการซื้อ/
ขายหุ้น ปตท. ดังนี้
- ซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 13,000 หุ้น
- ขายหุ้นออกบางส่วน
จ�ำนวน 14,000 หุ้น

และคู่สมรส

13,500

11,000

3,000
(5,500)

-

-

-

- (ในปี 2557 มีรายการซื้อ/
ขายหุ้น ปตท. ดังนี้
- ซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 3,000 หุ้น
- ขายหุ้นออกบางส่วน
จ�ำนวน 5,500 หุ้น
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ปี 2556 และปี 2557 (ต่อ)
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)

Warrant # 1

Warrant # 2

ณ จำ�นวนหุน้ ที่ได้รับ คงเหลือ ที่ได้รับ คงเหลือ
31 ธ.ค. เพิม่ (ลด) จัดสรร
จัดสรร
2557 ระหว่างปี ปี 2548
ปี 2549
(หุ้น)

ชื่อ-นามสกุล

ณ
31 ธ.ค.
2556

10.

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

N/A

0

-

N/A

N/A

N/A

N/A ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
(ไม่มีรายการซื้อ/  ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

11.

นางบุบผา อมรเกียรติขจร

N/A 101,900

-

N/A

N/A

N/A

N/A ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

12.

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์

N/A

20,500

4,000
(9,000)

N/A

N/A

N/A

N/A ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2557
(ในปี 2557 มีรายการซื้อ/
ขายหุ้น ปตท. ดังนี้
- ซื้อหุ้นเพิ่มจ�ำนวน 4,000 หุ้น
- ขายหุ้นออกบางส่วน
จ�ำนวน 9,000 หุ้น

และคู่สมรส

N/A

2,300

-

-

-

-

- (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

ลำ�ดับที่

หมายเหตุ

13.

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

56,000

56,000

-

40,300

-

21,000

- ปฏิบัติงาน Secondment
ใน บมจ. ปตท.ส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2555
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

14.

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ

2,000

2,000

-

0

0

0

0 ปฏิบัติงาน Secondment
ใน บมจ. ไออาร์พีซี
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

15.

นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์

0

0

-

N/A

N/A

N/A

N/A ปฏิบัติงาน Secondment
ใน บจ. ฟีนอล ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2555
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

และคู่สมรส

300

300

-

N/A

N/A

N/A

N/A (ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

N/A

28,812

1,000

N/A

N/A

N/A

N/A ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่
ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2557
(ในปี 2557 มีรายการซื้อหุ้น
ปตท. เพิ่ม จ�ำนวน 1,000 หุ้น)

16.

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายชื่อ 1 - 5 คือ ผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.
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การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารที่โยกย้าย/ เกษียณอายุระหว่างปี 2556 และปี 2557
จำ�นวนหุ้น (หุ้น)
ลำ�ดับที่

ชื่อ-นามสกุล

ณ
31 ธ.ค.
2556

Warrant # 1

Warrant # 2

ณ จำ�นวนหุน้ ที่ได้รับ คงเหลือ ที่ได้รับ คงเหลือ
31 ธ.ค. เพิม่ (ลด) จัดสรร
จัดสรร
2557 ระหว่างปี ปี 2548
ปี 2549
(หุ้น)

หมายเหตุ

1.

นายอธิคม เติบศิริ

0

0

-

-

-

-

- ปฏิบัติงาน Secondment
ใน บมจ. ไทยออยล์ ่
ตั้งแต่วันที 1 ตุลาคม 2557
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

2.

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

0

0

-

-

-

-

- ปฏิบัติงาน Secondment
ใน บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2557
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

3.

นางนิธิมา เทพวนังกูร

N/A

41,000

-

N/A

N/A

N/A

N/A กลับมาปฏิบัติงานที่ ปตท.
ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

4.

นางปริศนา ประหารข้าศึก

47,363

N/A

-

35,100

-

18,400

- ปฏิบัติงาน Secondment
ใน บมจ. ไทยออยล์
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2557
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

5.

นายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล

31,400

N/A

N/A

-

-

26,400

- เกษียณอายุ เมื่อวันที่
30 กันยายน 2557
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

6.

นายบวร วงศ์สินอุดม

12,100

N/A

N/A

-

-

12,100

- เกษียณอายุ เมื่อวันที่
30 กันยายน 2557
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท.
ในระหว่างปี 2557)

(7) การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อ ป.ป.ช.
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 39 กำ�หนดให้
กรรมการและผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุดในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50
มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกครั้ง
ที่เข้ารับตำ�แหน่ง ทุกๆ 3 ปีที่ดำ�รงตำ�แหน่ง และเมื่อพ้นจากตำ�แหน่ง โดย ปตท. จะมีหนังสือแจ้งเตือนกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ตามเวลาที่กำ�หนด
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(8) การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุม
คณะกรรมการฯ ได้ กำ � หนดนโยบายในเรื่ อ งใน
การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครัง้ ประธานกรรมการจะแจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตามนโยบาย
เกีย่ วกับเรือ่ งความขัดแย้งของผลประโยชน์วา่ ในระเบียบวาระใด
ที่กรรมการเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้กรรมการ
แจ้งต่อที่ประชุมเพื่องดออกเสียงหรือให้ความเห็นใดๆ ในปี
2557 มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ จำ�นวน 15 วาระ
(การประชุมรวม 15 ครั้ง)

(9) การสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบจะนำ�เสนอคณะกรรมการ
ปตท. เกีย่ วกับรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และรายการทีม่ คี วามขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ซึ่งได้มีการพิจารณาความเหมาะสมอย่าง
รอบคอบ และได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย โดยกำ�หนดในรายงานและเปิดเผยข้อมูล
ดังกล่าวทุกไตรมาสอย่างเคร่งครัด

(10) กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ
คณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ทำ�หน้าที่ส่งเสริม
และกลั่นกรองการดำ�เนินงานเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการ
เพื่อให้ ปตท. มีการรณรงค์ส่งเสริมความสำ�คัญของการปฏิบัติ
หน้าทีต่ ามหลักการกำ�กับดูแลกิจการอย่างจริงจัง โดยได้จดั ตัง้
คณะทำ�งานการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี ซึง่ มีผบู้ ริหารระดับผูช้ ว่ ย
กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นหัวหน้าคณะทำ�งาน กำ�หนดแผน
ปฏิบตั กิ ารกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละการต่อต้านคอร์รปั ชันของ
ปตท. ประจำ�ปี ซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องนำ�ไปปฏิบัติ รวมทั้งช่วยดำ �เนินการต่างๆ ตาม
นโยบาย และเป็นผู้จัดกิจกรรมหลากหลายในการรณรงค์
ส่งเสริมการปลูกจิตสำ�นึกแห่งความรับผิดชอบภายใต้หลักการ
กำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ให้ แ ก่ ก รรมการ ผู้ บ ริ ห าร พนั ก งาน
และผู้เกี่ยวข้อง โดยในปี 2557 ได้ดำ�เนินการ ดังนี้
• ทบทวนค่านิยม/ วัฒนธรรมองค์กรให้มคี วามเหมาะสม
และสอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละบริ บ ทการดำ � เนิ น งานของ
องค์กรมาอย่างต่อเนื่อง โดยผู้นำ�ระดับสูงปฏิบัติตนให้เห็นถึง
ความมุ่งมั่นต่อค่านิยม และสื่อสารต่อบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
ผ่านช่องทางต่างๆ รวมถึงกำ�หนดแผนงาน/ กิจกรรมที่ส่งเสริม
ค่านิยม/ วัฒนธรรมองค์กร และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผลที่เป็นรูปธรรม ส่งผลให้การสื่อสารภายใน
องค์กร การแบ่งปันทักษะของบุคลากร และการสร้างนวัตกรรม
ในสภาพแวดล้อมของการทำ�งานเกิดประสิทธิผลเป็นอย่างดี

• กำ�หนดนโยบายและวิธีบริหารทรัพยากรบุคคล
ไว้ เ ป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษร เช่ น การคั ด เลื อ ก การฝึ ก อบรม
การเลื่อนตำ�แหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ตอบแทน เป็นต้น
โดยมีนโยบายในการพัฒนาความรูค้ วามสามารถของบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความจำ�เป็น
ทางธุรกิจและรองรับแผนการขยายงานในอนาคต
• จัดตั้งศูนย์บริหารข้อร้องเรียน โดยมีฝ่ายสื่อสาร
องค์ ก ร และศู น ย์ บ ริ ห ารคำ � สั่ ง ซื้ อ และลู ก ค้ า สั ม พั น ธ์ เ ป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบหลัก ในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนจากภายนอก
เพือ่ ให้มกี ารตอบสนองต่อข้อสอบถามต่างๆ รวมถึงข้อร้องเรียน
ภายใน โดยมีการกำ�หนดระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ จะมี
การรวบรวมและบริ ห ารประเด็ น รวมถึ ง นำ � เสนอผู้ บ ริ ห าร
ระดับสูง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรในทุกๆ ด้าน
อย่างสมํ่าเสมอ
• ในปี 2557 มีการจัดการประชุมคณะกรรมการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดี รวม 5 ครั้ง โดยมีปฏิทินการประชุม
กำ � หนดไว้ อ ย่ า งน้ อ ยไตรมาสละครั้ ง เพื่ อ กำ � กั บ ดู แ ลงาน
ด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การต่ อ ต้ า นการคอร์ รั ป ชั น
ติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการสูค่ วามยัง่ ยืนของ ปตท.
รวมทั้งงานด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและการสื่อความของ ปตท.
• จัดให้มีช่องทางในการสื่อความด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มผู้ถือหุ้นสามัญโดยตรง
อีกช่องทางหนึง่ คือ การจัดทำ�จดหมายข่าวรายไตรมาสภายใต้
ชื่อ “PTT Bizway” โดยจัดทำ�เป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ส่งไปทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญ
ได้รับทราบข้อมูลสำ�คัญ ได้แก่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ สารจาก
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผลประกอบการ การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืนของ ปตท. ฯลฯ
โดย ปตท. ได้ จั ด ทำ � แบบประเมิ น ทั ศ นคติ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ต่ อ
ปตท. สำ�หรับหัวข้อทัศนคติความพึงพอใจต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น
มีความเห็นว่า ปตท. มีการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี ในระดับมาก
ถึงมากที่สุดรวมแล้วประมาณร้อยละ 80
• ปลายปี 2557 คณะทำ�งานการกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี ปตท. ได้จัดทำ�แบบสอบถามผ่านช่องทางการสื่อสาร
ภายใน เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีของพนักงาน ปตท. สรุปว่าพนักงานกว่าร้อยละ 90
มี ค วามเข้ า ใจเป็ น อย่ า งดี ใ นเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ หลั ก การกำ � กั บ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งได้จัดทำ�  CG
E-learning ในระบบ Intranet เพื่อใช้เป็นสื่อสำ�หรับให้ความรู้
เรื่องหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ และ
มาตรการต่อต้านคอร์รปั ชันแก่พนักงานทุกคน และมีการวัดผล
โดยการประเมินความรู้ความเข้าใจเพื่อการพัฒนาการปลูก
จิ ต สำ � นึ ก และรณรงค์ ส่ ง เสริ ม พนั ก งานให้ มี ค วามตระหนั ก
ในการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณธุรกิจที่กำ�หนดไว้
• จัดให้มีการอบรมหัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น แก่ พ นั ก งานที่ เ ข้ า ใหม่ ผ่ า นหลั ก สู ตร

203

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การปฐมนิเทศทุกรุ่น รวมทั้งกำ�หนดให้สอบวัดความรู้ในระบบ
CG E-learning โดยในปี 2557 มีการจัดสื่อความในกิจกรรม
ดังกล่าวรวม 4 รุน่ จำ�นวนรุน่ ละ 60 - 80 คน และมีการมอบคูม่ อื
CG ให้พนักงานเข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ
เพื่อนำ�ไปใช้เป็นแนวทางในการทำ�งานตามหลักการ CG และ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.
• นอกจากการส่งเสริมความรู้ด้านการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดีภายในองค์กรแล้ว ปตท. ยังส่งเสริมการแบ่งปัน
ความรู้ แ ก่ ห น่ ว ยงานภายนอก เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐาน
การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี โดยตอบรับการขอเข้าเยีย่ มชมดูงาน
ขององค์กร/ สถาบันต่างๆ และผู้บริหารระดับสูงได้รับเชิญ
ไปบรรยายหรือร่วมเสวนาภายนอกด้วย
• ปตท. มีการสร้างบรรยากาศของการรณรงค์ผา่ นสือ่
ต่างๆ ภายในองค์กร เช่น การจัดนิทรรศการ การจัดทำ�เว็บไซต์
CG ที่มีข้อมูลครบถ้วน และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้ติดต่อ
สอบถามได้ผ่านช่องทางอีเมล cghelpdesk@pttplc.com
จัดทำ�วีดิทัศน์เพื่อใช้สื่อความฯ จัดให้มีคอลัมน์เกี่ยวกับ CG
ในวารสารรายเดือน “PTT Spirit” เพื่อให้พนักงานทุกคน
ได้รับทราบข่าวการดำ�เนินการที่เกี่ยวกับ CG รวมทั้งให้ความรู้
และร่วมกิจกรรมที่น่าสนใจ ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงาน
ทุ ก ระดั บ เป็ น อย่ า งดี รวมทั้ ง การเผยแพร่ คู่ มื อ กำ � กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีของ ปตท. ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 3 ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ สำ�หรับนักลงทุนและผู้สนใจต่างชาติ รวมถึงผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนำ�ไปใช้เป็นประโยชน์ หรือนำ�ไปใช้อ้างอิงได้
ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. ด้วย
• จัดกิจกรรม “CG Camp” เพื่อส่งเสริมให้พนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และนำ�ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและเหมาะสม
โดยการร่วมเรียนรู้ผ่านฐานกิจกรรม และกระตุ้นให้พนักงาน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
พร้อมทั้งวัดผลการเรียนรู้จากการนำ�หลัก CG มาปรับใช้ใน
สถานการณ์ผ่านการแสดงรายกลุ่มตามหัวข้อที่ได้รับ
• เกม “CG Run” ถูกจัดทำ�ขึ้นในรูปแบบเกมในระบบ
PTT Intranet โดยมีวตั ถุประสงค์ให้ความรูด้ า้ น CG ผ่านการไข
ปริศนาและผจญภัยของตัวละครในด่านต่างๆ ตามจรรยาบรรณ
ในการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท. เพื่ อ ให้ เ กิ ด การเรี ย นรู้ แ ละ
การจดจำ�ที่ดี
• ปตท. ยังให้ความสำ�คัญด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
ของบริษทั ใน กลุม่ ปตท. เพือ่ ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหาร
บริษทั ในรูปแบบ “กลุม่ ปตท.” โดยกำ�หนดเป้าหมายในการยก
ระดับมาตรฐานการกำ�กับดูแลกิจการของบริษทั ใน กลุม่ ปตท.
ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน และเตรียมความพร้อมสำ�หรับ
การเข้ า รั บ การจั ด อั น ดั บ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมทั้ ง
กำ�หนดแผนการดำ�เนินงานและแนวทางการประชาสัมพันธ์การ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีเชิงรุก โดยร่วมกันศึกษา พัฒนาแนวทาง
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ต ามมาตรฐานสากลที่ เ หมาะสม

สำ�หรับใช้เป็นหลักปฏิบตั ขิ อง กลุม่ ปตท. และกำ�หนดหลักการ
กำ�กับดูแลกิจการของ กลุ่ม ปตท. ดังนี้

R=
E =
A=
C =
			
T =

R-E-A-C-T
Responsibility “ความรับผิดชอบต่อหน้าที่”
Equitable Treatment “ไม่เลือกปฏิบัติ”
Accountability “ยึดถือความถูกต้อง”
Creation of Long-term Value
“สร้างมูลค่าเพิ่มระยะยาวให้องค์กร”
Transparency “ความโปร่งใสตรวจสอบได้”

•

ปตท. ได้ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การกำ� กับดูแล
กิจการที่ดีให้กับบริษัทใน กลุ่ม ปตท. ดังต่อไปนี้
- การแต่งตั้งคณะกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กลุ่ม ปตท.
- การจัดงาน PTT Group CG Day ซึง่ เป็นกิจกรรม
สำ�คัญประจำ�ปี เพือ่ รณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่การดำ�เนินการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน กลุ่ม ปตท. จัดโดยบริษัท
ใน กลุ่ม ปตท. 7 บริษัท ได้แก่ PTT, PTTEP, PTTGC, TOP,
IRPC, BCP และ GPSC เพื่อนำ�เสนอการดำ�เนินงานด้านการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ กลุ่ม ปตท. และส่งเสริมให้ผู้บริหาร
และพนักงานตระหนักถึงความสำ �คัญของการนำ�หลักการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย
นิทรรศการและเกมสันทนาการที่ให้ความรู้ การเสวนาแสดง
วิสัยทัศน์โดยผู้บริหารสูงสุดเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของผู้นำ�
องค์กร การแสดงละคร ฯลฯ โดยตัวแทนพนักงานจากทัง้ 7 บริษทั
ทั้งนี้ มีแขกรับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงานภายนอกไปร่วม
งานด้วย ได้แก่ ผู้แทนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย/
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย รวมทั้งผู้บริหาร กลุ่ม ปตท.
พนั ก งาน ซึ่ ง ได้ รั บ ทั้ ง ความรู้ แ ละความประทั บ ใจในความ
สามัคคีร่วมมือร่วมใจของผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่ได้
ร่วมกิจกรรมปลูกจิตสำ�นึกทีด่ ใี นการบริหารและการปฏิบตั งิ าน
ทั้งนี้ ในปี 2557 กลุ่ม ปตท. โดยมี IRPC เป็นเจ้าภาพจัดงาน
ในชื่อ “PTT Group CG Day 2014: The Power is in Your
Hands” ภายใต้แนวคิด ร่วมตอกยํา้ พลังด้านบวก ด้วยศักยภาพ
และพลังความร่วมมือที่สร้างสรรค์ของ กลุ่ม ปตท. มาร่วมกัน
ช่วยสังคม เพื่อต่อต้านคอร์รัปชัน

(11) การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

• ปตท. กำ�หนดแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันในจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำ �เนิน
ธุรกิจของบริษทั เช่น จรรยาบรรณว่าด้วยการมีสว่ นได้สว่ นเสีย
และผลประโยชน์ขดั กัน จรรยาบรรณว่าด้วยการรับ การให้ของขวัญ
ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใด โดยมีสาระสำ�คัญว่าการให้และ
การรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสม
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อาจนำ�มาซึ่งความลำ�บากใจในภายหลัง/ อาจมีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ และอาจทำ�ให้ ปตท.
เสียประโยชน์ในที่สุด ปตท. ไม่สนับสนุนการให้สินบนอย่าง
เด็ดขาด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
ยังกำ�หนดให้ Integrity & Ethics เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร
และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ ปตท. เพือ่ ให้คณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติควบคู่ไปกับข้อบังคับ
และระเบียบของ ปตท. เพื่อให้การบริหารและการปฏิบัติงาน
มีความโปร่งใส สุจริต เป็นธรรม ควรค่าแก่ความเชื่อมั่นและ
ไว้วางใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
• ปี 2553 ปตท. ได้รว่ มลงนามในการแสดงเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(Private Sector Collective Action Coalition against
Corruption: CAC) ซึง่ เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษทั ไทย และได้รบั การสนับสนุนจากรัฐบาล
และสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยเป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์
• ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลง
โลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact:
UNGC) เพือ่ แสดงถึงเจตนารมณ์ในการนำ�หลักสิทธิมนุษยชน
สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน
ในระดับสากลมาเป็นแนวทางในการดำ�เนินธุรกิจ
• คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 6/2557
เมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2557 พิจารณาให้ความเห็นชอบนโยบาย
ต่อต้านคอร์รปั ชันของ ปตท. และ กลุม่ ปตท. และให้ประกาศใช้
ทั่วทั้งองค์กร โดยกำ�หนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ
ปตท. เป็นส่วนหนึง่ ของคูม่ อื การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี มาตรฐาน
ทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.
และกำ�หนดให้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ กลุ่ม ปตท. เป็น
ส่วนหนึง่ ของแนวทางการกำ�กับดูแลบริษทั ใน กลุม่ ปตท. (PTT
Way of Conduct) เพื่อให้บริษัทใน กลุ่ม ปตท. มีมาตรฐาน
และแนวทางการบริหารจัดการไปในทิศทางเดียวกัน
• นโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท. กำ�หนดให้
บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดำ�เนินการหรือเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการคอร์รัปชัน การให้/ รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรง
และทางอ้อม โดยบุคลากรของ ปตท. ต้องดำ�เนินการตาม
แนวปฏิบตั ใิ นนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชันของ ปตท. ซึง่ ครอบคลุม
กระบวนการดำ�เนินงานต่างๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาค
เพื่ อ การกุ ศ ล การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล การจั ด หาพั ส ดุ
การควบคุมภายใน เป็นต้น
• ปตท. ได้ สื่ อ ความนโยบายต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
และแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่นที่ ปตท.
มีอำ�นาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น
จดหมาย อีเมล เว็บไซต์ ระบบ PTT Intranet การจัดสัมมนา
การจัดนิทรรศการ เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
รับทราบและปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กำ�หนด
• ปตท. จัดให้มกี ารสือ่ สารและฝึกอบรมอย่างต่อเนือ่ ง
แก่บุคลากรของ ปตท. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่าง
แท้จริงเกีย่ วกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน ความคาดหวัง
ของ ปตท. และบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ เช่น
การอบรมหัวข้อการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ แี ละต่อต้านคอร์รปั ชัน
แก่พนักงานที่เข้าใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศ การจัด
อบรมหลักสูตรทางจริยธรรม กิจกรรม CG Camp ระบบ CG
E-learning เป็นต้น รวมทั้งมีการจัดให้ผู้บริหารและพนักงาน
เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านคอร์รัปชัน
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก เช่น หลักสูตรที่จัดโดยสมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• ปตท. ได้ดำ�เนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ
ให้การรับรอง (Certification Process) ของโครงการแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Private
Sector Collective Action Coalition against Corruption:
CAC) ซึ่ง ปตท. ได้แสดงหลักฐานประกอบต่างๆ เกี่ยวกับ
นโยบายในการดำ�เนินธุรกิจ มาตรการขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ตลอดจนระบบควบคุมภายใน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
โครงการฯ โดย ปตท. ได้รับรองสถานะเป็นสมาชิกแนวร่วม
ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเรียบร้อย
แล้วเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557
• การติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
- คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าทีก่ �ำ กับดูแลให้ ปตท.
มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำ �คัญ
กับการต่อต้านการคอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรม
องค์กร
- คณะกรรมการตรวจสอบ มี ห น้ า ที่ กำ � กั บ ดู แ ล
การควบคุ ม ภายใน การจั ด ทำ � รายงานทางการเงิ น และ
กระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
รวมทัง้ กำ�กับดูแลการปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
สอบทานมาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันมีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผล สอบทานการประเมินความเสี่ยงและให้
คำ�แนะนำ�ต่อคณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี
เพื่อลดความเสี่ยงนั้น โดยผู้บริหารต้องนำ�คำ�แนะนำ�ไปปฏิบัติ
รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายในเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการคอร์รปั ชันของ ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่าง
สมํ่าเสมอ และให้คำ�แนะนำ�ข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ
ปตท. และผู้บริหาร
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- คณะกรรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี มี ห น้ า ที่
กำ�หนดและทบทวนนโยบายต่อต้านคอร์รปั ชัน ให้ขอ้ เสนอแนะ
แนวทาง ติดตามและประเมินผลการดำ�เนินงานที่เกี่ยวข้อง
กับการต่อต้านการคอร์รัปชันเป็นประจำ�ทุกปี
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีหน้าที่
กำ�กับดูแล และสนับสนุนให้มีการดำ�เนินงานด้านการบริหาร
ความเสี่ ย งด้ า นการต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น โดยการประเมิ น
ความเสี่ ย งด้ า นคอร์ รั ป ชั น และทบทวนมาตรการต่ อ ต้ า น
คอร์รัปชันให้เพียงพอเหมาะสม
- ผู้ บ ริ ห ารกำ � หนดให้ มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย ง
ด้านการคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
การคอร์รัปชัน ทบทวนความเหมาะสมของกระบวนการและ
มาตรการต่างๆ และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสื่อสาร
ไปยังพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
- ปตท. มีการควบคุมภายในซึ่งสามารถลดและ
ควบคุมความเสี่ยงในการปฏิบัติ โดยสร้างสภาพแวดล้อม
การควบคุมที่ส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริตแก่พนักงานทุกคน
การประเมิ น ความเสี่ ย งและกำ � หนดกิ จ กรรมควบคุ ม ที่ มี
ความเพียงพอเหมาะสมโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ ปตท. ยอมรับ
ไม่ได้ อาทิ ความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน
- ปตท. จัดให้มขี นั้ ตอนในการเก็บรักษาเอกสารและ
บันทึกต่างๆ ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพือ่ ยืนยันความถูกต้อง
และเหมาะสมของรายการทางการเงิน การควบคุมภายใน
ของกระบวนการทำ � บั ญ ชี แ ละการเก็ บ รั ก ษาข้ อ มู ล ได้ รั บ
การตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของกระบวนการ
ตามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน และเพือ่ ให้เกิดความมัน่ ใจ
ว่าการบันทึกรายการทางการเงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบ
- หน่วยตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบรายการ
ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โอกาสการเกิดทุจริต
และประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหารความเสี่ยงจาก
การทุจริตภายในองค์กรและในระดับกิจกรรมการดำ�เนินงาน
รวมถึงสอบทานเกี่ยวกับหลักจริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณ
ผูบ้ ริหารและพนักงาน อีกทัง้ มีการพิจารณาและรายงานต่อคณะ
กรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เมื่อพบรายการ
หรือการกระทำ�ทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการดำ�เนินการ
ของ ปตท. อย่างร้ายแรง รวมถึงกรณีการเกิดทุจริต

•

เบาะแส

มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้ง

- ปตท. มี ก ระบวนการบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล
ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นต่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
และมีนโยบายทีจ่ ะไม่ลดตำ�แหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อ
บุคลากรที่ปฏิเสธการคอร์รัปชัน แม้ว่าการกระทำ�นั้นจะทำ�ให้
ปตท. สูญเสียโอกาสทางธุรกิจ
- บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อ
พบการกระทำ�ที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
โดย ปตท. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสและการคุ้มครอง
ผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากรต้องการแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแส รวมทั้ ง เมื่ อ บุ ค ลากรต้ อ งการคำ � แนะนำ � เกี่ ย วกั บ
การปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ปตท. จัดให้มขี อ้ กำ�หนดว่าด้วย “การร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสการทุจริต” เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์และแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตต่อ
หน้าที่ (Whistleblowing) ให้มีความเหมาะสมและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร อีกทั้งมีมาตรการคุ้มครองและ
ให้ความเป็นธรรมแก่ผรู้ อ้ งเรียน หรือผูใ้ ห้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องด้วย โดย Whistleblowing จะเป็น
เครือ่ งมือในแง่ของการเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าและเป็น
ช่องทางในการปราบปรามการทุจริต เนื่องจากจะช่วยแก้ไข
ปัญหาได้ทนั ท่วงทีกอ่ นทีป่ ญ
ั หานัน้ จะบานปลายและอาจเกิด
ผลกระทบต่อภาพพจน์และฐานะทางการเงินขององค์กรอย่าง
รุนแรงในภายหลังได้ โดยพนักงาน ปตท. ทุกคนสามารถ
ทำ�หน้าที่เป็น Whistleblower โดยเป็นกระบอกเสียงสะท้อน
ความผิดปกติ เพื่อสร้างความโปร่งใส การกำ�กับดูแลกิจการ
ที่ดี และความยั่งยืนขององค์กร
• บทลงโทษ
- ปตท. กำ�หนดให้บุคลากรทุกระดับต้องลงนาม
รับทราบคู่มือ CG เพื่อแสดงถึงพันธสัญญาในการน้อมรับ
หลักปฏิบัติที่ดีเป็นแนวทางดำ�เนินงาน คู่มือ CG จึงเปรียบ
เสมือนวินัยที่ทุกคนต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
• ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร
ทีไ่ ม่ปฏิบตั ติ ามมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันอย่างเหมาะสม
และเป็ น ธรรม การกระทำ � ใดๆ ที่ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ เ ป็นไปตาม
นโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม จะได้รับการพิจารณา
ทางวินัยตามระเบียบที่ ปตท. กำ�หนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวน
ข้อเท็จจริง การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน
หรือมีโทษตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. ต้องทำ�ความเข้าใจ
และปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของ
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
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2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ปตท. ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการบริ ห าร
ความเสี่ยงภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ทั้ ง จากปั จ จั ย ภายในและภายนอก โดยถื อ ว่ า การบริ ห าร
ความเสี่ ย งเป็ น องค์ ป ระกอบที่ สำ � คั ญ ของทุ ก กระบวนการ
ในการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท. และต้องมีความเชื่อมโยงกัน
ทุกระดับ จึงได้ก�ำ หนดเป็นนโยบายบริหารความเสีย่ งทัง้ องค์กร
ทีพ่ นักงานทุกคนต้องปฏิบตั ติ าม และมีการประเมินความเสีย่ ง
ในระดับปฏิบัติการ สำ�หรับความเสี่ยงในระดับองค์กรจะมี
การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่านคณะกรรมการจัดการ
คณะต่างๆ ของ ปตท. และความเสี่ยงในการปฏิบัติงานจะอยู่
ภายใต้การกำ�กับดูแลของผู้บริหารที่รับผิดชอบการปฏิบัติงาน
นั้นๆ ทั้งนี้ มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในทำ�หน้าที่บริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยถือเป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบของทุกหน่วยงาน
ในการจัดการและควบคุมความเสีย่ งให้อยูใ่ นระดับทีย่ อมรับได้
ซึง่ มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคำ�บรรยายหน้าทีง่ าน (Functional
Description) ของทุกหน่วยงาน

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities)
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีอำ�นาจหน้าที่ใน
การทบทวนรายงานทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงิน
ของทุกกลุ่มธุรกิจ ในภาพรวมขององค์กร และมีการสอบทาน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ
การปฏิบตั งิ านต่างๆ อย่างสมํา่ เสมอ มีการกำ�หนดนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกำ�หนดเป็นดัชนีวัดผล
การดำ�เนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) เพื่อ
ให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสมและ
เพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุ
การดำ�เนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำ�คัญและกำ�หนดกลไก
ในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทาน
ผลการดำ�เนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสมํา่ เสมอ เช่น ธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป มีการมอบหน้าที่
อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อความมั่นใจว่ามีระบบ
ตรวจสอบและคานอำ�นาจกันได้ โดยมีการแบ่งแยกอำ�นาจ
หน้าที่ในการอนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการ
หรือการบันทึกบัญชี  การรับ-จ่ายเงิน  การสอบทานการตรวจสอบ
และการดู แ ลรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ออกจากกั น โดยเด็ ด ขาด
มีการควบคุมภายในด้านการเงินการบัญชี เกีย่ วกับการเก็บเงิน
รักษาเงิน การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง

ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำ�หนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วน
ถูกต้องและสมํ่าเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็น
เอกสารและข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไป
ตามที่กฎหมายกำ�หนด
ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. มีการดำ�เนินการตาม
ระเบียบและข้อกำ�หนดว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งได้กำ�หนดหน้าที่
ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไว้อย่างชัดเจน
เช่น อำ�นาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ การกำ�หนดความต้องการ
พัสดุ การตรวจ-รับ การควบคุมและการเก็บรักษาพัสดุ และ
การตรวจนับทรัพย์สิน ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ปตท. มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
มีการควบคุมติดตามประเมินผลอย่างเพียงพอ ทั้งการสรรหา
การกำ�หนดค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนา
บุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากร และการสื่อสาร เพื่อให้
พนักงานมีความรู้ความสามารถ และการบริหารทรัพยากร
บุคคลของ ปตท. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่ ปตท. มีการทำ�ธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปตท.
มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำ�ธุรกรรมนั้นต้องผ่าน
ขัน้ ตอนการอนุมตั ทิ กี่ �ำ หนดทุกครัง้ ทุกรายการ โดยผูท้ มี่ สี ว่ นได้
ส่ ว นเสี ย จะไม่ ร่ ว มอนุ มั ติ ร ายการนั้ น ๆ ทั้ ง ยั ง มี ก ารติ ด ตาม
และดูแลผลการดำ�เนินงานอย่างใกล้ชิด
นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสำ�คัญในเรือ่ งความมัน่ คง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Security,
Safety, Health and Environment: SSHE) เพราะถือเป็น
หนึ่งในเกราะป้องกันความสูญเสียที่สำ�คัญยิ่งต่อการดำ�เนิน
ธุรกิจขององค์กรให้เติบโตอย่างราบรื่นและยั่งยืน สามารถ
ต่อยอดผลประกอบการในทุกๆ ด้านให้มีผลการดำ�เนินงาน
ที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำ�หนดไว้ในที่สุด
โดยคณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ให้นโยบาย และ
คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อม ที่ ปตท. นำ�มาปรับใช้เป็นกิจกรรมการควบคุม
ผ่านคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในระดับฝ่ายจัดการ
ซึง่ มีกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่เป็นประธานฯ รวมทัง้ คณะกรรมการ
นโยบาย QSHE กลุ่ม ปตท. และคณะกรรมการ QSHE ปตท.
ซึ่ ง ทำ � หน้ า ที่ ก ลั่ น กรองและกำ � กั บ ดู แ ลการบริ ห ารจั ด การ
ในระดับปฏิบตั กิ ารของ กลุม่ ปตท. และภายใน ปตท. ตามลำ�ดับ
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลาง คือ ฝ่ายความมั่นคง
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม และฝ่ายบริหาร
คุณภาพองค์กร โดยรายละเอียดสามารถศึกษาจากหัวข้อ
SSHE เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร และรายงานความยั่งยืน
ปี 2557 (Corporate Sustainability Report 2014)
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4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล
		 (Information & Communication)
ด้วยวิสัยทัศน์ของคณะกรรมการ ปตท. ในการจัดตั้ง
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำ�กัด (PTTICT) ขึ้น เพื่อเป็น
ศู น ย์ ร วมการบริ ก ารเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร
(ไอซีที) ของ ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. เพื่อลดค่าใช้จ่าย
ลดปริมาณงานที่ซํ้าซ้อน เพิ่มศักยภาพทางด้านโครงสร้าง
พื้นฐานไอซีทีของแต่ละบริษัท ตลอดจนเพิ่มอำ�นาจต่อรอง
ในการจัดหาของ ปตท. และบริษัทใน กลุ่ม ปตท. โดย PTTICT
สามารถทำ�หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง เป็นกำ�ลัง
สำ�คัญให้กับ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นอย่างดี
คณะกรรมการ ปตท. ยังได้ด�ำ เนินการสนับสนุนให้ ปตท.
พัฒนาระบบสารสนเทศสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันทางธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนำ�ของโลก
อาทิเช่น การพัฒนาระบบ Fil’n Go การพัฒนาระบบ Fully Self
Serve/Next Generation Service Station เป็นต้น โดยหลัง
จากประสบความสำ�เร็จในการนำ� SAP มาใช้งานเป็นระบบงาน
หลักองค์กร ปตท. มีการขยายการใช้งานไปยังบริษัทในกลุ่ม
ตามแผน SAP Roll out ทำ�ให้บริษัทใน กลุ่ม ปตท. สามารถ
ประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจได้อย่างรวดเร็วเช่นเดียวกับ ปตท.
เป็ น การทำ �  ERP Hamonization/One SAP สามารถลด
ความซํา้ ซ้อนของข้อมูลในการใช้งานและเชือ่ มโยงข้อมูลถึงกัน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี้ ปตท. ได้ ดำ � เนิ น การพั ฒ นา Global
Infrastructure as a Service ทำ�ให้สามารถจัดทำ�สรุปรายงาน
ต่อผูบ้ ริหารได้อย่างรวดเร็ว และยังได้คดิ ค้นนวัตกรรมใหม่เพือ่
สนับสนุนกระบวนการรับ-จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพรวดเร็ว
ยิ่งขึ้น ได้แก่ การพัฒนาระบบ LPG Compensate System
เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยผู้ค้า LPG ในการลงทะเบียนผู้ค้าตาม
นโยบายรัฐบาล มีการวัดผลการดำ�เนินงาน การเปรียบเทียบ
ผลดำ�เนินงานกับเป้าหมาย และการปรับปรุงเพิ่มเติมระบบ
สารสนเทศให้ ส ามารถรองรั บ นโยบายและปรั บ โครงสร้ า ง
องค์กรที่เปลี่ยนแปลงตามสภาพธุรกิจ เช่น การปรับปรุงระบบ
งานรองรับกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน (COOI) การพัฒนา
ระบบ PTT Daily Performance และ PTT Health Dashboard
เพือ่ ติดตามสถานการณ์ขององค์กรตามแนวทางการเป็นองค์กร
ชั้นนำ�ตามมาตรฐาน Thailand Quality Award (TQA)
คณะกรรมการ ปตท. ยังตระหนักและให้ความสำ�คัญ
กับความปลอดภัยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเก็บ
รักษาข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยได้อนุมตั ดิ �ำ เนินการก่อสร้าง
ศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ด้วยมาตรฐานการออกแบบ Data
Center ขัน้ สูงสุด (TIER IV) มีการซ้อมแผนฉุกเฉินทางด้าน ICT
เพื่อรองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

โดยในปี 2557 แม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์ผู้ชุมนุมประท้วง
ปิดล้อมอาคารสำ�นักงานใหญ่ ปตท. เป็นเหตุให้ ปตท. ต้อง
ดำ�เนินการเปิดใช้สถานที่ปฏิบัติงานสำ�รอง พร้อมทั้งจัดหา
และใช้งานอุปกรณ์ไอซีทีสำ�รองแทนการใช้งานตามปกติเพื่อ
รองรับการดำ�เนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง ปตท. สามารถดำ�เนินการ
ได้โดยไม่มีการหยุดชะงัก และยังดำ�เนินการทบทวนระบบ
งานคอมพิ ว เตอร์ ที่ มี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ธุ ร กิ จ และเข้ า รั บ
การตรวจประเมินการธำ�รงรักษามาตรฐาน ISO/IEC 27001
(Information Security Management System: ISMS)
ในการรักษาปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศ และได้รับ
การรับรองมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเข้ารับการตรวจ
ประเมินยกระดับมาตรฐานในการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) เป็น
มาตรฐาน ISO 22301 และยังดำ�เนินงานผ่านคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและการควบคุม
ภายใน ปตท. ซึ่งกำ�หนดให้มีการสอบทานระบบสารสนเทศ
ทีใ่ ช้ส�ำ หรับการบริหารงานต่างๆ และจัดทำ�รายงานการควบคุม
ภายในและการ Rollout IT Governance ไปยังบริษัทใน กลุ่ม
ปตท. เพื่อให้ครอบคลุมทั่วถึงทั้ง กลุ่ม ปตท. อย่างครบถ้วน

5. ระบบติดตามและประเมินผล
		 (Monitoring & Evaluation)
• ระบบการตรวจสอบภายใน
สำ�นักตรวจสอบภายในเป็นหน่วยงานอิสระ รายงาน
ขึ้ น ตรงต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ ทำ � หน้ า ที่ ใ นการสร้ า ง
ความเชื่อมั่น (Assurance) และให้คำ�ปรึกษา (Consulting)
เพื่ อ ให้ ก ระบวนการทำ � งานภายในองค์ ก รมี ก ารกำ � กั บ ดู แ ล
กิจการ การบริหารความเสีย่ งและการควบคุมภายในทีด่ ี บรรลุ
วัตถุประสงค์การดำ�เนินงานขององค์กร
สำ�นักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบ
ภายในประจำ � ปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี
โดยการจัดทำ�แผนการตรวจสอบเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์
ทางธุรกิจ (Business Strategic Direction) และความเสี่ยง
ที่ สำ � คั ญ ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ การดำ � เนิ น งาน (Risk-Based
Approach) โดยครอบคลุ ม กระบวนการการดำ � เนิ น ธุ ร กิ จ
ทั้งของ ปตท. และบริษัทในเครือทั้งในและต่างประเทศ และ
รายงานผลการตรวจสอบให้แก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณา รวมถึงการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และ
หน่วยงานกำ�กับดูแลเป็นประจำ�ทุกไตรมาส โดยมีการติดตาม
ผลการปฏิ บั ติ ต ามข้ อ เสนอแนะที่ พ บจากการตรวจสอบ
อย่างสมํ่าเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานของสำ�นักตรวจสอบ
ภายในไม่มีข้อจำ�กัดในการแสดงความเห็นและไม่มีประเด็น
ที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและสำ�นักตรวจสอบ
ภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้
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• การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
ปตท. มี ก ารติ ด ตามประเมิ นผลการควบคุ ม ภายใน
อย่ า งน้ อ ยปี ล ะครั้ ง โดยได้ กำ � หนดไว้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
กระบวนการปฏิบตั งิ านตามปกติของฝ่ายบริหาร ผูค้ วบคุมงาน
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้จัดให้มีการประเมินการ
ควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA)
ในองค์กรแบบผสมผสานดังนี้
• จัดทำ�แบบประเมินการควบคุมภายในรายบุคคล
(Specific Questionnaire) สำ�หรับผู้บริหารระดับฝ่ายขึ้นไป
ทีป่ ฏิบตั งิ านตามโครงสร้างของ ปตท. และผูบ้ ริหารทีป่ ฏิบตั งิ าน
Secondment บริษัทในกลุ่ม เพื่อประเมินการควบคุมภายใน
ทั้งในระดับองค์กรและระดับฝ่ายงาน
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Facilitated Workshop)
เพื่อการประเมินการควบคุมภายในในระดับกิจกรรม มุ่งเน้น
กิจกรรมการควบคุมในกระบวนการทำ�งาน โดยผลการประเมิน
และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในจะต้องได้รบั ความเห็น
ชอบจากเจ้าของกระบวนการและมีการติดตามโดยผู้บังคับ
บัญชา
ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กรจะเป็นผู้รวบรวม
ข้ อ มู ล วิ เ คราะห์ สรุ ป ผล และจั ด ทำ � รายงานการประเมิ น
ตนเองทัว่ ทัง้ องค์กร โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสีย่ งและ
ควบคุมภายในทำ�หน้าที่ในการกลั่นกรอง ให้ความเห็นและ
ข้อเสนอแนะ รวมทั้งวางแนวทางให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบ
เพื่อดำ�เนินการแก้ไขปรับปรุงเป็นประจำ�ทุกปี นอกจากนี้ ยังมี
สำ�นักตรวจสอบภายในทำ�การสอบทานเพื่อสร้างความมั่นใจ
ว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความเพียงพอเหมาะสม และ
มีการปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ
ทำ�หน้าที่ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน
เป็นประจำ�ทุกปี ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำ�หนด
วิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบ
และการสอบทานได้รับการดำ �เนินการปรับปรุงแก้ไขอย่าง
ทันท่วงที ในส่วนของการประเมินการควบคุมภายในด้านบัญชี
การเงิน มีการตรวจสอบและสอบทานโดยสำ�นักงานตรวจเงิน
แผ่ น ดิ น ซึ่ ง เป็ น ผู้ ต รวจสอบภายนอก และนำ � เสนอผล
การตรวจสอบ/ สอบทานแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณา เป็นรายไตรมาสและรายปี
การติดตามและประเมินการควบคุมภายในของ ปตท.
ได้ ยึ ด ถื อ และปฏิ บั ติ ต ามแนวทางการติ ด ตามประเมิ น ผล
การควบคุมภายใน ซึง่ กำ�หนดในเอกสารคำ�แนะนำ�: การจัดทำ�
รายงาน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ 6 การ
ติดตามประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ดี นอกจากนี้ ทุกกลุ่มธุรกิจจะ
มีการรายงานผลการดำ�เนินงานทุกเดือน รวมทั้งมีการวัดผล
การดำ�เนินงานโดยเปรียบเทียบกับตัวชีว้ ดั (Key Performance
Indicator: KPIs) อย่างสมํ่าเสมอ

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานผลการประเมินการ
ควบคุมภายใน ซึ่งประเมินโดยผู้บริหารและสำ�นักตรวจสอบ
ภายในอย่างสมํ่าเสมอ ไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่อง
ที่เป็นสาระสำ�คัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชี
ของ ปตท. ระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอ
และมีประสิทธิผลทางธุรกิจ
โดยในปี 2557 ฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร สายงาน
กลยุ ท ธ์ อ งค์ ก รซึ่ ง ได้ รั บ มอบหมายให้ ดู แ ลการดำ � เนิ น งาน
เรื่องการประเมินการควบคุมภายในของ ปตท. ได้ดำ�เนินการ
รวบรวมและจัดทำ �ระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บฐานข้อมูล
การควบคุมที่สำ�คัญ (List of Key Control) ที่มีการรวบรวม
ข้อมูลคำ�อธิบายลักษณะงาน (Functional Description)
คำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กรอบการ
ควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากล (COSO Internal
Control Integrated Framework) รวมทั้ง มาตรการต่อต้าน
คอร์ รั ป ชั น ตามเกณฑ์ คำ � ถามของโครงการแนวร่ ว มปฏิ บั ติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เพื่อปรับปรุง
พั ฒ นาแบบประเมิ น การควบคุ ม ภายในให้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห าร
ระดั บ ฝ่ า ยขึ้ น ไปที่ ป ฏิ บั ติ ง านตามโครงสร้ า งของ ปตท.
และผู้ บ ริ ห ารที่ ป ฏิ บั ติ ง าน Secondment บริ ษั ท ในกลุ่ ม
ให้ค�ำ ถามในแบบประเมินครอบคลุมกิจกรรมตามกระบวนการ
ปฏิบตั งิ านทีส่ ำ�คัญ และพัฒนาฐานข้อมูลการควบคุมทีส่ ำ�คัญ
เพิ่มขึ้นเป็น 30 กระบวนการหลัก รวมทั้งมีการพัฒนารูปแบบ
การตอบแบบประเมิ น การควบคุ ม ด้ ว ยตนเองเป็ น แบบ
Electronic (e-CSA) เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทำ�การประเมินฯ
และสามารถเรี ย กดู ร ายงานผลการประเมิ น ฯ ผ่ า นระบบ
Intranet ได้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (Audit Fee)
(ข้อมูลค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี แสดงในรายงาน
ทางการเงิน ประจำ�ปี 2557 แล้ว)

การปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
ในเรื่องอื่น
จากผลสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการของ ปตท. ทีส่ มาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ทำ�การสำ�รวจ
และให้คะแนนตามโครงการสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียนประจำ�ปี 2557 ในภาพรวม ปตท. อยู่ในเกณฑ์
“ดี เ ลิ ศ ” และหากเปรี ย บเที ย บกั บ บริ ษั ท ในกลุ่ ม ทรั พ ยากร
บริ ษั ท ในกลุ่ ม SET50 และบริ ษั ท ในกลุ่ ม ที่ มี Market
Capitalization 10,000 ล้านบาทขึ้นไป พบว่า ปตท. มีคะแนน

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

เฉลีย่ สูงกว่าคะแนนเฉลีย่ ของบริษทั ทัง้ สามกลุม่ ทัง้ นี้ ผลสำ�รวจ
ดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูลที่ ปตท. เปิดเผยต่อสาธารณะ
โดยในปี 2557 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี นอกเหนือจากเกณฑ์
การสำ � รวจ ซึ่ ง สามารถใช้ เ ป็ น แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ต่ อ บริ ษั ท
จดทะเบียนอื่นๆ ที่สำ�คัญ ได้แก่
• ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ปตท. ได้ มี ม ติ แ ต่ ง ตั้ ง
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ กรรมการอิสระ ดำ�รงตำ�แหน่ง
ประธานกรรมการ จึ ง มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการมอบหมาย
นโยบายและกำ�กับดูแลการบริหารงานของ ปตท.
• ปตท. กำ�หนดให้มจี �ำ นวนกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการที่มีอยู่
• เนื่ อ งจาก ปตท. มี ส ถานะเป็ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตาม
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้พิจารณาเห็นชอบให้สำ�นักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ คี วามเป็นกลางและมีความน่าเชือ่ ถือ
เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท. และนำ�เสนอคณะกรรมการ ปตท.
เพื่อพิจารณาและขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง
และอนุมัติค่าสอบบัญชี
• จัดทำ�  Agenda Base Meeting และนำ�ไปปฏิบัติ
เป็นวาระการประชุมของหน่วยงานต่างๆ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการทบทวนผลการดำ�เนินงาน โดยมีหัวข้อ QSHE/ SPIRIT/
CSR/ CG Talk เพือ่ เป็นช่องทางการสือ่ ความ CG และส่งเสริม
การกระตุ้นเตือน การรณรงค์เรื่องการตระหนักถึงการทำ�งาน
อย่างมี CG ด้วย
• ปตท. กำ�หนดแนวทางการปฏิบัติที่ส่งเสริมค่านิยม
SPIRIT อย่างเป็นระบบ โดยเน้นการนำ�ค่านิยม SPIRIT ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยจัดทำ�  SPIRIT
Norm Checklist ให้หน่วยงานต่างๆ ได้นำ�ไปใช้เป็นเครื่องมือ
ในการประชุมโดยเป็นส่วนหนึ่งใน Agenda-Based Meeting
เพื่อเป็นการเสริมสร้างบรรยากาศการทำ�งานที่ช่วยสนับสนุน/
กระตุ้นเตือนให้พนักงานมีพฤติกรรมการทำ�งานที่สอดคล้อง
กั บ ค่ า นิ ย ม SPIRIT ตลอดจนเป็ น การส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ บ ริ ห าร
ทุกท่านแสดงความมุ่งมั่นในการทำ�  SPIRIT Coaching และ
เป็น SPIRIT Role Model ซึ่งรวมถึงการถ่ายทอดนโยบาย
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีซึ่งเป็นหนึ่งในค่านิยมองค์กรด้วย
• การถ่ายทอดค่านิยมสู่บริษัทใน กลุ่ม ปตท. ผ่าน
นโยบาย กลุ่ม ปตท. และกำ�หนดให้ค่านิยม SPIRIT เป็นหนึ่ง
ในแนวทางการกำ�กับดูแลบริษัทใน กลุ่ม ปตท. (PTT Way of
Conduct)
• การกำ � หนดให้ นโยบายต่อ ต้านคอร์ รั ป ชั น กลุ่ ม
ปตท. เป็นหนึ่งในแนวทางการกำ�กับดูแลบริษัทใน กลุ่ม ปตท.
(PTT Way of Conduct) โดยมีการกำ�หนดตัวชี้วัดอย่างเป็น
รูปธรรม เพื่อผลักดันการบริหารจัดการบริษัทใน กลุ่ม ปตท.
ให้มีมาตรฐานและแนวทางการบริหารจัดการไปในทิศทาง
เดียวกัน และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ของ
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การลงทุน รวมทั้งเพื่อผลักดันนโยบายสู่การดำ�เนินการอย่าง
เป็นระบบ รองรับการตรวจประเมินต่อไป
ตลอดปี 2557 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี อนึ่ง อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสำ�รวจ
การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย (Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies) และ
ASEAN CG Scorecard ในประเด็นดังต่อไปนี้
• การกำ � หนดองค์ ป ระกอบของคณะกรรมการ
ประกอบด้วยจำ�นวน 5 - 12 คน
ข้อบังคับของ ปตท. กำ�หนดให้มีจำ�นวนกรรมการ
ไม่ น้ อ ยกว่ า 5 คน แต่ ไ ม่ เ กิ น 15 คน โดยปั จ จุ บั น ปตท.
มีจำ�นวนกรรมการทั้งสิ้น 13 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ
และการดำ�เนินธุรกิจด้านปิโตรเลียมที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิ
หลากหลายสาขาอาชี พ ที่ จำ � เป็ น ในการบริ ห ารกิ จ การของ
ปตท. ซึง่ ปัจจุบนั คณะกรรมการ ปตท. ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องจำ�นวน 5 คณะ ช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำ�คัญ
ได้ แ ก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
• การกำ�หนดนโยบายเกี่ยวกับจำ�นวนองค์ประชุม
ขัน้ ตํา่ ขณะทีค่ ณะกรรมการจะลงมติในทีป่ ระชุมคณะกรรมการ
ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำ�นวนกรรมการ
ทั้งหมด
ข้อบังคับของ ปตท. และกฎหมายกำ�หนดให้ใน
การประชุมคณะกรรมการ ปตท. ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่ น้ อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจำ � นวนกรรมการทั้ ง หมดจึ งจะครบ
องค์ประชุม ซึ่งในปี 2557 กรรมการ ปตท. ส่วนใหญ่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการครบทุกครั้ง นอกจากนี้ ก่อนการลงมติ
ในที่ ป ระชุ ม ประธานกรรมการจะเปิ ด โอกาสให้ ก รรมการ
ทุ ก คนได้ ส อบถามและแสดงความคิ ด เห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระ
โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
• การลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการโดยการลง
คะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
ข้อบังคับของ ปตท. กำ�หนดให้เลือกตั้งกรรมการ
โดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนน
เสียงเท่ากับจำ�นวนหุ้นที่ตนถืออยู่ นอกจากนี้ ปตท. ได้กำ�หนด
ให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดย
ตลอด เช่น การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอ
วาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็น
กรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น
ทั้งนี้ จำ�นวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย
แสดงรายละเอียดในหัวข้อ การประชุมของคณะกรรมการ
ปตท. แล้ว
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การควบคุมภายใน
และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง
I

N

N

L

E
T

C

O

T
R

O

A
R

N

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ได้ ม อบหมายให้ ฝ่ า ยบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก รมี ห น้ า ที่
การประเมินการควบคุมภายใน โดยการจัดทำ�แบบประเมิน
การควบคุ ม ภายในด้ ว ยตนเองรายบุ ค คลสำ � หรั บ ผู้ บ ริ ห าร
ตั้งแต่ระดับผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปที่ปฏิบัติงานตามโครงสร้างของ
ปตท. และผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน Secondment บริษัทในกลุ่ม
ซึง่ ครอบคลุมหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ โดยอ้างอิงกรอบแนวทาง
ปฏิ บั ติ ด้ า นการควบคุ ม ภายในของ The Committee of
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission:
COSO ซึ่งกำ�หนดองค์ประกอบหลักที่จำ�เป็นในการควบคุม
ภายในไว้ 5 ด้าน ได้แก่ (1) การควบคุมภายในองค์กร (Control
Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) การควบคุมการปฏิบัติงาน (Control Activities) (4) ระบบ
สารสนเทศและการสือ่ สารข้อมูล (Information & Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ สร้างความมัน่ ใจว่าการดำ�เนินงานของ ปตท. จะบรรลุวตั ถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิภาพของการดำ�เนินงาน
การใช้ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สนิ การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรัว่ ไหล การสิน้ เปลือง ความเชือ่ ถือได้
ของรายงานทางการเงินการบัญชีและรายงานอืน่ ๆ รวมถึงการปฏิบตั ติ ามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย
รวมทั้งระเบียบปฏิบัติของ ปตท. รวมทั้งประเมินตามกรอบแนวทางการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governene: CG) และ
มาตรการต่อต้านคอร์รัปชันตามเกณฑ์คำ�ถามของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
โดยสำ�นักตรวจสอบภายในได้สอบทานประสิทธิผลของการควบคุมภายในและรายงานผลการสอบทานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการได้ประเมินระบบการควบคุมภายในของบริษัทโดยการสอบถามข้อมูลจาก
ฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการดำ�เนินการตามแนวทาง/ ข้อเสนอแนะ เพื่อการพัฒนาการควบคุมภายในแล้วสรุปได้ว่า จากการประเมิน
ระบบการควบคุมภายในของบริษทั ในด้านต่างๆ 5 องค์ประกอบ คือ การควบคุมภายในองค์กร การประเมินความเสีย่ ง การควบคุม
การปฏิบัติงาน ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล และระบบการติดตาม คณะกรรมการเห็นว่า ระบบการควบคุมภายในของ
บริษัทมีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดำ�เนินการตามระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

L
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หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ในการประชุ ม คณะกรรมการจั ด การ ปตท. ครั้ ง ที่
21/2551 เมือ่ วันที่ 22 กันยายน 2551 ได้แต่งตัง้ นางสาวนิตยา
ดิเรกสถาพร ให้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2551 เนื่องจาก  
เป็ น ผู้ ที่ มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจธุ ร กิ จ ของ ปตท. เป็ น อย่ า งดี
ประกอบกั บ มี ป ระสบการณ์ ใ นงานบั ญ ชี ก ารเงิ น และงาน
บริหารความเสี่ยงทางการเงินของ ปตท. ทั้งในระดับธุรกิจและ
ในภาพรวม จึงเห็นว่า มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา
เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมิน
ผลการปฏิบัติงานและความดีความชอบประจำ�ปีของผู้ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สำ�นักตรวจสอบภายใน

งานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
(Compliance)
ปตท. มีการกำ�หนดหน่วยงานที่รับผิดชอบการปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์กร ประกอบด้วย
• สำ�นักกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่และเลขานุการบริษทั
รับผิดชอบดูแลติดตามให้ กลุ่มบริษัท ปตท./ คณะกรรมการ
ปตท./ คณะกรรมการจัดการของ ปตท./ ผู้บริหาร/ หน่วยงาน
ปฏิ บั ติ ต ามกฎระเบียบด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจ และบริ ษั ท
จดทะเบียน  รวมทัง้ ระเบียบบริษทั และข้อบังคับ ปตท. ทีเ่ กีย่ วข้อง
รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการรวบรวม ติดตามข้อมูลเกี่ยวกับ
กฎระเบี ย บภายนอกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และสื่ อ สาร ให้ ค วามรู้
คำ�ปรึกษา เรื่องกฎระเบียบภายนอกด้านการเป็นรัฐวิสาหกิจ
และบริษัทจดทะเบียน โดยแปลความ/ สรุปเรียบเรียง เพื่อให้
บุคคล/ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำ�เนินการได้อย่างถูกต้อง
• สำ�นักกฎหมาย รับผิดชอบกำ�กับดูแลงานด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย
ด้านการเป็นบริษัทจดทะเบียน กฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม/
ความปลอดภัยในอุตสาหกรรม กฎหมายพลังงาน คดีศาล
ปกครอง กฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อให้การดำ�เนินธุรกิจ
ขององค์กรเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบ
อื่นๆ ของรัฐ ให้คำ�ปรึกษาประเด็นข้อกฎหมายแก่หน่วยงาน
ต่างๆ/ กลุม่ บริษทั ปตท. เพือ่ ให้การดำ�เนินงานมีความสอดคล้อง
กั บ กฎหมาย โดยเฉพาะการทำ � ธุ ร กรรมใหม่ ๆ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความคล่องตัว
• สำ�นักตรวจสอบภายใน รับผิดชอบในการประเมิน
ประสิทธิภาพและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
และตรวจสอบการปฏิบัติงานของทั้งองค์กร รวมทั้งบริษัท
ในเครือ

นางสาวนิตยา ดิเรกสถาพร อายุ 57 ปี
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

สัดส่วนการถือหุ้น: ไม่มี
ประวัติการศึกษา

•
•

บัญชีบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Master of Business Administration (Finance)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•

หลักสูตร Senior Executive Program (SEP)
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Harvard Business School, Finance for Senior Executives  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
NIDA - Wharton Executive Leadership Program
หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 91/2011)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ส�ำนักงานศาลปกครอง หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรม
ทางปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 3

ประสบการณ์การทำ�งาน

2536 - 2543 : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ปตท.
2544 - 2549   : ผู้จัดการฝ่ายบริหารความเสี่ยงการเงิน
และนโยบายสินเชื่อ ปตท.
2549 - 2551   : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บัญชีการเงิน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
2552 - ปัจจุบัน : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำ�นักตรวจสอบภายใน ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้อง

•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร

•

ไม่มี
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คณะกรรมการ

1. นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
2. นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
3. นายวัชรกิติ วัชโรทัย
		
		

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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4. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
5. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
6. นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
		
7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

5
6
7

2

1

3
4
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8. นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
9. พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา
10. นายดอน วสันตพฤกษ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
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11. นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
12. นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
13. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
			

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
กรรมการ
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/
กรรมการสรรหา/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ

10
9

13

11

8

12
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ประวัติคณะกรรมการ
นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ อายุ 61 ปี

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายวัชรกิติ วัชโรทัย		
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์		
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข		
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
นายวิชัย อัศรัสกร
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา
นายดอน วสันตพฤกษ์		
กรรมการอิสระ/ กรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
กรรมการ
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการสรรหา/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

1 กรกฎาคม 2557
(ด�ำรงต�ำแหน่งประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2557)

คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•

ปริญญาตรี สาขาคณิตศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 1)
University of Oxford, U.K.
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ London School of Economics
and Political Science, University of London, U.K.
ปริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) London School of Economics
and Political Science, University of London, U.K.

ประวัติการอบรม

•

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 35/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์การท�ำงาน

2549 - 2551
:
2551 - 2552
:
			
2552 - 2555
:
ปัจจุบัน
:
			
		
			
			
			
			
			

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
ประธานที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอำ�นวยการใหญ่การบินไทย
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกสิกรไทย จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย*

•
•
•

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกสิกรไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ*

•

ประธานกรรมการ มูลนิธิพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•
* ข้อมูลการดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ไม่มี
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

นายวัชรกิติ วัชโรทัย อายุ 54 ปี

นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์ อายุ 56 ปี

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

1 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•
•

ปริญญาตรี สาขานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
(Master of Laws หรือ LL M) Cornell University, U.S.A. (ทุน ก.พ.)
ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of Laws หรือ LL M)
Harvard University, U.S.A. (ทุนฟุลไบรท์)
ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย
(Doctor of the Science of Law หรือ J.S.D.)
Standford University, U.S.A. (ทุนฟุลไบรท์)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

คุณวุฒิการศึกษา

•
•

•
•
•

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 112/2014),
Advance Audit Committee Program (AACP 17/2014)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
เนติบัณฑิตไทย (นบท.) ส�ำนักอบรมศึกษากฎหมาย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 5
สถาบันพระปกเกล้า
การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption
through Public-Private Collaboration (16 ตุลาคม 2557)

ประสบการณ์การท�ำงาน
2548 - 2551
2551 - 2557
2557 - ปัจจุบัน

: รองปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
: ปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม
: ทีป่ รึกษานายกรัฐมนตรี ฝ่ายข้าราชการประจำ�

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•
•

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท M.P.A. (Master of Public Administration),
Roosevelt University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

•

ประวัติการอบรม

•

10 เมษายน 2552, 10 เมษายน 2555 (ต่อวาระ)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 121/2009),
Moving Corporate Governance Forward:
Challenge for Thai Directors 2012
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชนและการเมือง
(ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 4/2549 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตร “ก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน” รุ่นที่ 5
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI)
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15
วิทยาลัยการยุติธรรม ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์
(TEPCoT) รุ่นที่ 5 สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” ส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน รุ่นที่ 1 ปี 2556
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม
ประกาศนียบัตรผู้บริหารระดับสูงด้านการบริหารงาน พัฒนาเมือง
(มหานครรุ่นที่ 3) วิทยาลัยพัฒนามหานคร
การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption
through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
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ประสบการณ์การท�ำงาน

2544 - 2550
: ผู้ช่วยเลขาธิการพระราชวังฝ่ายที่ประทับ
			 สำ�นักพระราชวัง
2550 - ปัจจุบัน
: กรมวังผู้ใหญ่ สำ�นักพระราชวัง

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•
•
•
•

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท อควา คอร์เปอเรชั่น จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ
บริษทั แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•
•
•

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โรงเรียนราชวินิตประถม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

•
•
•
•

ประสบการณ์การท�ำงาน

2552 - 2553
2553 - 2555
2555 - 2556
2556 - ปัจจุบัน

•
•
•
•
•
•

•
•

ประวัติการอบรม

•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 81/2006),
Finance for Non-Finance Directors (FND 39/2008),
Audit Committee Program (ACP 26/2009),
Financial Institutions Governance Program (FGP 1/2010),
Successful Formulation & Execution The Strategy (SFE 2/2008),
DCP Re-Refresher Course (DCP Re 1/2008),
The Role of Chairman (RCP 28/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

กรรมการ/ ประธานกรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ กองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญข้าราชการ (กบข.)
ประธานกรรมการ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)
ประธานกรรมการ ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข อายุ 59 ปี

กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

26 กรกฎาคม 2557

ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการบัญชี)
มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ผู้ตรวจราชการกระทรวง กระทรวงการคลัง
อธิบดี กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
รองปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงการคลัง

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

คุณวุฒิการศึกษา

•

:
:
:
:

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่น 2549
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรประกาศนียบัตรขั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
(ปปร. รุ่น 13) สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 10
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประกาศนียบัตรนักบริหารการยุติธรรมทางปกครองระดับสูง รุ่นที่ 2

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

4 กันยายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (การทหาร) โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

ประวัติการอบรม

•

ไม่มี
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การท�ำงาน

2555
:
			
2556
:
2557 - ปัจจุบัน
:

ผู้ช่วยเสนาธิการทหารบกฝ่ายยุทธการ
กองทัพบก
รองเสนาธิการทหารบก กองทัพบก
เสนาธิการทหารบก กองทัพบก

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•
•

หลักสูตร “4 ภารกิจหลักของผู้น�ำ
(The 4 Imperatives of Great Leaders)”
ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลักสูตร “Cross-Border Infrastructure in a Market Economy”
กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

ประสบการณ์การท�ำงาน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

2550 - 2553
:
			
			
2553 - ปัจจุบัน
:
			

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•
•
•

กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ไม่มี
ไม่มี

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ อายุ 58 ปี

กรรมการอิสระ/
กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ งองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•
•

ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 109/2008),
Audit Committee Program (ACP 39/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า
“นักบริหารระดับกลาง” ส�ำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการการค้า

กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ำหนดค่าตอบแทน/
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•

กรรมการ การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อายุ 56 ปี

4 กันยายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา

•

•

ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
รองเลขาธิการ สำ�นักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

1 กรกฎาคม 2557

คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท MBA : 1) การตลาด 2) ธุรกิจระหว่างประเทศ
University of Wisconsin-Madison, U.S.A.

ประวัติการอบรม

•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 166/2012),
Audit Committee Program (ACP 43/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Management Development Program,
Mt. Eliza, Melbourne, Australia 2532
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 38 พ.ศ. 2546
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49
ปี 2549 - 2550 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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•
•
•
•
•

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

Leaders in Development Program-Managing Political
& Economic Reform, Kennedy School of Government,
Harvard University, Boston, U.S.A. ปี 2551
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 2 ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 ปี 2555
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน รุ่นที่ 12
(Public Director Institute: PDI) ปี 2013
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 5
ปี 2557 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การท�ำงาน

พ.ค. 2552
ก.ย. 2553
ก.ย. 2555
ต.ค. 2555
ต.ค. 2556 - ปัจจุบัน

:
:
:
:
:

อธิบดี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
อธิบดี กรมส่งเสริมการส่งออก
อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
รองปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
อธิบดี กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ
4 กันยายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา

•

•
•
•

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ New South Wales University,
Australia

หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 12
สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption
through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

ประสบการณ์การท�ำงาน

2538 - ปัจจุบัน
:
			
2554 - ต.ค. 2557
:
			
ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน :
			
มี.ค. 2556 - ปัจจุบัน :

กรรมการ
บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย)
รองประธานกรรมการ
องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•

กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

นายวิชัย อัศรัสกร อายุ 54 ปี

•

ประวัติการอบรม

ไม่มี

พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ อายุ 61 ปี
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

4 กันยายน 2557

คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•
•
•

โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 13
โรงเรียนนายเรืออากาศ รุ่นที่ 20
โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 56
โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ รุ่นที่ 33
วิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ 36
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประวัติการอบรม

•

การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption
through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

ประสบการณ์การท�ำงาน

2552 - 2554
:
			
			
2554 - 2556
:
2556
:
2556 - 2557
:

เสนาธิการ กรมช่างอากาศ
กองบัญชาการสนับสนุนกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
รองเจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ กองทัพอากาศ
เจ้ากรมช่างอากาศ กองทัพอากาศ

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•

กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

•

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ อายุ 62 ปี
กรรมการ/
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.004579
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

นายดอน วสันตพฤกษ์ อายุ 56 ปี

•

•

26 กรกฎาคม 2557

•
•
•

•

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales,
Sydney, Australia
ปริญญาโท วิศวกรรมอุตสาหการ University of New South Wales,
Sydney, Australia

ประวัติการอบรม

การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้างแนวร่วมปฏิบตั ภิ าคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต ครั้งที่ 5 หัวข้อ “Tackling Corruption
through Public-Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

ประสบการณ์การท�ำงาน

2552 - ปัจจุบัน

: ประกอบธุรกิจส่วนตัว

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA),
Utah State University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

คุณวุฒิการศึกษา

•

11 เมษายน 2556

คุณวุฒิการศึกษา

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

ไม่มี

ไม่มี

กรรมการอิสระ/
กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี

•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•

กรรมการอิสระ/ กรรมการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)

•
•
•
•

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 26/2004),
The Role of Chairman (RCP 28/2012),
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Certificate in Advanced Management Program (AMP 155),
Harvard Business School, U.S.A.
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 10
(ปริญญาบัตร ปรอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยส�ำหรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 6
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 3 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่น 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปริญญาศิลปศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ประสบการณ์การท�ำงาน

2546 - 2554
:
			
			
ปัจจุบัน
:
			
		
:

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท.จำ�กัด (มหาชน)
ประธานองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (TBCSD)
สมาชิกสภานิตบิ ัญญัติแห่งชาติ

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม อายุ 57 ปี

กรรมการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•

คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จ�ำกัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท โทรีเซนไทย เอเยนต์ซีส์ จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•
•

ประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จ�ำกัด (มหาชน)
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

ปริญญาตรี ด้านการจัดการระหว่างประเทศ Boston University,
U.S.A.
ปริญญาโท ด้านการเงิน Marshall University U.S.A.
ปริญญาเอก ด้านการเงิน University of Mississippi, U.S.A.

ประวัติการอบรม

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•

7 กรกฎาคม 2557

•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 3/2000)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Government Debt Monitoring System ธนาคารโลก
(World Bank)
หลักสูตร Global Trend and Public Enterprise Reform,
Harvard University, U.S.A.
หลักสูตร Awareness, Vision, Imagination, Responsibility,
Action (AVIRA) สถาบัน INSEAD ฝรั่งเศส
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 14
ส�ำนักงานศาลยุติธรรม
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 46
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การท�ำงาน

2552 - 2553
: อธิบดีกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
2553 - 30 ก.ย. 2556 : ปลัดกระทรวง กระทรวงการคลัง
1 ต.ค. 2556 : เลขาธิการสำ�นักงานคณะกรรมการ
26 มิ.ย. 2557 		 พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)
			 สำ�นักนายกรัฐมนตรี
27 มิ.ย. 2557 - ปัจจุบัน : ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•
•
•

กรรมการ บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการ
รักษาการประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อายุ 58 ปี

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/
กรรมการสรรหา/
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.002171
		

(ตนเอง 0.002101; คู่สมรส 0.000070)

วันที่ด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการ

•
•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Tokyo Institution of Technology, Japan
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Tokyo Institution of Technology, Japan

ประวัติการอบรม

•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

10 กันยายน 2554, 10 เมษายน 2555 (ต่อวาระ)

คุณวุฒิการศึกษา

•

•

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 24/2004),
Director Certification Program (DCP 51/2004),
Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004),
Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors
and Executives (ACEP 4/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
PTT-GE Executive Leadership Program 2008,
GE Crotonville, U.S.A.
NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2007,
Wharton University of Pennsylvania, U.S.A.
Industrial Liaison Program (ILP) 2005,
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการพลังงาน

หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า
ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2556
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2555
สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประสบการณ์การท�ำงาน

ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2554 :
			
			
			
มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554 :
			
			
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน :
			

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment
ในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ ปตท.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

•
•
•

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการสรรหา
บริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ/ รองประธานกรรมการ
บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จํากัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการส�ำคัญที่เกี่ยวข้องในบริษัทหรือองค์กรอื่นๆ

•

กรรมการอ�ำนวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
2. นายณัฐชาติ จารุจินดา
3. นายสรัญ รังคสิริ
4. นายสุรงค์ บูลกุล

5
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

5. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
6. นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
7. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
8. นายชาครีย์ บูรณกานนท์

8

6
1

2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

7

3
4
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

คณะผู้บริหาร

9. นายชวลิต พันธ์ทอง
10. นายสรากร กุลธรรม
11. นางบุบผา อมรเกียรติขจร
12. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

13. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจนํ้ามัน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ

14. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
15. นายอธิคม เติบศิริ
16. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
17. นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์

9

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด

17

16

14

13
15

10

11

12
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประวัติคณะผู้บริหาร
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

1. นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร อายุ 58 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายณัฐชาติ จารุจินดา
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.002171

นายสรัญ รังคสิริ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
นายสุรงค์ บูลกุล
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

		

คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•

นายชวลิต พันธ์ทอง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจนํ้ามัน
นายสรากร กุลธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
นางบุบผา อมรเกียรติขจร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรม
โครงการ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
นายอธิคม เติบศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Tokyo Institution of Technology, Japan
ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
Tokyo Institution of Technology, Japan

ประวัติการอบรม

•

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์องค์กร
นายชาครีย์ บูรณกานนท์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

(ตนเอง 0.002101; คู่สมรส 0.000070)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP 24/2004),
Director Certification Program (DCP 51/2004),
Finance for Non-Finance Directors (FND 14/2004),
Anti-Corruption Training Program for Corporate Directors
and Executives (ACEP 4/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
PTT-GE Executive Leadership Program 2008,
GE Crotonville, U.S.A.
NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2007,
The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.
Industrial Liaison Program (ILP) 2005,
Massachusetts Institute of Technology, U.S.A.
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 1
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรการก�ำกับดูแลกิจการส�ำหรับกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7 สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT)
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการการค้า

ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2556
สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนั ทา
ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2555
สาขาเทคโนโลยีและการจัดการพลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ประสบการณ์การทำ�งาน

ม.ค. 2552 - มิ.ย. 2554 :
			
			
			

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment
ในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

มิ.ย. 2554 - ก.ย. 2554 :
			
			
ก.ย. 2554 - ปัจจุบัน :
			

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ ปตท.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•
•
•

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการสรรหา
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ/ รองประธานกรรมการ
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ/ ประธานกรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•

กรรมการอำ�นวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

นายณัฐชาติ จารุจินดา อายุ 59 ปี

ประสบการณ์การทำ�งาน

2552
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
			 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
2553 - 2554
: รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปตท.
2554 - 2556
: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
			 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
2556 - ปัจจุบัน
: ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
			 ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•
•

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•

•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท M.B.A. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.000002
คุณวุฒิการศึกษา

กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี

นายสรัญ รังคสิริ อายุ 57 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (อุตสาหการ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.S. Management,
Polytechnic Institute of New York, U.S.A.

ประวัติการอบรม

•

•

ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 129/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Program for Global Leadership (PGL),
Harvard Business School, U.S.A.
Oxford Energy Seminar, U.K.
Break Through Program for Senior Executives (BPSE),
IMD Institute, Switzerland
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•
•
•
•

หลักสูตร Company Secretary Program (CSP 8/2004),
Directors Certification Program (DCP 61/2005),
Finance for Non-Finance Directors (FND 19/2005)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Thirty Fourth Oxford Energy Seminar,
St.Catherine’s College, Oxford University, U.K.
NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009,
The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 23 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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•
•

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1/2013
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 5/2014 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำ�งาน

2551 - 2552
:
			
2552 - 2553
:
			
2553 - 2554
:
			
2554 - 2556
:
			
2556 - ปัจจุบัน
:
			

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดขายปลีก ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจนํ้ามัน ปตท.
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•
•

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน/
กรรมการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

นายสุรงค์ บูลกุล อายุ 59 ปี
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.004138
คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•

ปริญญาตรี Bachelor of Science in Industrial Engineering
and Operations Research, Syracuse University,
New York, U.S.A.
ปริญญาโท Master of Engineering in Operations Research,
Cornell University, New York, U.S.A.
ปริญญาโท Master of Business Administration,
Cornell University, New York, U.S.A.

ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 121/2009),
R-SS 1/2011 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
PMD, Harvard University, Boston, U.S.A.
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) (รุ่นที่ 8)
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่น 4919 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 10 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 15
วิทยาลัยการยุติธรรม สำ�นักงานศาลยุติธรรม
หลักสูตร Thai Intelligent Investors (รุ่นที่ 1)
สถาบันวิทยาการผู้ลงทุนไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำ�งาน

2551 - 2552
:
			
2552 - 2555
:
			
			
			
2555 - 30 เม.ย. 2557 :
			
1 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน :
			

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment
ในตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

กรรมการ/ กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•
•
•

ประธานกรรมการ บริษทั โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ Sakari Resources Ltd.
ประธานกรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
กรรมการ 24 M Technologies, Inc.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต อายุ 52 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.000893
คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท Master of Business Administration,
with Emphasis in Financial Management,
Pennsylvania State University, Pennsylvania, U.S.A.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 8/2001),
Audit Committee Program (ACP 2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Member, Beta Gamma Sigma
(US National Scholastic Honour Society in Business)
Advance Management Programme,
INSEAD Business School, Fontainebleau, France
Advanced Management Program,
Harvard Business School, U.S.A.
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16
วิทยาลัยการยุติธรรม สำ�นักงานศาลยุติธรรม
หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
TLCA Executive Development Program รุ่นที่ 1
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำ�งาน

2548 - ม.ค. 2554
:
			
ก.พ. 2554 - ต.ค. 2554 :
			
			
ต.ค. 2554 :
30 เม.ย. 2557 		
1 พ.ค. 2557 - ปัจจุบัน :
			

รองกรรมการอำ�นวยการด้านการเงิน
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายบัญชีและการเงิน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่การเงินองค์กร
ปตท.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ไม่มี

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ อายุ 58 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร

ประวัติการอบรม

•

กรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.000152
คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

•
•
•
•

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 138/2010),
Anti-Corruption for Executive Program)
(ACEP 4/2012) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Strategic Human Resource Management,
Harvard University, U.S.A.
NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009,
The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.
Senior Executive Program (SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำ�งาน

2547 - 2553
:
			
2553 - ปัจจุบัน
:
			

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคลองค์กร ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•
•

ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำ�กัด
กรรมการ Sakari Resources Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี
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นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร อายุ 54 ปี
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 85/2007),
Financial Statements for Directors (FSD 12/2011),
Director Accreditation Program (DAP 93/2011),
Charted Director Class (CDC 6/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร
กรมกิจการพลเรือนทหารบก รุ่นที่ 1
วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35 ปี 2549
หลักสูตร Senior Executive Program (SEP-20) รุ่นที่ 20
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PTT Executive Leadership, General Electric,
GE, New York, U.S.A.
Advance Senior Executive Program (ASEP-5),
Class 5, KELLOGG & SASIN, Chicago, U.S.A.
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.) รุ่นที่ 10
สถาบันพระปกเกล้า
หลักสูตร Leadership Excellence through Awareness
and Practice (LEAP) สถาบัน INSEAD
หลักสูตร Leadership Development Program III (LDP 3)
สถาบัน PLLI, บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57
ปี 2557 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งาน

2552 - 30 ก.ย. 2557 :
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
			
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน :
			

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงาน Secondment
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
ในตำ�แหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชยกิจและการตลาด
(1 มี.ค. 2556 - 30 ก.ย. 2557)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน
(19 ต.ค. 2554 - 28 ก.พ. 2556)
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายแผนธุรกิจองค์กร
(19 ต.ค. 2554 - 30 ก.ย. 2555)
รักษาการรองกรรมการผู้จัดการ
สายพาณิชยกิจและการตลาด
(17 ต.ค. 2555 - 28 ก.พ. 2556)
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั ไทย เอ บี เอส จำ�กัด
(1 พ.ย. 2553 - 30 พ.ย. 2555)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท นํ้ามัน ไออาร์พีซี จำ�กัด
(1 พ.ย. 2553 - 13 ก.ค. 2555)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานแผน
(1 มิ.ย. 2552 - 18 ต.ค. 2554)
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

กรรมการ บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท.กรีนเอ็นเนอร์ยี่ จำ�กัด
กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

นายชาครีย์ บูรณกานนท์ อายุ 59 ปี

นายชวลิต พันธ์ทอง อายุ 58 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.001940
		

(ตนเอง 0.001544; คู่สมรส 0.000396)

คุณวุฒิการศึกษา

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจนํ้ามัน

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท MBA, Central Missouri State University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

•

•

•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 138/2010)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
ประกาศนียบัตรขั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน
ปี 2553 สถาบันพระปกเกล้า
PTT-GE Executive Program, GE Crotonville, U.S.A. 2012
หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการ สำ�หรับกรรมการและผู้บริหาร
ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
สถาบันพัฒนากรรมการและผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ
สถาบันพระปกเกล้า ปี 2556

ประสบการณ์การทำ�งาน

2552 - 2554
:
			
2554 - 2555
:
			
2555 - ปัจจุบัน
:
			

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
แยกก๊าซธรรมชาติ ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•
•

กรรมการ บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จำ�กัด
กรรมการ East Mediterranean Gas (S.A.E.),
Arab Republic of Egypt

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

•
•
•

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 177/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Senior Executive Program (SEP), สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
PTT-GE Executive Leadership Program, GE Crotonville, U.S.A.
NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009,
The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.

ประสบการณ์การทำ�งาน

2551 - 2552
:
			
2552 - 2553
:
			
2553 - 2554
:
			
2554 - 2556
:
			
2556 - ปัจจุบัน
:
			

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
จัดหาและจัดส่งปิโตรเลียม ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติการคลัง ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดขายปลีก ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจนํ้ามัน ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•
•

ประธานกรรมการ บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ธุรกิจค้าปลีก จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

นายสรากร กุลธรรม อายุ 60 ปี

นางบุบผา อมรเกียรติขจร อายุ 56 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.001974
		

(ตนเอง 0.001589; คู่สมรส 0.000385)

คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สาขาสุขาภิบาล)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.S. (Science) Civil Engineering,
University of Missouri, U.S.A.

ประวัติการอบรม

•
•

Leadership Program, IMD Institute
NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009,
The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.

ประสบการณ์การทำ�งาน

2548 - 2551
:
			
			
			
2551 - 2552
:
			
			
			
			
2552 - 2553
:
			
2553 - 30 ก.ย. 2557 :
			
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน :
			

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในตำ�แหน่ง
Supply and Planning Manager
บริษัท อัลลายแอนซ์ รีไฟน์นิ่ง จำ�กัด
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในตำ�แหน่ง
Deputy CEO-Supply Planning
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำ�กัด
(มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

กรรมการ บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•

ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. ค้าสากล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.003568
คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาขาเศรษฐศาสตร์) (เกียรตินยิ ม)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาการบริหารการเงิน)
(เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประวัติการอบรม

•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP/2011)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร Breakthrough Program for Senior Executive - IMD
Institute/ Switzerland
หลักสูตร Leadership Development Program - Center for
Creative Leadership, Singapore

ประสบการณ์การทำ�งาน

2545 - 2552
:
2553 - 2557
:
			
2557 - 30 ก.ย. 2557 :
			
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน :
			

ผู้จัดการฝ่ายการค้านํ้ามันดิบ ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

กรรมการ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•

กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
กรรมการ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ อายุ 49 ปี

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช อายุ 56 ปี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.000798
		

(ตนเอง 0.000718; คู่สมรส 0.000080)

คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจมหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009,
The Wharton School of the University of Pennsylvania, U.S.A.
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 1)
รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
Diploma of Petroleum Management,
College of Petroleum Studies, Oxford, U.K.

ประสบการณ์การทำ�งาน

2549 - 2553
:
			
2553 - 2554
:
			
2554 - 2557
:
			
2557 - 30 ก.ย. 2557 :
			
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน :
			
			

ผู้จัดการฝ่ายสำ�นักกรรมการผู้จัดการใหญ่
และเลขานุการบริษัท ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สื่อสารองค์กรและกิจการเพื่อสังคม ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดพาณิชย์และต่างประเทศ ปตท.
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การตลาดขายปลีก ปตท.
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารความยั่งยืนและวิศวกรรมโครงการ
ปตท.

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•

กรรมการ บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำ�กัด
กรรมการ มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.001961
คุณวุฒิการศึกษา

•
•
•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท M.S. (Chemical Engineering), Rice University, U.S.A.
ปริญญาโท M.S. (Petroleum Engineering),
University of Houston, U.S.A.

ประวัติการอบรม

ประวัติการอบรม

•

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

•
•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 21/2002),
Financial Statements for Directors (FSD 6/2009),
Role of the Compensation Committee (RCC 13/2011)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Program for Global Leadership (PGL) รุ่นที่ 3,
Harvard Business School, U.S.A.
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสำ�หรับนักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่น 10
สถาบันพระปกเกล้า
Senior Executive Program (SEP) รุ่นที่ 7
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16
วิทยาลัยการยุติธรรม สำ�นักงานศาลยุติธรรม
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
ปี 2556 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบการณ์การทำ�งาน

2551 - 2552
:
			
2552 - 2553
:
			
			
2553 - 2555
:
2555 - ปัจจุบัน
:
			
			
			
			
			

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์และพัฒนาองค์กร ปตท.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจองค์กร ปตท.
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment ในตำ�แหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม
จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•
•

กรรมการ บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•

•
•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 131/2010),
Role of Chairman Program (RCP 30/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
Advance Management Program, INSEAD University, France
หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50 และ (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, U.K.
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการพลังงาน
หลักสูตรการกำ�กับดูแลกิจการสำ�หรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
รุ่นที่ 12 ปี 2557 สถาบันพัฒนากรรมการ
และผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐ สถาบันพระปกเกล้า

ประสบการณ์การทำ�งาน

2552 - 2554
:
			
			
			

รองกรรมการผู้จัดการด้านพัฒนาธุรกิจ
บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร ปตท.

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
รองประธานกรรมการ บริษัท วีนีไทย จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•
•
•

กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ PTT Chemical International Private Limited
(CH INTER)
กรรมการ บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำ�กัด
กรรมการ PTT Chemical International (Asia Pacific ROH) Limited

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ประวัติการอบรม

•

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment
ในตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ อายุ 55 ปี

•

2554 - 30 ก.ย. 2557 :
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน :
			
			
			
			

ไม่มี

นายอธิคม เติบศิริ อายุ 52 ปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรีด้านบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี
(วิชาเอกบัญชีต้นทุนและการบริหารทางการเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
ปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ
(เกียรตินิยมระดับ High Distinction), Armstrong University,
Berkeley, California, U.S.A.

ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•

หลักสูตร Director Certification Program (DCP 125/2009)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ เอกชน และการเมือง
(ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส. 1)
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Executive Education Program,
Harvard Business School Harvard University, U.S.A.
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ประสบการณ์การทำ�งาน

2552 - 2554
:
			
			
			
			
2554 - 2556
:
			
			
			
2556 - 30 ก.ย. 2557 :
			
1 ต.ค. 2557 - ปัจจุบัน :
			
			
			
			

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายแผนธุรกิจองค์กร
และรักษาการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจท่าเรือและบริหารจัดการทรัพย์สิน
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment
ในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondment
ในตำ�แหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยลู้บเบส จำ�กัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์มารีน จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอนเนอร์ยี เซอร์วิส จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป โซลเว้นท์ จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เพาเวอร์ จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ท็อป เอสพีพี จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยออยล์ เอทานอล จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ลาบิกซ์ จำ�กัด
ประธานกรรมการ บริษัท ไทยพาราไซลีน จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ อายุ 56 ปี
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.000070
คุณวุฒิการศึกษา

•

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•

•
•
•
•

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 132/2010),
Audit Committee Program (ACP 38/2012),
Monitoring the System of Internal Control
and Risk Management (MIR 12/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 3)
ปี 2552 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
หลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
สำ�หรับนักบริหารระดับสูง” สถาบันพระปกเกล้า (ปปร. 15) ปี 2555
หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง (วตท.) รุน่ ที่ 16 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 26 ปี 2556 - 2557
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ประสบการณ์การทำ�งาน

2550 - 2551
:
			
2551 - 2552
:
			
			
2552 - 2553
:
			
			
2553 - 2556
:
			
2556 - ปัจจุบัน
:
			
			
			

ผู้ช่วยกรรมการอำ�นวยการด้านธุรกิจ
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการอำ�นวยการ
ด้านวางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
บริษัท ไทยออยล์ จำ�กัด (มหาชน)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
แผนและบริหารบริษัทในเครือ
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน Secondmnt ในตำ�แหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จำ�กัด (มหาชน)
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ บริษทั ไออาร์พซี ี จำ�กัด (มหาชน)

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•
•
•
•
•

กรรมการ บริษัท อูเบะเคมิคอลส์ (เอเชีย) จำ�กัด (มหาชน)
กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
กรรมการ บริษัท นํ้ามัน ไออาร์พีซี จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไทยเอบีเอส จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี โพลีออล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล จำ�กัด

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี

นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์ อายุ 60 ปี

กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด

สัดส่วนการถือหุ้นบริษัท: ร้อยละ 0.000011
		

(ตนเอง -ไม่มี; คู่สมรส 0.000011)

คุณวุฒิการศึกษา

•
•

ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ,
Lamar University, U.S.A.

ประวัติการอบรม

•
•
•
•
•
•
•

หลักสูตร Directors Certification Program (DCP 63/2005),
Role of the Compensation Commitee (RCC 12/2011)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐร่วมเอกชน
(ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 19 ปี 2549 - 2550
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตร Advanced Management Program (AMP),
INSEAD Business School, ประเทศฝรั่งเศส ปี 2551
หลักสูตร PTT Group EVP Leadership Development ปี 2552
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Company Management Course ปี 2554
บริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ประกาศนียบัตร หลักสูตร Executive Development Program (EDP)
มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (สวค.) ปี 2554
หลักสูตร TLCA Executive Development Program (EDP 9)
รุ่นที่ 9 ปี 2555 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

ประสบการณ์การทำ�งาน

2548 - ต.ค. 2556
: ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
			 สังกัดรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
			 หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ปตท.		
			 ปฏิบัติงาน Secondment ดังนี้
			 • 2548 - 2549
				 กรรมการอำ�นวยการ/ กรรมการ
				 บริษทั ผลิตไฟฟ้าอิสระ (ประเทศไทย) จำ�กัด
			 • 2549 - 2552
				 กรรมการอำ�นวยการ
				 บริษัท ไทยพาราไซลีน จำ�กัด
			 • 2552 - ก.พ. 2555
				 กรรมการผู้จัดการใหญ่
				 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
			 • มี.ค. - ก.ย. 2555
				 กรรมการผู้จัดการ
				 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ จำ�กัด
			 • ต.ค. 2555 - ปัจจุบัน
				 กรรมการผู้จัดการใหญ่
				 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด
พ.ย. 2556 - ปัจจุบัน : รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
			 ปฏิบัติงาน Secondment
			 บริษทั พีทที ี โกลบอล เคมิคอล จำ�กัด (มหาชน)
		
เพือ่ ส่งไปปฏิบตั งิ านที่ บริษทั พีทที ี ฟีนอล จำ�กัด
			 ในตำ�แหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่		
			 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ปัจจุบัน)

•

ไม่มี

การดำ�รงตำ�แหน่งกรรมการสำ�คัญที่เกี่ยวข้องในบริษัท
หรือองค์กรอื่นๆ (ปัจจุบัน)

•
•
•

กรรมการ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำ�กัด
กรรมการ บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำ�กัด
กรรมการ Polymer Marketing DMCC

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

•

ไม่มี
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

การด�ำรงต�ำแหน่งของผู้บริหาร และผู้มีอ�ำนาจควบคุมในบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน)
บริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจ�ำปี 2557
รายชื่อผู้บริหารฯ
ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

รายชื่อบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
			

บริษัท ปตท.จ�ำกัด (มหาชน)

PTT

นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์
นายกิตติพงษ์ กิตยารักษ์
นายวัชรกิติ วัชโรทัย
นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์
พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข
นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
นายวิชัย อัศรัสกร
พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์
นายดอน วสันตพฤกษ์
นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์
นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
นายณัฐชาติ จารุจินดา
นายสรัญ รังคสิริ
นายสุรงค์ บูลกุล
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
นายชาครีย์ บูรณกานนท์
นายชวลิต พันธ์ทอง
นายสรากร กุลธรรม
นางบุบผา อมรเกียรติขจร
นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
นายอธิคม เติบศิริ
นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ
นายประมินทร์ พันทวีศักดิ์
น.ส.พรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
นางนิธิมา เทพวนังกรู

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

x /

/ /

/ / /

/ /

/ /

/ *0/ // // // // // // // // // // // // // // // // // //

PTTEP													 —												 *
ธุรกิจส�ำรวจ 1 บริษัท ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
0
และผลิตปิโตรเลียม 		 จ�ำกัด (มหาชน)														 / /											 /
2
3
ธุรกิจลงทุน 4
ต่างประเทศ 5
6
7
ธุรกิจน�้ำมัน 8
9
10
11
12
ธุรกิจปิโตรเคมี 13
และการกลั่น
14

บริษัทย่อย

ธุรกิจก๊าซ

บริษัท ปตท.จ�ำหน่ายก๊าซธรรมชาติ จ�ำกัด
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จ�ำกัด
PTT Green Energy Pte. Ltd.
บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จ�ำกัด
PTT (Cambodia) Limited
บริษัท ปตท.ธุรกิจค้าปลีก จ�ำกัด
บริษัท ไทยลู้บเบล็นดิ้ง จ�ำกัด
Subic Bay Energy Co., Ltd.
บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จ�ำกัด
PTT Oil Myanmar Co., Ltd.
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์โลจิสติกส์ จ�ำกัด
บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จ�ำกัด
บริษัท พีทีที พีเอ็มเอ็มเอ จ�ำกัด

บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจการค้า 15 PTT International Trading Pte. Ltd.
ระหว่างประเทศ
16
ธุรกิจอื่นๆ 17
18
19
		
20
ธุรกิจก๊าซ 21
		
22
23
24
25
26
		
ธุรกิจน�้ำมัน 27
28
29
30
31
32
33
		
34
ธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น 35
36
37
38
39
40
ธุรกิจโครงสร้าง 41
พื้นฐาน
		
42
ธุรกิจอื่นๆ 43

PTTNGD																			
PTTLNG																			
PTTGE																		
x											 /
PTTER														 x						 /
PTTCL																			
PTTRB																					 x
TLBC																			
SBECL																			
PTT TANK																			
PTTOM																			
PTTPL																		 x /
PTTPM															 x								 /					 / /
PTTPMMA																			
PTTT																	 /					 x

EnCo																								 /
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จ�ำกัด
PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.
PTTRTC																														 x
บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จ�ำกัด
BSA																			
GPSC																 x										 / /		
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จ�ำกัด
TP																											 x
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
TTM-T																			
จ�ำกัด
Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. TTM-M
DCAP
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและนํ้าเย็น จ�ำกัด
บริษัท ท่อส่งปิโตรเลียมไทย จ�ำกัด
THAPPLINE																					 x
บริษัท ปิโตรเอเซีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด
PA-Thailand																			
BAFS																			
บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จ�ำกัด
(มหาชน)
บริษัท บริการน�้ำมันอากาศยาน จ�ำกัด
IPS																			
บริษัท ขนส่งน�้ำมันทางท่อ จ�ำกัด
FPT																			
Keloil-PTT LPG Sdn. Bhd.
KPL																			
Petro Asia (Maoming) Co., Ltd
PA-Maoming																			
Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd.
PA-Sanshui																			
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) PTTGC											 x				 /								 /			 *0/
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จ�ำกัด
SPRC																	 /
(มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
TOP														 /					 /								 *0/
บริษัท บางจากปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน)
BCP															 		 /					 /
บริษัท ไออาร์พีซี จ�ำกัด (มหาชน)
IRPC			 /										 x		 / /												 0/
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ�ำกัด
HMC																			
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จ�ำกัด
PTTAC																						 /
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จ�ำกัด
PTTMCC																			
บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
PTTES																			
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์
PTTME
เอนจิเนียริง จ�ำกัด																			
บริษัท ทิพยประกันภัย จ�ำกัด (มหาชน)
TIP																			
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ�ำกัด
PTTICT																		 x

หมายเหตุ: สัญลักษณ์ x = ประธานกรรมการ — = รองประธาน * = ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร O = กรรมการผู้จัดการใหญ่ / = กรรมการ // = ผู้บริหาร
		ณ วันที่ 31 มกราคม 2558 รายชื่อผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. 4 รายแรก นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้แก่ นายณัฐชาติ จารุจินดา,
นายสรัญ รังคสิริ, นายสุรงค์ บูลกุล และนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

STRONG

BIG

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจของคนไทย

การเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลก
ติดอันดับ FORTUNE 100 ภายในปี 2563

LONG

LONG

การเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนติดอันดับ
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ภายในปี 2556

ปี 2557 ปตท. ได้รับรางวัลการจัดอันดับและการรับรองในด้านต่างๆ
จาก 32 สถาบัน รวม 64 รางวัล ดังนี้
• รางวัลระดับประเทศ
• รางวัลระดับสากล
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

STRONG

จาก 20 สถาบัน จ�ำนวน 31 รางวัล
จาก 12 สถาบัน จ�ำนวน 33 รางวัล

มีผลการดำ�เนินงานติดอันดับบริษัทชั้นนำ�
(Top Quartile Performance) ภายในปี 2563

Resource Base

BIG - LONG - STRONG

การเป็นบริษัทขนาดใหญ่ของโลก
ติดอันดับ FORTUNE 100
ภายในปี 2563:

ผูม้ อบรางวัล
นิตยสาร Forbes

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• นิตยสาร Forbes Global 2000 ได้คัดเลือกบริษัท
มหาชนขนาดใหญ่ของโลก เพื่อทำ�การจัดอันดับ
โดยวัดจากการประเมินศักยภาพการดำ�เนินธุรกิจ
ในปี 2013 ที่ผ่านมา ซึ่งวิเคราะห์จากองค์ประกอบ
ด้านการเงินต่างๆ ได้แก่ ยอดขาย กำ�ไร มูลค่า
ทรัพย์สินและมูลค่าตลาด นับว่า ปตท. เป็นบริษัท
ชั้นนำ�ของไทยที่ได้รับการยอมรับในเวทีระดับโลก
ซึ่งแสดงถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างประเทศ
มีต่อการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.

LONG
ปี 2014 ปตท. ได้รับการจัดอันดับที่ 84
จาก 500 บริษัทขนาดใหญ่ที่สุดของโลก
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
กรกฎาคม 2557

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
มิถุนายน 2557

• ปตท. ได้รับการจัดลำ�ดับที่ 180

จาก 2,000 บริษัทชั้นนำ�ทั่วโลก
ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ประจำ�ปี 2014
และยังเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียวในไทย
ที่ได้รับการพิจารณาอยู่ใน 500 อันดับแรก
โดยมีบริษัท กลุ่ม ปตท. อีก 2 บริษัท
คือ PTTGC เป็นอันดับที่ 687 และ TOP
เป็นอันดับที่ 1,587
• การจัดอันดับ ปตท. ที่ผ่านมา
ปี 2013 เป็นอันดับที่ 144
ปี 2012 เป็นอันดับที่ 167
ปี 2011 เป็นอันดับที่ 171
ปี 2010 เป็นอันดับที่ 196
ปี 2009 เป็นอันดับที่ 244
ปี 2008 เป็นอันดับที่ 205
ปี 2007 เป็นอันดับที่ 354
ปี 2006 เป็นอันดับที่ 372
ปี 2005 เป็นอันดับที่ 425
ปี 2004 เป็นอันดับที่ 461

Knowledge Base

e
s
a
nB

e

Gre

การเป็นบริษัทที่มีการเจริญเติบโต		
อย่างยั่งยืนติดอันดับดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (DJSI) ภายในปี 2556:

BIG

ปตท. ได้รับการจัดอันดับที่ 180
ใน Forbes Global 2000 Ranking 2014

BIG

ผูม้ อบรางวัล
นิตยสาร Fortune Global 500

รางวัลปฏิทินดีเด่น “สุริยศศิธร”
ประจำ�ปี 2557 ประเภทจรรโลงสังคม
และสภาวะแวดล้อม
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
มีนาคม 2557
ผูม้ อบรางวัล
สมาคมนักประชาสัมพันธ์
แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• พิจารณาจากรายได้และกำ�ไรในปี 2013
• ปตท. ยังคงเป็นบริษัทเดียวของไทย
ที่ติดอันดับ 1 ใน 500
• การจัดอันดับที่ผ่านมา
ปี 2013 เป็นอันดับที่ 81
ปี 2012 เป็นอันดับที่ 95
ปี 2011 เป็นอันดับที่ 128
ปี 2010 เป็นอันดับที่ 155
ปี 2009 เป็นอันดับที่ 118
ปี 2008 เป็นอันดับที่ 135
ปี 2007 เป็นอันดับที่ 207
ปี 2006 เป็นอันดับที่ 265
ปี 2005 เป็นอันดับที่ 373
ปี 2004 เป็นอันดับที่ 456

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• ปตท. ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ปฏิทินตั้งโต๊ะ ประเภทจรรโลงสังคม
และสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน
ภายใต้แนวคิด “ก้าวไปด้วยกันสู่วันพรุ่งนี้
Step Up Tomorrow”  
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โล่รางวัล “วิศวกรเกียรติคุณ”
ประเภทองค์กรด้านระบบบริหารจัดการ
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
มีนาคม 2557
ผูม้ อบรางวัล
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

รางวัล Thailand Top Company
Awards 2014 บริษัทผู้นำ�ด้านการผลิต
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
มกราคม 2557
ผูม้ อบรางวัล
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และนิตยสารบิสสิเนสพลัส

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• เป็นรางวัลที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอพระราชทาน
ขึ้นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียว เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง
เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา
ในปี 2555 โดยได้เข้ารับพระราชทานรางวัล
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• เพื่อมอบให้กับบริษัทที่มีผลการดำ�เนินงาน
ยอดเยี่ยมแบ่งตามประเภทการดำ�เนินธุรกิจ
โดยดำ�เนินงานไม่ขัดต่อศีลธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม ควบคู่กับ
การดำ�เนินธุรกิจที่สอดคล้องกับกฎหมาย
ไม่กระทำ�การหรือสนับสนุนกิจกรรมใดๆ
ที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติ สภาพแวดล้อม
และชุมชน อีกทั้งไม่มีส่วนร่วมและฝักใฝ่
ในการดำ�เนินการทางการเมือง

Asian Excellence Recognition
Awards 2014 (2557)
จากงาน 4th Asian Excellence
Recognition Awards 2014
จำ�นวน 7 รางวัล ประกอบด้วย
3 รางวัลประเภทบุคคล ได้แก่
1. ซีอีโอยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย
(Asia’s Best CEO) (Investor Relations):
(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)
   นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
2. ซีเอฟโอยอดเยีย่ มแห่งเอเชีย
(Asia’s Best CFO):
(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
นายสุรงค์ บูลกุล
3. นักลงทุนสัมพันธ์มืออาชีพยอดเยี่ยม
(Best Investor Relations Professional):
นายพิจินต์ อภิวันทนาพร
และ 4 รางวัลประเภทองค์กร ได้แก่
1. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
(Best Investor Relations)
(ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)
2. รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
ยอดเยี่ยม (Best Environment
Responsibility) (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4)
3. รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม
(Best CSR) (ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 2)
4. รางวัลทีมสื่อสารองค์กรยอดเยี่ยม
(Best Corporate Communications
Team)

รางวัล 2nd Asian Company Secretary
and Compliance Officer of the Year
Award 2014
มอบให้ นางวันทนีย์ จารึก
ในฐานะเลขานุการบริษัท
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
10 ธันวาคม 2557
ผู้มอบรางวัล
นิตยสาร Corporate Governance Asia
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
4 เมษายน 2557
ผูม้ อบรางวัล
นิตยสาร Corporate Governance Asia

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• รางวัลดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงศักยภาพ
ของ ปตท. ในการบริหารงานและดำ�เนิน
ธุรกิจอย่างมืออาชีพ มีธรรมาภิบาล
โปร่งใส พร้อมที่จะขับเคลื่อน ปตท.
ให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อเป็นพลังสร้าง
ความมั่นคงทางด้านพลังงาน และช่วย
เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ให้มีความยั่งยืนในอนาคต

งาน 10th Corporate Governance Asia
Recognition Awards 2014,
The Best of Asia

รางวัล “Best Investor Relations Issuer”
ในพิธีมอบรางวัล
“Best Bond Awards 2013”

ได้รับ 2 รางวัล
1. Asia’s Icon on Corporate Governance
2. รางวัล Asian Corporate Director of
the Year Awards 2014: เป็นรางวัล
ที่มอบให้ นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
เมษายน 2557

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
24 ตุลาคม 2557
ผู้มอบรางวัล
นิตยสาร Corporate Governance Asia

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• รางวัลทีม่ อบให้แก่บริษทั จดทะเบียน
ที่ได้รับการพิจารณาว่ามีการดำ�เนินงาน
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี หรือ CG ดีเด่น
ในทุกด้านของแต่ละประเทศในทวีปเอเชีย
โดย ปตท. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
• ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในผู้นำ�องค์กร
และกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่มีความสามารถและผลงานโดดเด่น
ในการบริหารองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน
มีธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม
สร้างความเป็นธรรมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกกลุ่ม และสามารถช่วยยกระดับมาตรฐาน
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของประเทศ
โดยได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• ปตท. ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 2
• มอบให้ ปตท. ในฐานะเลขานุการบริษัท
ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วนและสนับสนุน
การเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท

ผู้มอบรางวัล
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
(The Thai Bond Market
Association - ThaiBMA)

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• รางวัลยอดเยี่ยมสำ�หรับผู้ออกตราสารหนี้
ที่มีการเปิดเผยข้อมูลให้แก่นักลงทุน
และมีการทำ�กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
โดย ปตท. ได้รับรางวัลดังกล่าวนี้
ติดต่อกันเป็นปีที่ 6 จากการที่ ปตท.
ได้นำ�เสนอข้อมูลที่สำ�คัญแก่นักลงทุน
ผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งข้อมูลของบริษัท
ข้อมูลทางการเงิน เพื่อให้ผู้ลงทุน
สามารถศึกษาและทำ�ความเข้าใจ
ในธุรกิจ องค์กร และตราสาร
ที่จะลงทุนอย่างถ่องแท้ทั้งก่อน
และหลังการลงทุนในหุ้นกู้ของ ปตท.
ทั้งนี้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพ
ระดับ World Class Standard
ในงานนักลงทุนสัมพันธ์ของ ปตท.
ซึ่งจะเป็นส่วนสำ�คัญในการขับเคลื่อน
ปตท. สู่ความสำ�เร็จ และยังช่วย
เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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ปตท. ได้รับการจัดอันดับให้เป็นบริษัท
ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประเทศไทย

รวม 7 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. รางวัลผู้นำ�องค์กรที่ดีที่สุดของไทย
(Best CEO Award) มอบให้แก่
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. รางวัลผู้บริหารการเงินที่ดีที่สุดของไทย
(Best CFO Award) มอบให้แก่
นายสุรงค์ บูลกุล
3. ปตท. ได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท
ที่มีการบริหารจัดการที่ดีที่สุด
(Best Managed Company Award)
4. รางวัลธรรมาภิบาลที่ดีที่สุด
(Best Corporate Governance Award)
5. รางวัลบริษัทที่ทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม
ที่ดีที่สุด (Best Corporate Social
Responsibility Award)
6. รางวัลบริษัทที่มีนโยบายผลตอบแทน
ที่ดีที่สุด (Best Commitment to
Strong Dividend Policy)
7. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด
ในอันดับที่ 5 (Ranked 5th in Best
Investor Relations Award)

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รับรางวัล/ จัดอันดับเมือ่
พฤษภาคม 2557
ผู้มอบรางวัล
นิตยสาร FinanceAsia ประจำ�ปี 2557

รางวัล Region’s Best
Borrowers – Thailand

รางวัลด้านความปลอดภัยระดับประเทศ
ประจำ�ปี 2557

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
มิถุนายน 2557

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
พฤศจิกายน 2557

โดย ปตท. ทั้งอาคารสำ�นักงานใหญ่
หน่วยธุรกิจนํ้ามัน หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัล
1. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำ�งาน (จป.)
ระดับวิชาชีพดีเด่น
2. รางวัลคณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำ�งาน (คปอ.) ดีเด่น
3. รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (สปก.)

ผูม้ อบรางวัล
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ผู้มอบรางวัล
นิตยสาร FinanceAsia

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• นิตยสาร FinanceAsia เป็นนิตยสาร
การเงินการลงทุนชั้นนำ�ของภูมิภาคเอเชีย
ที่ทำ�การสำ�รวจความคิดเห็นของผู้จัดการ
กองทุน นักวิเคราะห์และนักการเงินชั้นนำ� 
• รางวัลดังกล่าวสะท้อนมุมมองความคิดเห็น
ของนักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มีต่อ ปตท. ว่า
นอกจากเป็นองค์กรชั้นนำ�ที่มีผู้น�ำ ที่มีความรู้
ความสามารถและมีการบริหารงานที่มีศักยภาพ
มีความโปร่งใส เป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาค
และระดับสากลแล้ว ยังมีการดำ�เนินงานภายใต้
ความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
อย่างดีเยี่ยมอีกด้วย
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รางวัล Excellence Awards 2013
หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• จากผลสำ�รวจ Fixed Income Poll 2014
ของนิตยสาร FinanceAsia ซึ่งเป็นนิตยสาร
ชั้นนำ�ด้านการเงินระดับภูมิภาค
• เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สุดยอดองค์กร
ในประเทศไทยที่สามารถระดมเงินทุน
ด้วยการนำ�เสนอธุรกรรมและผลิตภัณฑ์
ทางการเงินที่มีนวัตกรรมและตอบสนอง
ความต้องการของนักลงทุนได้อย่างดีเยี่ยม
ตามผลสำ�รวจที่สอบถามจากกลุ่มนักลงทุน
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
• ปตท. ได้รับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน แสดงให้
เห็นว่า ปตท. เป็นบริษัทพลังงานไทย
ข้ามชาติชั้นนำ�ที่มีการบริหารด้านการเงิน
ดีเลิศ มีความเป็นมืออาชีพในระดับสากล
และเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกยํ้า
บทบาทความเป็นผู้นำ�ด้านตลาดการเงิน
ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
มิถุนายน 2557
ผูม้ อบรางวัล
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• จากระบบ PTT Contact Center 1365
ของ ปตท. ได้น�ำ เทคโนโลยีด้าน Contact Center
ระดับสากลมาประยุกต์ใช้กับการบริหาร
รับข้อร้องเรียนและลูกค้าสัมพันธ์ของ ปตท.
เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการบริการ ตลอดจน
อำ�นวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจ
อย่างสูงสุดให้กับผู้บริโภคได้อย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพมากขึ้นตามนโยบาย
ของหน่วยธุรกิจนํ้ามัน ปตท. ที่ให้ความสำ�คัญ
กับลูกค้า และมุ่งตอบสนองความต้องการ
ที่หลากหลายของผู้บริโภคอย่างดีที่สุด

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี ปตท.
สามารถคว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่น
ระดับประเทศ (สปก.) ติดต่อกันมายาวนานที่สุด
ของประเทศถึง 18 ปี รวมทั้งหน่วยงาน
ของ ปตท. ได้รับรางวัลต่างๆ มากที่สุดอีกด้วย

โครงการ Newsweek Green Rankings
2014
ปตท. ติดอยู่ในอันดับที่ 136 ซึ่งเป็นอันดับ
ที่ดีขึ้นจากอันดับ 384 เมื่อปี 2554
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
13 มิถุนายน 2557
ผูม้ อบรางวัล
นิตยสาร Newsweek และนิตยสาร
Corporate Knight Capital ซึ่งร่วมกัน
จัดทำ�โครงการจัดอันดับองค์กรอนุรักษ์
เพื่อสิ่งแวดล้อม หรือโครงการ
Newsweek Green Rankings 2014

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• ปตท. ได้รับเกียรติเป็นบริษัทเพียงแห่งเดียว
ในไทยที่ได้รับการพิจารณาจัดอันดับเป็น
1 ใน 500 องค์กรอนุรักษ์ของโลกประจำ�ปีนี้
เกณฑ์การจัดอันดับประกอบด้วยตัวชี้วัดสำ�คัญ
8 ประการ ได้แก่
• สัดส่วนรายได้องค์กรต่อการใช้พลังงาน
• สัดส่วนรายได้ต่อการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• สัดส่วนรายได้ต่อการใช้นํ้า   
• สัดส่วนรายได้ต่อการปล่อยของเสีย
หรือการลดของเสียจากการนำ�กลับไปใช้ใหม่   
• การยอมรับด้านการอนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม   
• การเชื่อมโยงระหว่างผลตอบแทนผู้บริหาร
องค์กรต่อเป้าหมายการดำ�เนินงาน
ด้านอนุรักษ์ที่ประสบความสำ�เร็จ    
• ความมุ่งมั่นของบอร์ดที่น�ำ ไปสู่ความยั่งยืน
ขององค์กรควบคู่กับการให้ความสำ�คัญ
ต่อเรื่องสิ่งแวดล้อม   
• การแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างหรือผลสัมฤทธิ์
ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยผ่าน
การประเมินจากบุคคลที่สาม
ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาจัดอันดับองค์กร
สีเขียวระดับโลก หรือ Newsweek World’s
Greenest Companies 2014 ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ
ศาสตราจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย
ฮาเวิร์ด ประธานบริหารโครงการบัญชีส�ำ หรับ
ความยั่งยืน ซีอีโอสมาคมสำ�หรับการลงทุน
อย่างยั่งยืนและมีความรับผิดชอบ เป็นต้น       
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

ได้รับการจัดอันดับใน TOP 50
บริษัทจดทะเบียน

รางวัลสุดยอดเทคโนโลยี
เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม

รางวัล “หุ้นสุดยอดมหาชน” และรางวัล
“หุ้นขวัญใจมหาชน กลุ่มทรัพยากร” ประจําปี 2556

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
มิถุนายน 2557

รางวัลที่ 1 สาขาเครื่องจักรกล
เพื่อพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ให้แก่ บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  
จากผลงานวิจัยและพัฒนา
แผงเซลล์แสงอาทิตย์แบบโปร่งแสง
เสนอโดย นายณัฐพงษ์ บริรักษ์สันติกุล
นักวิจัยสถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
28 สิงหาคม 2557

ผู้มอบรางวัล
ผลสำ�รวจการกำ�กับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทยตาม ASEAN CG
SCORECARD ประจำ�ปี 2556/57

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
18 กรกฎาคม 2557
หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• ปตท. และบริษัท กลุ่ม ปตท.
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีก 5 บริษัท
ได้แก่ PTTEP, PTTGC, TOP, IRPC
และ BCP ได้รับการจัดอันดับใน TOP 50
บริษัทจดทะเบียน เป็นกลุ่มที่ได้คะแนน
สูงสุด (90 คะแนนขึ้นไป)

ผู้มอบรางวัล
สำ�นักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

ผูม้ อบรางวัล
บริษัท บูรพาทัศน์ (1999) จํากัด ในนามหนังสือพิมพ์
ข่าวหุ้นธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• แผงเซลล์แสงอาทิตย์คัลเลอร์ฟูล พีวี
ของสถาบันวิจัย ปตท. เป็นการนำ�
เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดผลึกมาพัฒนา
โดยทำ�ให้มีสีสันสวยงามเพื่อเหมาะกับ
การใช้งานในด้านการตกแต่งอาคาร
ทั้งภายในและภายนอก ในขณะที่ยังคง
คุณสมบัติของการผลิตไฟฟ้าตามที่เป็น
หน้าที่หลักของเซลล์แสงอาทิตย์
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ได้รับมอบประกาศนียบัตร
จากการจัดทํากิจกรรมชดเชย
คาร์บอนภายในองค์กร
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
24 กันยายน 2557
ผูม้ อบรางวัล
องค์กรการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน) หรือ Thailand Greenhouse
Gas Management Organization
(Public Organization): TGO

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• เป็นการสนับสนุนให้ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัทมหาชนจดทะเบียน ใส่ใจกับคุณค่า
ความนิยมของนักลงทุนที่เป็นองค์ประกอบสําคัญ
ของตลาดทุนอย่างต่อเนื่อง

ได้รับมอบประกาศนียบัตร
การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
16 ตุลาคม 2557
ผู้มอบรางวัล
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective
Action Coalition Against Corruption
Council: CAC)

ASEAN Corporate Governance Scorecard:
Country Reports and Assessments 2013 - 2014
Companies with scores of 90 points and above
No. Ticker
Publicly Listed Company

รางวัล 100 สุดยอดวิจัยและพัฒนา
ประจําปี พ.ศ. 2557 หรือ R&D 100
Award 2014
มอบให้กับผลิตภัณฑ์ชุดอุปกรณ์
PTT DIESEL CNG
เป็นเทคโนโลยีใหม่ ที่คิดค้นโดย
สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
โดยความร่วมมือกับ บริษัท สามมิตร
กรีนพาวเวอร์ จํากัด  
รับรางวัล/ จัดอันดับเมือ่
กรกฎาคม 2557
ผู้มอบรางวัล
นิตยสารอินดัสเทรียลรีเสิร์ช

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• PTT DIESEL CNG  เป็นการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ร่วมกับนํ้ามันดีเซลแบบเชื้อเพลิงร่วมสําหรับ
รถยนต์ดีเซลขนาดเล็กหรือรถยนต์กระบะดีเซล
ที่นํามาพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์      
นอกจากนี้ ยังสามารถทดแทนการใช้นํ้ามันได้ถึง
ร้อยละ 70 ในการใช้งานนอกเมือง และจะลด
ความสิ้นเปลืองในการใช้ก๊าซธรรมชาติลงได้ครึ่งหนึ่ง
เมื่อนําไปใช้ทดแทนรถยนต์กระบะเบนซินที่ใช้
ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง อีกทั้งยังวิ่งได้ระยะทาง
ไกลกว่าต่อการเติมก๊าซธรรมชาติแต่ละครั้ง นับเป็น
นวัตกรรมพลังงานที่มีคุณภาพ ช่วยประหยัดพลังงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยตาม
มาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
• นิตยสารอินดัสเทรียลรีเสิร์ช ซึ่งเป็นนิตยสารชั้นนํา
ด้านการวิจัยและพัฒนาของสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้ง
คณะกรรมการอิสระในวงการวิจัยพัฒนา และทํา
การคัดเลือกผลงานที่โดดเด่นที่สุดจํานวน 100 ผลงาน
ในอเมริกา เพื่อมอบรางวัลและให้กําลังใจกับเจ้าของ
ผลงานเหล่านั้น กระทั่งในอีก 2 ปีต่อมาจึงได้ทํา
การจัดอันดับจากผลงานทั้งในและนอกอเมริกา
จวบจนปัจจุบันเป็นที่ยอมรับในระดับโลก

การจัดอันดับและการเป็นสมาชิกของ
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
DJSI 2014 (2557) ปตท. ได้รับการคัดเลือก
ให้อยู่ใน Dow Jones Sustainability Indices: DJSI  
ในกลุ่มอุตสาหกรรม OIX (Oil & Gas Producer)
ของกลุ่ม DJSI World เป็นปีที่ 3
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
กันยายน 2557
ผูม้ อบรางวัล
Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• ในกลุ่มอุตสาหกรรม OIX ของกลุ่ม DJSI World
มี 110 บริษัททั่วโลกได้รับเชิญเข้าประเมิน
ประสิทธิผลการดําเนินธุรกิจครอบคลุม
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีเพียง
14 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายการ

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• เป็นรางวัลที่มอบให้กับองค์กร หน่วยงาน
และบุคคลที่มีบทบาทสําคัญในการจัดทํา
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกแบบต่างๆ
ภายในองค์กร โดยกิจกรรมชดเชย
คาร์บอนในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี QSHE กลุ่ม ปตท. 2556
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม 300 คน ปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 8.38 tCO2e  

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• แสดงให้เห็นว่า ปตท. มีนโยบาย
และขั้นตอนการปฏิบัติอย่างเหมาะสม
ต่อความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเพื่อให้
การดําเนินงานสามารถสร้าง
ความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
ในการนี้จึงขอให้บุคลากรของ ปตท.
ทุกคนมุ่งเน้นการปฏิบัติอย่างจริงจัง
ในทุกส่วนขององค์กร เพื่อให้ระบบ
และกระบวนการดําเนินงานต่างๆ
รวมทั้งกระบวนการตรวจสอบ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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รางวัล “The Most Powerful Brands
of Thailand 2014” ในประเภท Gas Station

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• สถานีบริการนํ้ามัน ปตท. ได้รับเป็นปีที่ 2
ติดต่อกัน
• รางวัลนี้มอบให้แบรนด์อันดับ 1
ในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์เท่านั้น ตามผลสํารวจ
ของภาควิชาการตลาด คณะพาณิชยศาสตร์
และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จากกลุ่มตัวอย่างที่มากถึง 12,000 ตัวอย่าง
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เป็นการสํารวจ
แบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นระบบครอบคลุม
และมากที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศ แสดงถึง
คุณค่าของแบรนด์ ปตท. ที่ได้รับการยอมรับ
จากคนไทยทั้งประเทศได้เป็นอย่างดี
และเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ตอกยํ้าความสําเร็จ
และความเป็นผู้นําตลาดของ ปตท. ตลอดมา

รับรางวัล/ จัดอันดับเมือ่
6 พฤศจิกายน 2557
ผู้มอบรางวัล
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“รางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเด่น”
ประจําปี 2557 (Sustainability
Report Award 2014)

รางวัล CSR Recognition ประจําปี 2557

รับรางวัล/ จัดอันดับเมือ่
12 พฤศจิกายน 2557

ผูม้ อบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ผู้มอบรางวัล
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทยและสถาบันไทยพัฒน์

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
พฤศจิกายน 2557

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• เป็นรางวัลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บริษัท
จดทะเบียนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์และบริษัท
ทั่วไป เปิดเผยการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการกํากับดูแลกิจการ
(Environmental, Social, Governance: ESG)
ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน
ที่แสดงถึงความตระหนักและให้ความสําคัญ
เรื่องความยั่งยืน โดยผนวกเข้ากับกลยุทธ์
ขององค์กรเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน
ระหว่างธุรกิจและสังคม อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวมทั้งการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน
ในระยะยาวต่อไป
คณะกรรมการพิ
จารณาตัดสินรางวัล
•
จาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความสมบูรณ์
(Completeness) ด้านความเชื่อถือได้
(Credibility) ด้านการสื่อสาร

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน
ที่ผ่านเกณฑ์เข้าสู่รอบสัมภาษณ์
สําหรับการประกวดบริษัทจดทะเบียน
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมยอดเยี่ยม
(Best Corporate Social Responsibility
Awards หรือ CSR Awards) เป็นแบบอย่าง
ที่ดีแก่บริษัทจดทะเบียนอื่นๆ ในความมุ่งมั่น
ดําเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม
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รางวัล “รัฐวิสาหกิจดีเด่นประจําปี 2557”

อีกทั้งเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยที่ได้รับ
การจัดเป็นสมาชิก Dow Jones Sustainability
World Index (DJSI) ในกลุ่มผู้ผลิตนํ้ามัน
ได้แก่
1. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจําปี 2557    และก๊าซ (Oil and Gas Producer: OIX)
แสดงถึงศักยภาพของ ปตท. ในฐานะบริษัท
2. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น (ปตท. รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5)
ของคนไทย
และความเป็นพลังที่ยั่งยืน    
3. รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น มอบให้
รางวั
ล
นวั
ต
กรรมดี
เด่น ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
•
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร
พิ
ส
จ
ู
น์
ค
วามสามารถองค์
กรรัฐที่มีการส่งเสริม
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
การใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ
ในการขับเคลื่อนองค์กร โดยปีนี้ นวัตกรรม
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
ผลิตภัณฑ์ Green Amazon Bio Cup
24 พฤศจิกายน 2557
หรือแก้วกาแฟอเมซอนที่มีคุณสมบัติสามารถ
ย่อยสลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ผูม้ อบรางวัล
รางวัลผู้นําองค์กรดีเด่น พิจารณามอบให้
•
กระทรวงการคลัง
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ในฐานะผู้บริหารสูงสุด
ขององค์กรที่สามารถบริหารจัดการองค์กร
ได้ประสบความสําเร็จ โดยมีวิสัยทัศน์
ที่กว้างไกลและสามารถผลักดันองค์กร
ให้บรรลุถึงเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• สะท้อนถึงศักยภาพการบริหารของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง
• รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น ประจําปี 2557  
พิสูจน์ความมั่นใจในองค์กรรัฐที่มีภารกิจหลัก
ในการสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
สามารถกําหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์การบริหาร
จัดการที่จะเป็นบริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนํา
โดยใช้พลังงานขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
จนสามารถก้าวสู่เป้าหมายเป็นบริษัทขนาดใหญ่
ติดอันดับ 1 ใน 100 บริษัทขนาดใหญ่ของโลก

รางวัล “บูทนิทรรศการดีเด่น
ด้านกิจกรรมเพื่อผู้ลงทุนหรือผู้ถือหุ้น”
ในงานมหกรรมการลงทุนครบวงจรแห่งปี
SET in the City 2014
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
ธันวาคม 2557
ผูม้ อบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• ปตท. เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนําที่มีการบริหารจัดการด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ดีเลิศ
โดยสะท้อนให้เห็นผ่านกิจกรรมที่จัดให้แก่นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการบริหารงานของ ปตท. ที่มีความเป็นมืออาชีพระดับ World Class

รางวัล Thailand Energy Award 2014
ด้านบุคลากรพลังงาน ประเภททีมงาน
ด้านการจัดการพลังงาน
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
21 พฤศจิกายน 2557
ผู้มอบรางวัล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
กระทรวงพลังงาน

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• สําหรับการประกวดโครงการไทยแลนด์
เอ็นเนอร์ยี่อะวอร์ดนั้น จัดขึ้นตั้งแต่
ปี 2543 โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เพื่อส่งเสริมให้ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม
ซึ่งเป็นภาคที่ใช้พลังงานในปริมาณที่สูง
และมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องเป็นจํานวนมาก
ทั้งเจ้าของกิจการ ผู้บริหาร วิศวกร
และพนักงาน ได้ตระหนักถึงการบริหาร
จัดการให้เกิดการอนุรักษ์และพัฒนา
พลังงานในด้านต่างๆ โดยเฉพาะ
พลังงานทดแทน อีกทั้งเพื่อเป็น
การแสดงความชื่นชมและยกย่อง
โรงงาน อาคาร บุคลากร และผู้มีส่วน
ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์
พลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทดแทนที่มีผลงานดีเด่นอันจะเป็น
ตัวอย่างที่ดีแก่องค์กรต่างๆ ทั้งยัง
กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ที่เกี่ยวข้องทุกระดับอันจะเป็นตัวอย่าง
ที่ดีแก่องค์กรต่างๆ อีกด้วย
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รางวัลบริษัทจดทะเบียนที่มีความเป็นเลิศด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (SET Award of Honor: Excellence in Corporate
Social Responsibility) และรางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลยอดเยี่ยมประจําปี 2557
(Top Corporate Governance Report Award)
รับรางวัล/ จัดอันดับเมือ่
27 พฤศจิกายน 2557

รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประเภทการจัดการ
พลังงาน ให้กับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ระยอง
รับรางวัล/ จัดอันดับเมือ่
พฤศจิกายน 2557
ผู้มอบรางวัล
กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้มอบรางวัล
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
และวารสารการเงินธนาคาร
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

รางวัลสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการ
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมีการจัดการสภาพแวดล้อมดีเด่นประจําปี 2557
(EIA Monitoring Awards 2014)
1. โครงการท่าเทียบเรือนํ้ามันและก๊าซ
คลังปิโตรเลียมสงขลา ได้รับรางวัล
ประเภทยอดเยี่ยม (ครั้งที่ 6)  
2. โครงการท่าเทียบเรือนํ้ามันและก๊าซ
คลังปิโตรเลียมสุราษฎร์ธานี
ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น (ครั้งที่ 3)  
3. โครงการท่าเทียบเรือนํ้ามันคลังภูเก็ต
ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น (ครั้งที่ 3)

รางวัลธุรกิจยานยนต์ยอดนิยม
Thailand Automotive Quality Award 2014
โดย ปตท. ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
เกี่ยวเนื่องรถยนต์ ในกลุ่มนํ้ามันเชื้อเพลิง
และสถานีบริการนํ้ามัน  
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
ธันวาคม 2557
ผูม้ อบรางวัล
บริษทั สือ่ สากล จํากัด ร่วมกับ
บริษทั คัสต้อม เอเซีย จํากัด
และหนังสือพิมพ์ผจู้ ดั การ

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
ธันวาคม 2557
หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• แสดงถึงความมุ่งมั่นทุ่มเทของ ปตท. ในการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง การปฏิบัติงานด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนและโปร่งใส
จนเป็นที่ยอมรับจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• เป็นรางวัลอันทรงคุณค่าและเป็นกําลังใจ
ให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม
ที่มีความวิริยอุตสาหะในการสร้างสิ่งที่มีประโยชน์
ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทย

ผูม้ อบรางวัล
สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• สําหรับในปี 2014 ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลที่ 1 ติดต่อกันเป็นเวลา 5 ปี
จะได้รับรางวัลพิเศษ TAQA Excellence Award
• แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของคนไทยที่มีต่อ ปตท. อย่างต่อเนื่องตลอดมา  
• เป็นรางวัลที่มอบให้ในฐานะผู้ประกอบการที่สามารถครองใจมหาชนได้มากที่สุด
ทําการสํารวจข้อมูลความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์และบริการ
ของบริษัทรถยนต์ยี่ห้อต่างๆ ด้วยการกําหนดสุ่มกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้รถ
จํานวน 5,800 คน ในพื้นที่ 77จังหวัด ทั่วประเทศ

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)

รางวัล Best Paper Award: ผลงานวิจัยเรื่อง
ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจและสังคมจากการลงทุน
ระบบก๊าซชีวภาพจากฟาร์มสุกร กรณีศึกษา
ตําบลท่ามะนาว อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

• รางวัล EIA Monitoring Awards เป็นรางวัล

ที่ใหญ่ที่สุดด้านสิ่งแวดล้อม ที่แสดงถึง
การดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
และเป็นรางวัลที่ภาครัฐและชุมชนให้ความเชื่อมั่น

Oil & Gas Award 2014 - Best fully
integrated Company Asia

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
พฤศจิกายน 2557

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
ธันวาคม 2557

ผูม้ อบรางวัล
สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย

ผู้มอบรางวัล
นิตยสาร World Finance

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• เป็นการแสดงถึงบทบาทในการเป็นผู้นํา
การส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทางเลือก
ของ ปตท. ที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• วิสัยทัศน์ในการสร้างนวัตกรรม การพัฒนา
ด้านนวัตกรรมและการลงทุนระดับสากล
เพื่อสร้างการบูรณาการสายโซ่ธุรกิจที่โดดเด่น
• ธุรกิจขั้นปลาย: การเจริญเติบโตของธุรกิจ
ค้าปลีกและการจัดจําหน่าย รวมถึง
การมีแผนการกลั่นที่โดดเด่นและลํ้าหน้า
ในภูมิภาคเอเชีย
• ธุรกิจขั้นต้น: ประสบการณ์และการดําเนินงาน
ด้านการสํารวจและผลิตที่โดดเด่น
• CSR: มีกิจกรรมเพื่อสังคมที่โดดเด่น
• ความโปร่งใส: มีหลักธรรมาภิบาลที่ชัดเจน
จับต้องได้
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

มีผลการดำ�เนินงานติดบริษัทชั้นนำ�
(Top Quartile Performance) ภายในปี 2563:

STRONG
รางวัล “Best Investor Relations
in ASEAN” จากการประกาศรางวัล
“ดีลยอดเยี่ยม ประจําปี 2013 ครั้งที่ 4”
หรือ “7th Anual Best Deal
& Solution Awards 2013”
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
มกราคม 2557
ผูม้ อบรางวัล
วารสาร The Alpha Southeast Asia

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• รางวัลนี้มอบให้แก่ ปตท. เนื่องจาก
ปตท. เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนํา
ที่มีการบริหารจัดการด้านงานผู้ลงทุน
สัมพันธ์ดีเลิศ ซึ่งแสดงถึง
ความเป็นมืออาชีพระดับ World Class    

ได้รับ 3 รางวัล จากงาน 4 Annual Southeast
Asia Institutional Investor Corporate Awards
th

ได้แก่
1. Most Organized Investor Relations
2. Most Consistent Dividend Policy  
3. Best Annual Report in Thailand
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รายงานประจําปี 2557
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

งาน “The Asset Triple A Transaction
Banking Treasury, Trade and Risk
Management Awards 2014”
2 รางวัล ประเภทบุคคลและประเภทองค์กร ดังนี  ้
1. ประเภทบุคคล ได้แก่ รางวัล “สุดยอด
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินในไทย
(CFO of the Year, Thailand) มอบให้แก่
นายสุรงค์ บูลกุล ในฐานะผู้นําองค์กร
ทางด้านการเงิน  
2. ประเภทองค์กร ได้แก่ รางวัล “The Best in
Regional Liquidity Management Solution”  
มอบให้แก่ ปตท. ซึง่ เป็นบริษทั ไทยเพียง
บริษัทเดียวที่ได้รับรางวัลดังกล่าวในปีนี้

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)

• นิตยสาร The Asset เป็นนิตยสาร
ด้านการเงินชั้นนําแห่งเอเชีย   
• รางวัลประเภทบุคคลมอบให้แก่ นายสุรงค์ บูลกุล
ในฐานะผู้นําองค์กรทางด้านการเงิน
ซึ่งบริหารงานด้านการเงินอย่างมืออาชีพ
สร้างความเติบโตทางธุรกิจของ ปตท.
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  
• รางวัลประเภทองค์กร มอบให้แก่ ปตท.
ซึ่งเป็นบริษัทไทยเพียงบริษัทเดียวที่ได้รับ
รางวัลดังกล่าวในปีนี้ แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพในการบริหารเงินแบบรวมศูนย์
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. อันจะสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้แก่ กลุ่ม ปตท. ต่อไป

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
เมษายน 2557

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
11 ธันวาคม 2557

ผูม้ อบรางวัล
นิตยสาร The Asset

ผูม้ อบรางวัล
นิตยสาร The Asset

รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
มิถุนายน 2557

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• พิจารณาจากผลสํารวจความคิดเห็น
ของนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญในตลาดทุน
เอเชียใน 6 ด้าน ได้แก่ สถานะทางการเงิน
การบริหารจัดการ การกํากับดูแล
กิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และการเปิดเผยข้อมูลผ่านหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์

ผูม้ อบรางวัล
วารสาร The Alpha Southeast Asia

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• เป็นการสํารวจความคิดเห็นประจําปี
ครั้งที่ 4 เพื่อเฟ้นหาสุดยอดบริษัท
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยการโหวต
ให้คะแนนจากนักลงทุน กองทุนบํานาญ
กองทุนป้องกันความเสี่ยง มากกว่า 477 ราย
• Alpha Southeast Asia ซึ่งเป็นนิตยสาร
ชั้นนําด้านการเงิน แสดงให้เห็นว่า
ปตท. เป็นบริษัทพลังงานข้ามชาติชั้นนํา
ที่มีการบริหารจัดการด้านงานผู้ลงทุนสัมพันธ์
ดีเลิศ และมีการสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ
ให้แก่นักลงุทน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รายงานประจําปีของ ปตท. และยังมี
ผลการดําเนินงานที่ดี ส่งผลให้นักลงทุน
มีความเชื่อมั่น โดยสะท้อนได้จาก ปตท.
มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สมํ่าเสมอ
ให้แก่นักลงทุน    

รางวัล The Asset Corporate
Awards 2014 ประเภท The Platinum
Award Winner (ได้รับรางวัลระดับ
Platinum ติดต่อกันเป็นปีที่ 6)

รางวัล Platts Top 250 Global Energy
Company Rankings for 2014
ประเภท Overall Global Performance
ในอันดับที่ 24
รับรางวัล/ จัดอันดับเมื่อ
ตุลาคม 2557
ผูม้ อบรางวัล
Platts

หมายเหตุ (ข้อมูลอ้างอิง/ หลักเกณฑ์)
• พิจารณาจากมูลค่าทรัพย์สิน รายได้ กําไร
และ Return on Invested Capital
โดยเป็นการจัดอันดับบริษัทพลังงานทั่วโลก
Platts
• เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านเครือข่าย
ข้อมูลข่าวสารพลังงานระดับโลก
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ค่าการแปลงหน่วย
ปริมาณพลังงานของเชื้อเพลิง (ค่าความร้อนสุทธิ)
		
ประเภท (หน่วย)
พลังงานเชิงพาณิชย์
1. น�้ำมันดิบ (ลิตร)
2. คอนเดนเสท (ลิตร)
3. ก๊าซธรรมชาติ
3.1 ชื้น (ลูกบาศก์ฟุต)
3.2 แห้ง (ลูกบาศก์ฟุต)
4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
4.1 ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (ลิตร)
4.2 น�้ำมันเบนซิน (ลิตร)
4.3 น�้ำมันเครื่องบิน (ลิตร)
4.4 น�้ำมันก๊าด (ลิตร)
4.5 น�้ำมันดีเซล (ลิตร)
4.6 น�้ำมันเตา (ลิตร)
4.7 ยางมะตอย (ลิตร)
4.8 ปิโตรเลียมโค้ก (กก.)
5. ไฟฟ้า (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
6. ไฟฟ้าพลังน�้ำ (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
7. พลังงานความร้อนใต้พิภพ (กิโลวัตต์ชั่วโมง)
8. ถ่านหินน�ำเข้า (กก.)
9. ถ่านโค้ก (กก.)
10. แอนทราไซต์ (กก.)
11. อีเทน (กก.)
12. โปรเพน (กก.)
13. ลิกไนต์
13.1 ลี้ (กก.)
13.2 กระบี่ (กก.)
13.3 แม่เมาะ (กก.)
13.4 แจ้คอน (กก.)

กิโลแคลอรี/
หน่วย

ตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบ/
ล้านหน่วย

เมกะจูล/
หน่วย

พันบีทียู/		
หน่วย

8,680
7,900

860.00
782.72

36.33
33.07

34.44
31.35

248
244

24.57
24.18

1.04
1.02

0.98
0.97

6,360
7,520
8,250
8,250
8,700
9,500
9,840
8,400
860
2,236
9,500
6,300
6,600
7,500
11,203
11,256

630.14
745.07
817.40
817.40
861.98
941.24
974.93
832.26
85.21
221.54
941.24
624.19
653.92
743.09
1,110.05
1,115.34

26.62
31.48
34.53
34.53
36.42
39.77
41.19
35.16
3.60
9.36
39.77
26.37
27.63
31.40
46.89
47.11

25.24
29.84
32.74
32.74
34.52
37.70
39.05
33.33
3.41
8.87
37.70
25.00
26.19
29.76
44.45
44.67

4,400
2,600
2,500
3,610

435.94
257.60
247.70
357.67

18.42
10.88
10.47
15.11

17.46
10.32
9.92
14.32
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ประเภท (หน่วย)

กิโลแคลอรี/
หน่วย

พลังงานใหม่และหมุนเวียน
1. ฟืน (กก.)
2. ถ่าน (กก.)
3. แกลบ (กก.)
4. กากอ้อย (กก.)
5. ขยะ (กก.)
6. ขี้เลื่อย (กก.)
7. วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กก.)
8. ก๊าซชีวภาพ (ลูกบาศก์เมตร)

ตันเทียบเท่า
นํ้ามันดิบ/
ล้านหน่วย

3,820
6,900
3,440
1,800
1,160
2,600
3,030
5,000

หน่วยทั่วไป
1 กิโลแคลอรี

4,186
3.968

จูล
บีทียู

		
1 ตันเทียบเท่าน�้ำมันดิบ

10.093
จิกะแคลอรี
42.244
จิกะจูล
6
40.047 x 10 บีทียู

1 บาร์เรล

158.99

ลิตร

1 ลูกบาศก์เมตรของไม้

600

กิโลกรัม

1 ลูกบาศก์เมตรของถ่าน

250

กิโลกรัม

5 กิโลกรัมของฟืน

1   

กิโลกรัมของถ่าน

1 ลิตรของก๊าซปิโตรเลียมเหลว

0.54

กิโลกรัม

ที่มา: รายงานพลังงานของประเทศไทยรายปี กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

378.48
683.64
340.83
178.34
114.93
257.60
300.21
495.39

เมกะจูล/
หน่วย

15.99
28.88
14.40
7.53
4.86
10.88
12.68
20.93

พันบีทียู/		
หน่วย

15.16
27.38
13.65
7.14
4.60
10.32
12.02
19.84
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สถาบันวิทยสิริเมธี อ�ำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
Vidyasirimedhi Institute, Wang Chan, Rayong

