ขอมูลเพิ่มเติมสําหรับแบบ 56-1 One Report ประจําป 2563
•
•

รายละเอียดธุรกิจที่ลงทุนผานบริษทั ในกลุม ปตท.
รายการระหวางกัน

0

ลักษณะการประกอบธุรกิจ/การจัดหา/จัดจําหนาย ของธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผานบริษัทในกลุม
รายละเอียดธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผานบริษัทในกลุมดังตอไปนี้ เปนสวนขยายแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป
2563 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวขอ 1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ/การจัดหา/จัดจําหนาย

1. ธุรกิจตนน้ําที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.

1.1 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติ
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในเครืออื่นๆ เชน ธุรกิจ LNG โดยใหบริการในการรับเรือ
จัดเก็บ LNG และแปลงสภาพ LNG เปนกาซธรรมชาติ เพื่อรองรับการนําเขา LNG ของประเทศ รวมถึงการขยายการลงทุนและ
การดําเนินธุรกิจ LNG แบบครบวงจร อีกทั้ง ธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอย ธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ เปนตน
เพื่อชวยสงเสริมใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร โดย ปตท. ลงทุนผานบริษัทดังตอไปนี้
1.1.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD)
1.1.2 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd.
(TTM (M))
1.1.3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG)
1.1.4 บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด (MAP)
1.2 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ซึ่งเปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม (Flagship Company) ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่อง เพื่อแสวงหาแหลงปโตรเลียมทั้งน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ สราง
ความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศ และการจําหนายปโตรเลียมที่ผลิตไดจากโครงการในประเทศ และภูมิภาคใกลเคียง
ซึ่งสวนใหญเปนกาซธรรมชาติใหกับในประเทศเปนหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม ปตท.สผ. มีโครงการดานการ
สํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ มากกวา 40 โครงการใน 15 ประเทศ
1.3 ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ (ตนน้ํา)
ปตท. ดําเนินธุรกิจพลังงานในตางประเทศเพื่อแสวงหาแหลงพลังงานใหมๆ และแหลงพลังงานทดแทน เพื่อสรางความ
มั่ น คงในการจั ด หาพลั ง งานให กั บ ประเทศ และเป น การต อ ยอดธุ ร กิ จ ที่ มี อ ยู ใ นป จ จุ บั น โดยอาศั ย ความรู ความเชี่ ย วชาญ
ประสบการณของบุคลากร และความรวมมือระหวางบริษัทในกลุม ปตท. ในการขยายการลงทุนในตางประเทศ โดย ปตท. ลงทุน
ผานบริษัทดังตอไปนี้
1.3.1 บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด (PTTER)
1.3.2 บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเมนท จํากัด (PTTGM)
1.3.3 บริษัท พีทีที กรีนเอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE)
1.3.4 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL)
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2. ธุรกิจปลายน้ําที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.
2.1 ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
ปตท. ไดลงทุนในธุรกิจการคาระหวางประเทศเพื่อทําธุรกรรมการคาสากลเต็มรูปแบบผานบริษัทในกลุม จํานวน 3
บริษัท ดังนี้
2.1.1
2.1.2
2.1.3

บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTTT)
PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN)
PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA)

2.2 หนวยธุรกิจน้ํามันและการคาปลีก ปโตรเคมีและการกลั่น
ปตท. ลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันโดยมีการลงทุนผาน 3 ใน 6 โรงกลั่นน้ํามันของไทย ซึ่งมีกําลังการกลั่นรวมทั้งสิน้
770,000 บารเรลตอวัน หรือประมาณ 62% ของกําลังการผลิตของประเทศ (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2563) และธุรกิจปโตรเคมีแบบ
ครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ตั้งแตการผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน ขั้นกลาง
และขั้นปลาย ทั้งสายโอเลฟนส และอะโรเมติกส โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ ตลอดจนการใหบริการทาเทียบเรือ
และคลังเก็บผลิตภัณฑ โดย ปตท. จะเปนผูจัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงผลิตภัณฑ ปโตรเคมีจากบริษัทใน
กลุมสวนหนึ่งเพื่อจําหนายใหกับตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ผลประกอบการของธุรกิจน้ํามัน ปโตรเคมีและการ
กลั่นสวนใหญจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ สวนตางราคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบกับราคาผลิตภัณฑน้ํามันเชื้อเพลิงและปโตรเคมีใน
ตลาดโลกซึ่งปรับขึ้นลงตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก รวมถึงมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป โดยกลุม ปตท. มีบริษัท GC
เปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจปโตรเคมี (Petrochemical Flagship) บริษัท TOP เปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจการกลั่น (Refinery
Flagship) บริษัท IRPC เปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นแบบครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refinery
Flagship) และบริษัท OR เปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจน้ํามันและการคาปลีก (Oil and Retail Business Flagship) โดยดําเนินธุรกิจ
จัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) อยางผสมผสานกันทั้งในและตางประเทศ ซึ่ง
รวมถึงการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑอื่น ๆ ในตลาดคาปลีกและตลาดพาณิชย ธุรกิจกาแฟ รานอาหารและ
เครื่องดื่มอื่น ๆ รานสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่เขาดวยกัน นอกจากนี้ ยังมีบริษัท PTT TANK ดําเนินธุรกิจใหบริการ
รับ จัดเก็บและขนถายผลิตภัณฑใหกับบริษัทในกลุมปตท. โดย ปตท. มีการกํากับดูแลบริษัทในเครือทั้งทางตรงและทางออมผาน
ตัวแทนที่ทําหนาที่เปนกรรมการบริษัทและตัวแทนปฏิบัติงานในบริษัท เพิ่มตามความสามารถเฉพาะทาง
ปตท. ไดลงทุนในธุรกิจน้ํามันและการคาปลีก ปโตรเคมีและการกลั่นผานบริษัทในกลุม จํานวน 5 บริษทั ดังนี้
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC)
บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
บริษทั ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
บริษทั ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR)
บริษทั พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK)
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3. ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมที่ดําเนินการผานบริษัทในกลุม ปตท.
ณ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทในเครือ ปตท. ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรมรวมทั้งสิ้น
6 บริษัท ดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6

บริษทั โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
บริษทั ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP)
บริษทั ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP)
บริษทั เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo)
บริษทั พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด (PTTES)
บริษทั พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (PTT Digital)

โดยกลุม ปตท. มี GPSC เปนเปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจไฟฟา (Power Flagship) ซึ่งดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและ
จําหนายไฟฟา ไอน้ํา น้ําอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งในสวนที่ดําเนินการเอง และลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ สิ้นป
2563 GPSC มี กํ า ลั ง การผลิต ตามสั ดส ว นการถื อหุน แบ ง เปน ไฟฟ า 5,055 เมกะวั ต ต ไอน้ํ า 2,946 ตั น ต อ ชั่ ว โมง น้ํ า เพื่ อ การ
อุตสาหกรรม 7,372 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง น้ําเย็น 15,400 ตันความเย็น และโรงงานผลิตหนวยกักเก็บพลังงาน (Energy Storage
Unit) 30 เมกะวัตต-ชั่วโมง
นอกจากนี้ เมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม 2564 PTTGM (บริ ษั ท ย อ ยของ ปตท.) เข า ซื้ อ หุ น สามั ญ ของ บริ ษั ท โกลบอล
รีนิวเอเบิล เพาเวอร จํากัด หรือ GRP (บริษัทยอยที่ GPSC ถือหุนทั้งหมด) ในสัดสวนรอยละ 50 และ GPSC ถือหุนรอยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการขยายการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในตางประเทศ โดยมุงเนนการลงทุนประเภทธุรกิจ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar energy) และธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานลม (Wind energy) โดยการเขาซื้อหุน GRP
ดังกลาว สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกลุม ปตท. ในการเปนผูนําในดานธุรกิจพลังงานหมุนเวียน หรือพลังงานสะอาด ทําให
กลุม ปตท. สามารถขยายธุรกิจ การลงทุน และเพิ่มขีดความสามารถทางการแขงขันในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเพื่อให
กลุม ปตท. บรรลุเปาหมายกําลังผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเปน 8,000 เมกะวัตต ภายในป 2573 ทั้งนี้การเขารวมลงทุน
ระหว า ง ปตท. และ GPSC ใน GRP นั้ น ไม มี ผ ลต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ GPSC ในฐานะบริ ษั ท แกนนํ า ธุ ร กิ จ ไฟฟ า และ
สาธารณูปโภค (Power Flagship) ของกลุม ปตท.
4. กลุมธุรกิจอื่นๆ
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (PTT TCC) ประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงินให ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท.
โดยการจัดหาเงินสกุลตางประเทศและเงินสกุลบาท ทั้งระยะยาวและระยะสั้น เพื่อใหกูยืมแก ปตท. และ/หรือ บริษัทในกลุม
ปตท. รวมไปถึงการบริหารหนี้ การบริหารสภาพคลอง และการบริหารเงิน เปนตน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ ปตท. และ
บริษัทในกลุม ปตท. เปนสําคัญ
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รายละเอียดธุรกิจที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.
ประจําป 2563

4

1. ธุรกิจตนน้ําที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.

1.1 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติ
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อชวยสงเสริมใหกลุม ปตท. ประกอบ
ธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจร ดังนี้
1.1.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTT NGD)
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและ
ก อ สร า งระบบท อ ย อ ยเพื่ อ ขนส ง ก า ซธรรมชาติ แ ละจั ด จํ า หน า ยก า ซธรรมชาติ ใ ห กั บ ลู ก ค า ในเขตอุ ต สาหกรรมรอบ
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ระยอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีทุนที่ออก
และชําระแลว 500 ลานบาท โดยปจจุบันมีผูถือหุนคือ (1) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) รอยละ 58 (2) บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) รอยละ 40 และ (3) บริษัท ทุนลดาวัลย จํากัด รอยละ 2
ในการประกอบธุรกิจ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด เปนผูลงทุนสรางระบบทอจัดจําหนายกาซ
ธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดยใชทอเหล็กและทอ High Density Polyethylene (HDPE) ซึ่งเชื่อมตอจากระบบทอสงกาซ
ธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท.ไปยังลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และระยอง โดยมี
ปตท. เปนผูใหความชวยเหลือในการจัดหาที่ดินตลอดจนสิทธิในการใชที่ดินเพื่อการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ
รวมถึงการขยายธุรกิจและลงทุนเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาในรูปแบบการใหบริการดานพลังงาน (Energy services)
ธุรกิจพลังงานความรอนรวม (Cogeneration) และธุรกิจพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ตลอดจนกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ เชน
การใหบริการเกี่ยวกับระบบขนสงกาซธรรมชาติทางทอเพิ่มเติม
1) การจัดหา
ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติทั้งหมดใหกับบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด โดยมีสัญญาซื้อขายกาซ
ธรรมชาติระยะยาวของแตละพื้นที่ อายุสัญญา 10 ป และมีโครงสรางราคากาซธรรมชาติที่ประกอบดวยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ
อัตราคาผานทอ และคาตอบแทนในการจัดหาและการตลาดและจําหนายกาซธรรมชาติ
2) การจัดจําหนาย
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพื่อขนสง
กาซธรรมชาติเปนเครือขายครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู พื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณบางปู
ใหม นิคมอุตสาหกรรมบางพลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคม
อุตสาหกรรมนวนคร เมืองอุตสาหกรรมเทพารักษ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมบางกะดี นิคมอุตสาหกรรมอีส
เทิรนซีบอรด (ระยอง) นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 1 และนิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ โดยสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติกับลูกคามีอายุสัญญา 5 - 7 ป ซึ่งราคากาซธรรมชาติจะถูกกําหนดใหสามารถแขงขันไดกับเชื้อเพลิงทดแทน คือ
น้ํามันเตาหรือกาซหุงตม ในป 2563 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีปริมาณจัดจําหนายกาซธรรมชาติปริมาณ 50.48
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ลดลงรอยละ 7.49% จากป 2562 และมีจํานวนลูกคา 255 ราย โดยที่ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติและ
จํานวนลูกคาในป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
การจัดจําหนาย
ปริมาณ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน)
จํานวนลูกคา (ราย)

ป 2561
57.34
253

ป 2562
54.57
253

ป 2563
50.48
255

นอกจากนี้ บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ไดเพิ่มชองทางการจําหนายกาซธรรมชาติ โดยการรวมทุน
ในสัดสวนรอยละ 80 ในบริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (AMATA NGD) เพื่อดําเนินการกอ สร างระบบท อ
จัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
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3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการ
ทั้งหมด 13 คน ที่ไดรับการแตงตั้งจาก ปตท. จํานวน 5 คน (รวมประธานกรรมการ) นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหาร
จาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ในป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
8,102
8,845
6,446
2,399

ป 2562
6,883
7,378
6,240
1,138

ป 2561
3,683
959
2,724

ป 2562
2,959
808
2,151

ป 2563*
4,785
4,872
5,060
(195)
หนวย : ลานบาท

ป 2563*
3,075
1,119
1,956

* ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited

1.1.2 บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด (TTM (T)) และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia)
Sdn.Bhd. (TTM (M))
ปตท. และ Petronas บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย ไดรวมกันจัดตั้งบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จํ า กั ด (TTM (T)) ขึ้ น ในประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ 4 กุ ม ภาพั น ธ 2543 และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.
(TTM (M)) ขึ้นในประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2543 โดย TTM (T) จะดําเนินธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติทางทอ
จากพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย (Malaysia-Thailand Joint Development Area หรือ JDA) มาใชประโยชนในประเทศไทย และ
สงไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ทาง
ท อ จากจังหวั ดสงขลาไปยั งชายแดนไทย-มาเลเซี ย ส ว น TTM (M) จะดํ า เนิ นธุ รกิ จใหบริก ารขนส งก า ซธรรมชาติ และกาซ
ปโตรเลียมเหลวทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 TTM (T) มีทุน
ที่ออกและชําระแลว 6,343.6 ลานบาท และ TTM (M) มีทุนที่ออกและชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย) และมีหุนบุริมสิทธิ์
แบบไถถอนได (Redeemable Preference Share มูลคา 150 ลานริงกิต) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุนใน สัดสวนรอยละ 50
ของทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท
1) การบริการ
บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ใหบริการ
ขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวและใหบริการแยกกาซธรรมชาติแกลูกคาของบริษัทเพียง 2 รายคือ ปตท. และ
Petronas ซึ่งทั้ง 2 รายเปนผูถือหุนของบริษัท โดยมีสัญญาใหบริการ (Service Agreement) ระหวางกัน บริษัทไดใหบริการขนสง
กาซธรรมชาติในทะเลและบนบกแลวตั้งแตเดือนมกราคม 2549 โดยเปนกาซธรรมชาติที่ผานกระบวนการบําบัดจากหนวยแยก
กาซคารบอนไดออกไซด และใหบริการแยกกาซฯ และขนสงกาซปโตรเลียมเหลวทางทอตั้งแต 14 เมษายน 2549 รวมถึงไดขยาย
บริการขนสงกาซฯ เชิงพาณิชย ให ปตท. ไปยังโรงไฟฟาจะนะ จํานวน 138 ลานลูกบาศกฟุตตอวันตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2551
และตอมาไดเพิ่มอีก 7 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตั้งแตเดือนมิถุนายน ป 2554 เพื่อสงไปยังสถานีหลักสําหรับใหบริการกาซ NGV ใน
พื้นที่ภาคใต สําหรับทอสงกาซฯจากแหลงกาซ MTJDA-A18 ซึ่งเชื่อมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. ไดเริ่มวางทอตั้งแต
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ธันวาคม 2549 สามารถบริการขนสงกาซได 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และเริ่มขนสงกาซฯเมื่อปลายป 2551 และเปดบริการเชิง
พาณิชยทอสงกาซจากแหลงกาซ MTJDA-B17 เชื่อมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 สามารถขยาย
บริการขนสงกาซไดอีก 300 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
นอกจากนั้น เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ไดเปดบริการเชิงพาณิชยทอสงกาซจากแหลงกาซ MTJDA-B17 ไป
เชื่อมทอกับระบบทอสงกาซฯของ Petronas ที่ขอบ JDA ไปยังเมือง Kerteh ประเทศมาเลเซีย การขยายบริการขนสงกาซฯดังกลาว
นอกจากจะมีรายไดเพิ่ม ยังชวยให ปตท. จัดหากาซฯ ไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา เปนการสรางเสถียรภาพและเพิ่ม
ความมั่นคงดานพลังงานใหประเทศไทยดวย ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดการใหบริการดังนี้
•
•
•
•
•

การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง A18)
การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง B17)
การสงมอบกาซเชื้อเพลิง (Sales Gas)
การสงมอบกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
การสงมอบกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

845
334
321
149,778
54,842

ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
เมตริกตัน
เมตริกตัน

2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด และ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 คน ปตท. เปนผูแตงตั้งจํานวน 3 คน และ Petronas เปนผูแตงตั้ง
จํานวน 3 คน ทั้งนี้ กรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก Petronas ในปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้งสองบริษัท
คราวละ 3 ปโดยจะสลับการดํารงตําแหนงนี้กับกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจาก ปตท.
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จํากัด ป 2561 - ป 2563 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562
2,786
3,083
2,054
1,029

ป 2561
2,751
3,088
2,216
872

ป 2563*
2,874
3,122
2,731
391
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
18,469
9,749
8,720

ป 2562
16,119
7,870
8,249

ป 2563*
13,221
7,119
6,102

* ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited

ผลการดําเนินงานของ Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd. ป 2561 - ป 2563 มีดังนี้

หนวย : ลานริงกิต

งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562
74
90
60
31

ป 2561
73
106
59
47
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ป 2563*
73
84
46
38

หนวย : ลานริงกิต

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
829
560
269

ป 2561
933
610
323

ป 2563*
720
468
252

* ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited

1.1.3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTT LNG)
ปตท. ไดจดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG) ขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบ
กิจการทาเทียบเรือขนถาย LNG เก็บรักษา และ แปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัท
พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด มีทนุ จดทะเบียน 27,748 ลานบาท เรียกชําระแลว 24,424.9 ลานบาท
1) ลักษณะของโครงการ
โครงการ LNG Receiving Terminal แหงที่ 1 ประกอบดวย ทาเทียบเรือขนถาย LNG ถังเก็บสํารอง LNG (LNG
Storage Tank ) และหนวยเปลี่ยนสถานะ LNG เปนกาซ (LNG Re-gasification Unit) รวม 11.5 ลานตันตอป โดยมีขนาด 5 ลานตัน
ตอป ในระยะที่ 1 และเพิ่มขนาดเปน 10 ลานตันตอป ในระยะที่ 2 และโครงการระยะที่ 2 สวนตอขยายเพิ่มเติมอีก 1.5 ลานตัน
ตอป
2) ความกาวหนา
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 กพช. มีมติเห็นชอบทบทวนประมาณการความตองการการใชกาซธรรมชาติตามแผน
บริหารจัดการกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 – 2579 พรอมเห็นชอบขยายโครงการกอสราง LNG Receiving Terminal แหงที่ 2 จาก
5 ลานตันตอป เปน 7.5 ลานตันตอป โดยกําหนดสงกาซภายในป 2565 ปจจุบันอยูระหวางกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2565
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กบง. มีมติมอบหมายให กฟผ. นําเขา LNG แบบ Spot ปริมาณไมเกิน 200,000 ตัน เพื่อ
ทดสอบระบบการแขงขันเสรีในกิจการกาซธรรมชาตินั้น กฟผ. จึงไดนําเขา LNG แบบ Spot จํานวน 2 ลําเรือ (Cargoes) โดยลําเรือ
ที่ 1 ในเดือนธันวาคม 2562 ปริมาณ 65,000 ตัน และลําเรือที่ 2 นําเขาในเดือนเมษายน 2563 ปริมาณ 63,350 ตัน
วันที่ 25 มกราคม 2563 ดําเนินการทดสอบระบบ LNG Reloading Facilities ณ Map Ta Phut LNG Terminal เพื่อ
เตรียมความพรอมประเทศไทยในการเปน Regional LNG Hub
3) การบริการ
ใหบริการ/บริหารจัดการ LNG Receiving Terminal และคิดคาบริการรับจายและสํารอง LNG (Terminal Tariff)
โดยลูกคาจะเปนผูจัดหาและนําเขา LNG
- อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ สวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge : Ld) ประจําป 2561-2565 เทากับ
18.3506 บาทตอลานบีทียู
- อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ สวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge : Lc) ประจําป 2563 เทากับ
0.4810 บาทตอลานบีทียู (ม.ค.-ส.ค.) และ 0.5382 บาทตอลานบีทียู (ก.ย. – ธ.ค.)
- ลูกคาปจจุบัน: ปตท. และ กฟผ.
4) การบริหาร
คณะกรรมการ บริษทั พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน เปนผูบริหารของปตท. 4 คนและ
เปนผูแทนจากกระทรวงการคลัง 1 คน ซึ่งไดรบั การเสนอชื่อจาก ปตท. ในฐานะผูท รงคุณวุฒิ
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5) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษทั PTT LNG ในป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561
7,807
7,835
2,981
4,854

ป 2562
9,542
9,566
3,430
6,136

หนวย : ลานบาท

ป 2563*
9,580
9,599
2,882
6,717
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
49,695
19,117
30,578

ป 2562
55,458
17,367
38,091

ป 2563*
56,981
13,344
43,637

* ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited

1.1.4 บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด (MAP)
บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เปนบริษัทรวมทุน
(Joint Venture Company) โดย ปตท. ถือหุนรอยละ 51 และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด (BIG) รอยละ 49 เพื่อให
สามารถแขงขันภายใตสภาวะการแขงขันเสรีของธุรกิจกาซอุตสาหกรรม ทั้งนี้ MAP ประกอบธุรกิจโดยการนําพลังงานความเย็น
เหลือทิ้งจาก LNG มาใชประโยชนและลดตนทุนในกระบวนการผลิตของโครงการแยกอากาศ (Air Separation Unit : ASU)
เพื่อผลิตและจําหนายกาซอุตสาหกรรม (Industrial Gas) ไดแก กาซไนโตรเจน ออกซิเจน และอารกอน
1) ลักษณะโครงการ
โครงการ ASU เปนโรงงานหรือหนวยผลิต (Production JVC) กาซอุตสาหกรรม เงินลงทุนประมาณ 1,500 ลาน
บาทซึ่งจะใชพลังงานความเย็นเหลือทิ้งจาก LNG มาใชประโยชนประมาณ 0.67 ลานตันตอป โดยจะกอสรางระบบทอสงความ
เย็นเชื่อมตอกับ PTTLNG Receiving Terminal เพื่อขนสง LNG มาแลกเปลี่ยนพลังงานความเย็นกับกระบวนการผลิตของโรงงาน
ASU หลังจากนั้นจะนําสงกาซธรรมชาติผานระบบทอกลับคืนให PTTLNG Receiving Terminal และจัดสงใหผูใชกาซธรรมชาติ
ตอไป ทั้งนี้ บริษัท PTTLNG จะเปนผูลงทุนระบบทอสงความเย็นใหแกโครงการ ASU ซึ่งจะใชเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท
Air Products and Chemicals, Inc. (APC) ซึ่งเปนบริษัทแมของ BIG
ทั้ ง นี้ ที่ ตั้ ง โครงการ ASU จะใช พื้ น ที่ ป ระมาณ 9.5 ไร ตั้ ง อยู ใ นพื้ น ที่ ท า เรื อ อุ ต สาหกรรมนิ คมอุ ต สาหกรรม
มาบตาพุด จ.ระยอง ของการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) หางจาก PTTLNG Receiving Terminal เปนระยะทาง
ประมาณ 1 กิโลเมตร
2) ความกาวหนาโครงการ
ณ 31 ธันวาคม 2563 โรงงาน ASU อยูในระหวางกอสราง แลวเสร็จไปประมาณ 83.6% และคาดวาจะ COD
ไดในวันที่ 1 สิงหาคม 2564
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3) การจัดจําหนาย
MAP จะจําหนายผลิตภัณฑกาซอุตสาหกรรมใหกับ BIG (Wholesale) โดยมีสูตรราคาจําหนายที่เปนไปตาม
หลักการกําหนดราคาตามตนทุน (Cost plus pricing) โดย BIG จะเปนผูทําตลาดขายปลีก (Retail) โดยจะนํากาซอุตสาหกรรมไป
จําหนายตอยังผูใชในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมแชเยือกแข็ง อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ
และโรงพยาบาล เปนตน ซึ่งจะขนสงผานระบบทอและรถขนสง
4) การบริหาร
คณะกรรมการ บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 4 คน เปนผูบริหารของ ปตท.
2 คน และ เปนผูบริหารของ BIG 2 คน
5) การเงิน
งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
170
106
63

หนวย : ลานบาท

ป 2563*
960
741
219

* ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited

1.2 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัทยอย ไดแก ปตท.สผ. ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2528 เพื่อเปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม (E&P Flagship Company) ดวยทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 400,000
บาท และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2536 ปตท.สผ. ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบียน 3,969,985,400 บาท ซึ่ง ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 63.79 ของทุนที่ออกและชําระแลวของ
ปตท.สผ.
ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการให
สิทธิประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปของ (1) สัญญาแบงปนผลผลิต
(Production Sharing Contract) (2) สัมปทาน (Concession) หรือ (3) สัญญาจางบริการ (Services Agreement) ในสวนของการ
ประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมในประเทศไทย ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. 2514
(รวมทั้งฉบับที่แกไขเพิ่มเติม)
กลุม ปตท.สผ. มีฐานการดําเนินงานสวนใหญอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐแหง
สหภาพเมียนมา (เมียนมา) สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีการลงทุนใน
ประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ในสาธารณรัฐคาซัคสถาน รัฐสุลตานโอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
แอลจีเรีย สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐแองโกลา เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา สหพันธสาธารณรัฐบราซิล และสหรัฐ
เม็กซิโก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุม ปตท.สผ. มีโครงการดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในประเทศไทย และ
ตางประเทศ มากกวา 40 โครงการใน15 ประเทศ มีปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) จํานวน 1,074 ลานบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบ โดยแบงเปนปริมาณน้ํามันดิบ คอนเดนเสทและกาซปโตรเลียมเหลว 295 ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ
4,760 พันลานลูกบาศกฟุต อีกทั้ง มีปริมาณสํารองที่นาจะพบ (Probable Reserves) จํานวน 548 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
ทั้งนี้ ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
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หนวย : ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว
ในประเทศ
ตางประเทศ
รวม

ป 2561
470
207

ป 2562
566
574

ป 2563
534
540

677

1,140

1,074

นอกจากนี้ ปตท. สผ. ยังมีการรวมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ นอกจากธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม เชน การรวมลงทุนเพื่อ
ดําเนินธุรกิจในการขนสงกาซทางทอจากโครงการซอติกา โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ในเมียนมา และการรวมลงทุน
กับกลุม ปตท. เชน การรวมลงทุนกับ ปตท. โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด เพื่อกอสราง
อาคารสํานักงาน และในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจ LNG ครบวงจร เปนตน
ผลประกอบการของ ปตท.สผ สวนใหญจะขึ้นอยูกับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจและการ
พัฒนาแหลงปโตรเลียม การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารตนทุนอยางตอเนื่อง รวมทั้งโอกาสในการลงทุน
เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้
1) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยคิดเปน 422,278 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการในป 2561 – 2563 เปนดังนี้
หนวย : บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน

ปริมาณการผลิต
รวมทุกโครงการ

ป 2561
359,386

ป 2562
413,640

ป 2563
422,278

2) การจัดจําหนาย
ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย อ ยทํ า การผลิ ต เพื่ อ จํ า หน า ยมี 4 ชนิ ด คื อ น้ํ า มั น ดิ บ ก า ซธรรมชาติ
กาซธรรมชาติเหลว และคอนเดนเสท โดย ปตท. เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑเกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย (คิดเปน
รอยละ 74 ของผลิตภัณฑของ ปตท.สผ. ในป 2563) สําหรับการซื้อขายกาซธรรมชาติ ปตท. ไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ระยะยาวกับ ปตท.สผ. อายุสัญญาประมาณ 25-30 ป มีการกําหนดปริมาณซื้อขายขั้นต่ําเปนรายป สวนการซื้อขายน้ํามันดิบและ
คอนเดนเสทจะอิงราคาน้ํามันในตลาดโลกซึ่งมีคุณสมบัติใกลเคียงกับน้ํามันดิบที่ผลิตได เพื่อใหสามารถสะทอนมูลคาของ
ผลิตภัณฑไดใกลเคียงกับราคาตลาด โดย ปตท. ทําสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. เชนเดียวกัน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีการจําหนายผลิตภัณฑรวมทั้ง 4 ชนิด ประมาณ 354,052
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 1 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2562 ที่อยูที่ 350,651 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ซึ่ง
ปริมาณขายเพิ่มขึ้นหลังจากการเขาซื้อบริษัทในเครือ Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย และบริษัท Partex Holding
B.V. ที่มีการลงทุนหลักในภูมิภาคตะวันออกกลาง ในขณะเดียวกันไดรับผลกระทบจากความตองการพลังงานที่ลดลงจากการแพร
ระบาดของโควิด-19 ทั้งนี้ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแตละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยในป 2561 – 2563 เปนดังนี้
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ผลิตภัณฑ
น้ํามันดิบ (พันบารเรลตอวัน)

ป 2561
48.00

ป 2562
61.16

ป 2563
79.32

กาซธรรมชาติ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน)

1,362.95

1,536.57

1,469

LPG (เมตริกตันตอวัน)

203.54

199.95

182

คอนเดนเสท (พันบารเรลตอวัน)

36.23

38.49

34.95

305,522

350,651

354,052

46.66

47.24

38.92

รวมทุกผลิตภัณฑ
(บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
ราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย
(เหรียญสหรัฐตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ)

3) การบริหาร
ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยรวมเปนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใชอํานาจหนาที่ในการกําหนด
นโยบายและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ปตท.สผ. ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 15 คน ประกอบดวยผูบริหารของ ปตท.จํานวน 2 คน
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. ในป 2561 –2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน *
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)

ป 2561
171,810
176,687
140,737

ป 2562
191,053
198,822
150,400

ป 2563
160,401
167,418
146,061

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

36,206

48,803

22,664
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน *
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
632,256
242,683
389,573

ป 2562
669,464
312,405
357,059

ป 2563
675,637
321,226
354,411

* ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ปตท.สผ. ไดกําหนดสกุลเงินที่ใชในการดําเนินงาน (Functional Currency) เปนสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ดังนั้นงบการเงินที่นําเสนอในสกุล
เงินบาท มาจากการแปลงคางบการเงินจากสกุลเงินเหรียญสหรัฐ

5 ) ความคืบหนาโครงการตางๆ และโครงการที่ยังไมไดสงมอบ
ฐานการดําเนินงานของ ปตท.สผ. สวนใหญอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในป 2563 บริษัทมีปริมาณการขายเฉลี่ยจากโครงการในประเทศไทยรวมอยูที่ประมาณ 249,500
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 70 ของปริมาณการขายทั้งหมด สําหรับในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยูที่ประมาณ 85,200 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 24 ของ
ปริมาณการขายทั้งหมด
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โดยมีความคืบหนาหลักดังนี้ โครงการในอาวไทย อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย และ โครงการคอนแทร็ค
4 สามารถผลิตไดตามการเรียกรับกาซของผูซื้อตามความตองการที่ลดลงจากการระบาดของโควิด-19 โครงการซาราวัก เอสเค
410 บี ได เ ริ่ ม เจาะหลุม ประเมิ นผล 1 หลุ ม ในปลายไตรมาส 3 เพื่ อ ยื น ยั นศัก ยภาพของแหล งปโ ตรเลี ย มหลั งจากที่ประสบ
ความสําเร็จในการเจาะสํารวจเมื่อกลางป 2562 และโครงการซาราวักเอสเค 417 ไดเริ่มเจาะหลุมสํารวจ 1 หลุมในไตรมาส 4 โดย
คาดวาจะทราบผลการเจาะสําหรับทั้งสองโครงการในไตรมาส 1 ป 2564 นอกจากนี้ บริษัทไดขยายการลงทุนเพิ่มเติมในภูมิภาค
ตะวันออกกลางซึ่งเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปโตรเลียมสูง โดยไดรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลง 12 ใน
รัฐสุลตานโอมาน และแปลงสํารวจ Offshore Block 3 ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษทั : pttep.com/th/Investorrelations/Regulatorfilings/Annualfiling.aspx
1.3 ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ (ตนน้ํา)
1.3.1 บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด (PTTER)
บริษัท PTTER จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2550 โดย ปตท. เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ปจจุบัน PTTER
ดําเนินธุรกิจระบบทอสงกาซธรรมชาติในประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 PTTER มีทุนจด
ทะเบียนรวมทั้งสิ้น 36,045 ลานบาท (หุนสามัญ 3,604,500,000 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท) และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
จํานวน 33,703 ลานบาท
1) การดําเนินธุรกิจ
ปตท. ไดลงทุนผาน PTTER โดยการเขาซื้อหุนในสัดสวนรอยละ 25 ในบริษัท East Mediterranean Gas S.A.E.
(EMG) เมื่อเดือนธันวาคม 2550 เปนเงินลงทุนทั้งสิ้นเทียบเทา 16,479 ลานบาท โดย ปตท. ให การสนับสนุนทางการเงินแก
PTTER เพื่อการลงทุนดังกลาวในรูปแบบเงินกู
EMG เปนบริษัทเดียวที่ไดรับสิทธิในการสงออกกาซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปตเพื่อจําหนายไปยังรัฐ
อิสราเอลภายใต MOU ของทั้งสองประเทศ โดย EMG มีสัญญาซื้อขายกาซฯ จากบริษัท Egyptian General Petroleum Corporation
(EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจอียิปต ในปริมาณ 677 ลานลบ.ฟุต/วัน เปนเวลา 20
ป โดยขนสงผานระบบทอสงกาซฯในทะเลจากเมือง Al-Arish ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปตไปยังเมือง Ashkelon ทางตอนใตของ
รัฐอิสราเอล และไดเริ่มดําเนินการโครงการในไตรมาส 1 ป 2551
อยางไรก็ดี เนื่องจากเกิดเหตุความไมสงบในสาธารณรัฐอาหรับอียิปตอยางตอเนื่องนับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2554
และเกิดเหตุการณวางระเบิดทอสงกาซฯ ของ EGPC/EGAS จนทําให EGPC/EGAS ไมสามารถจัดสงกาซฯ ใหกับ EMG ติดตอกัน
เปนระยะเวลานาน สงผลกระทบตอธุรกิจของ EMG อยางมีนัยสําคัญ
ทั้งนี้ EMG ไดยื่นฟอง EGPC/EGAS ภายใตกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ณ International Chamber of Commerce
(ICC) นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ในกรณียกเลิกสัญญาซื้อขายกาซฯ โดยมิชอบดวยกฎหมาย ซึ่งมีมูลคาการฟองรองประมาณ
1,500 ลานเหรียญสหรัฐ โดยเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558 คณะอนุญาโตตุลาการ ICC ไดมีการประกาศผลคําตัดสินชี้ขาดให EMG
สมควรไดรับชดเชยคาเสียหายจาก EGPC/EGAS เปนจํานวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 328 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งในขณะเดียวกัน
EGPC/EGAS ได ยื่ น ฟ อ ง EMG ภายใต ก ระบวนการอนุญาโตตุล าการ ณ Cairo Regional Centre for International Commercial
Arbitration (CRCICA) กรุงไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต กรณีผิดนัดชําระคากาซฯ ตามสัญญาซื้อขายกาซฯ อันเปนเหตุแหงการ
ยกเลิ ก สั ญ ญาดั ง กล า ว ซึ่ ง ในป 2561 ได มี คํ า ตั ด สิ น ชี้ ข าดเมื่ อ วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2561 โดยมี คํ า สั่ ง ให EGPC/EGAS ชดเชย
คาเสียหายแก EMG รวมเปนเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,269 ลานเหรียญสหรัฐ ซึ่งปจจุบัน EMG อยูระหวางการพิจารณาเพื่อเขาสู
กระบวนการบังคับคดีตอไป
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2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTER ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 5 คนซึ่งเปนผูบริหารจาก
ปตท. จํานวน 4 คน และผูทรงคุณวุฒิอิสระจากภายนอก จํานวน 1 คน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTER ป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน

ป 2561*

ป 2562

ป 2563**

รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

162
(6,297)
6,459

127
158
(31)

114
(409)
523
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561*

ป 2562

ป 2563**

1,158
31
1,127

1,051
36
1,016

1,564
50
1,514

หมายเหตุ
*ป 2561 มีรายการคาใชจายโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 6,433 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการลงทุนธุรกิจถานหิน
**ป 2563 เปนขอมูล Unaudited และมีรายการคาใชจายโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 513 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการ
ลงทุนธุรกิจถานหิน

1.3.2 บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเมนท จํากัด (PTTGM)
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท จํากัด (PTTGM) จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการเปน Holding Company
เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตางๆ ของ ปตท. ทั้งในและตางประเทศ โดย ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออก
และชําระแลว ทั้งนี้ ณ 31 ธ.ค. 2563 PTTGM มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 57,735 ลานบาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวจํานวน
55,343 ลานบาท
1) การดําเนินธุรกิจ
การลงทุนในธุรกิจถานหิน ดังนี้
บริ ษั ท PTT Mining Limited (PTTML) เป น บริ ษั ท ย อ ยซึ่ ง PTTGM ถื อ หุ น 100% (ทั้ ง ทางตรงและทางอ อ ม)
PTTML เป น บริ ษั ท จดทะเบี ย นในเขตบริ ห ารพิ เ ศษฮ อ งกง สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ป จ จุ บั น มี ทุ น จดทะเบี ย นรวมทั้ ง สิ้ น
497,680,942.05 เหรียญสหรัฐและทุนเรียกชําระแลวจํานวน 497,680,942.05 เหรียญสหรัฐ ซึ่งประกอบดวยการลงทุนดังตอไปนี้
- ถือหุนรอยละ 95.82 ในบริษัท Sakari Resources Limited (SAR) ซึง่ เปนบริษัทสัญชาติสิงคโปร ประกอบธุรกิจ
เหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ไดแก เหมือง Sebuku และเหมือง Jembayan นอกจากนี้ ยังประกอบ
ธุรกิจคาถานหินในสาธารณรัฐสิงคโปรผานทางบริษทั Tiger Energy Trading Pte Limited (TET) อีกดวย
- ถือหุนผานบริษัทยอยใน Madagascar Consolidated Mining SA (MCM) ในสัดสวนรอยละ 80 ซึ่งเปนบริษัท
รวมทุนกับตัวแทนรัฐบาลมาดากัสการ เพื่อดําเนินการสํารวจและพัฒนาเหมืองถานหิน บริเวณ Sakoa Coal
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Field ในสาธารณรัฐมาดากัสการ โดยที่ตั้งโครงการอยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของประเทศ มีศักยภาพในการ
ผลิตถานหินเพื่อการสงออกและเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ าและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสํ าหรับสาธารณ
รัฐอินเดียและประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก ปจจุบัน MCM ไดรับใบอนุญาตการผลิตถานหินจากรัฐบาล
มาดากัสการแลว แตเนื่องจากราคาถานหินปรับตัวลดลง จึงไดชะลอการพัฒนาโครงการออกไปและอยูใน
ระหวางทบทวนการศึกษาความเปนไปไดในการลงทุนเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการ (Pre-development stage)
- ถื อ หุ น ผ า นบริ ษั ท ย อ ยในบริ ษัท ร ว มทุน Fee (Bru) Pte Ltd ในสั ด ส ว นร อ ยละ 35 ซึ่ ง มี สิท ธิ ใ นการสํ า รวจ
ศักยภาพแหลงถานหินในประเทศบรูไนดารุสซาราม โดยปจจุบันอยูระหวางรอการอนุมัติ Coal Mining Act
(CMA) จากคณะรัฐมนตรีประเทศบรูไนดารุสซาราม เพื่อใหสามารถเริ่มทําการเจาะสํารวจได รวมถึงอยู
ระหวางทบทวนการลงทุนเพื่อเตรียมพัฒนาโครงการดวยเชนกัน
สําหรับผลประกอบการในธุรกิจถานหินประจําป 2563 นั้น SAR มียอดขายถานหินรวมทั้งสิ้น 6.4 ลานตัน
และมีผลประกอบการจากการดําเนินธุรกิจถานหินเปนขาดทุนสุทธิ 198 ลานเหรียญสหรัฐ โดยหลักจากการบันทึกขาดทุนจากการ
ดอยคาสินทรัพยถานหินจํานวนประมาณ 227 ลานเหรียญสหรัฐ
นอกจากนี้ เพื่อรองรับการลงทุนของ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. ในธุรกิจใหมตามกลยุทธ New S-Curve
นั้น PTTGM จึงไดจดั ตั้งบริษทั ตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของ ปตท. เพื่อความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจใหม เชน การลงทุนใน
ธุรกิจแบตเตอรี่สําหรับยานยนตไฟฟา การลงทุนในธุรกิจ Life Science อาทิ ธุรกิจยา (Pharmaceutical) ธุรกิจผลิตภัณฑโภชนาการ
(Nutrition) ธุรกิจอุปกรณการแพทย (Medical Device) เปนตน รวมถึงการลงทุนในธุรกิจใหบริการระบบสารสนเทศหลากหลาย
รูปแบบผานอินเทอรเนต (Public Cloud) ซึ่งธุรกิจเหลานี้ยังอยูใ นระยะเริ่มตน จึงยังไมไดกอใหเกิดรายไดอยางมีสาระสําคัญตอผล
การดําเนินงานของ PTTGM
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 3 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 2 คน และเปนผูแทนจาก
กระทรวงการคลัง 1 คน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานรวมของ PTTGM ตั้งแตป 2561 - 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
20,527
(1)
18,356
2,170

ป 2562
15,380
206
13,657
1,929

ป 2561
26,709
6,229
20,480

ป 2562
28,247
7,619
20,628

* ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited
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ป 2563*
10,779
343
18,426
(7,304)
หนวย : ลานบาท

ป 2563*
36,506
17,848
18,658

1.3.3 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE)
ปตท. ไดจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด ซึ่ง ปตท. ถือหุนรอยละ 100 เมื่อวันที่ 14 กันยายน
2550 ดวยทุนจดทะเบียน 833 ลานบาท และปจจุบันมีทุนจดทะเบียนอยูที่ 12,403 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลักสําหรับลงทุน
ในธุรกิจปลูกปาลมและผลิตน้ํามันปาลมดิบ อยางไรก็ตาม ทรัพยสินที่มีอยูใน PTTGE มีสภาพที่ไมเอื้อตอการเพาะปลูกปาลม
ไมสามารถดําเนินการใหผานมาตรฐานที่ยอมรับในสากลได และการดําเนินงานไมเปนไปตามเปาหมาย ทําใหตนทุนและ
คาใชจายในการรักษาสภาพทรัพยสินมีมูลคาสูงเมื่อเทียบกับมาตรฐานธุรกิจไมคุมคากับการดําเนินการตอ ดังนั้นในป 2557
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 ไดมีมติอนุมัติให PTTGE ดําเนินการขายโครงการของบริษัท
1) ความกาวหนาของการดําเนินธุรกิจ
PTTGE ไดดําเนินการปดบริษัท PTT Green Energy (Hong Kong) Limited, บริษัท Kalimantan Thailand Palm Pte.
Ltd. และบริ ษั ท Sabran Brothers Pte. Ltd. แล ว เสร็ จ เมื่ อ วั น ที่ 6 เมษายน 2561, 4 กรกฎาคม 2561 และ 14 พฤศจิ ก ายน 2562
ตามลําดับ ปจจุบัน มีบริษัทในกลุม PTTGE 2 บริษัท ไดแก บริษัท PTT Green Energy Pte. Ltd. (จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร)
และบริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศไทย) จํากัด (จดทะเบียนในประเทศไทย) เทานั้น
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTGE ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 4 คน เปนผูบริหารจาก
ปตท. 3 คนและกรรมการอิสระ 1 คน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTGE ในป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบการเงิน
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561

ป 2562

ป 2563*

1
8
(7)

1
10
(9)

0
(1)
(1)
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561

ป 2562

ป 2563*

11
1
10

18
0.2
17.8

18
1
17

* ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited

1.3.4 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL)
PTTGL จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดย ปตท. เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 และ ปตท.สผ. เปนผูถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 50 โดยปจจุบัน PTTGL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,421 ลานบาท (หุนสามัญ 10,421,446 หุน มูลคาหุน
ละ1,000 บาท) และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวจํานวน 10,421 ลานบาท
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1) การดําเนินธุรกิจ
ป จ จุ บั น มี ก ารลงทุ น ในธุ ร กิ จ LNG Value Chain ในต า งประเทศ โดย PTTGL ได มี ก ารจั ด ตั้ ง บริ ษั ท PTTGL
Investment Limited (PTTGLI) จดทะเบียนในเขตบริหารพิเศษฮองกงแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน ดวยทุนจดทะเบียน 25,000
เหรียญสหรัฐ โดยถือหุนรอยละ 100 และ PTTGLI ไดเขาถือหุน 10% ในบริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB) ซึ่งเปน
โรงงานผลิต LNG โดยนํากาซธรรมชาติขึ้นมาแปลงสภาพเปน LNG ที่มีสถานะเปนของเหลว (Liquefaction) ซึ่งในสวนนี้ คือ
โครงการ Liquefaction Train 9 และสิ่งอํานวยความสะดวกที่อยูรอบบริเวณ PETRONAS LNG Complex ตั้งอยูในรัฐซาราวัก
ประเทศมาเลเซีย มีกําลังการผลิต LNG อยูที่ 3.6 ลานตันตอป เพื่อจําหนาย LNG ไปยังฐานลูกคาในภูมิภาคเอเชีย นับเปนกาวแรก
ของ PTTGL ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTGL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 คนซึ่งเปนผูบริหารจาก
ปตท. จํานวน 2 คน และผูบริหารจาก ปตท.สผ. จํานวน 2 คน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTGL ในป 2561-2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบการเงิน

ป2561

ป2562

ป2563*

รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

7.4
11.2
(3.8)

6.5
11
(4.5)

5.5
7.3
(1.8)
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป2561

ป2562

ป2563*

467
159
308

438
134
304

379
120
259

*ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited

2. ธุรกิจปลายน้ําที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.
2.1 ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
2.1.1 บริษัท ปตท.คาสากล จํากัด (PTT International Trading Pte. Ltd.: PTTT)
PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ณ ประเทศสิงคโปร
มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 6.1 ลานเหรียญสิงคโปร และ ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 โดย PTTT มีวัตถุประสงคในการ
ทําธุรกรรมการคาสากลเต็มรูปแบบ ผานการเก็บ ผสม บริหารและจําหนาย รวมทั้ง การจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหาร
ความเสี่ยงราคา โดยครอบคลุมการคาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเคมี ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องดานพลังงานและ
โภคภัณฑอื่นๆ เพื่อสรางรายได สรางมูลคาเพิ่ม และเปนฐานในการขยายธุรกรรมในฝงซีกโลกตะวันออก ตลอดจนการมีสวนชวย
สรางความมั่นคงทางพลังงานใหกับประเทศอีกทางหนึ่ง
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PTTT มี บ ริ ษั ท ลู ก 1 บริ ษั ท คื อ PTT International Trading DMCC (PTTT DMCC) ณ รั ฐ ดู ไ บ ประเทศสหรั ฐ
อาหรับเอมิเรตส โดยอยูระหวางการดําเนินการปด PTTT DMCC และดําเนินการจัดตั้งบริษัท PTT MEA LTD. (PTT MEA) ณ รัฐ
อาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส เพื่อดําเนินการลงทุนในตลาดซื้อขายน้ํามันดิบลวงหนา ICE Futures Abu Dhabi (IFAD)
และขยายเครือขายทางการคาในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ PTTT ยังมีสํานักงานตัวแทน 1 แหง คือ สํานักงานตัวแทน
เมืองเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน (PTT International Trading Shanghai Representative) ทําหนาที่ประสานงานการคาและ
ขอมูลตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและภูมิภาคใกลเคียง
1) การคาและการบริการ
การคาสากลเต็มรูปแบบ ผานการเก็บ ผสม บริหารและจําหนาย เพื่อทําหนาที่ขยายการคานอกประเทศ โดยการซื้อ
และขายสินคาโภคภัณฑ รวมทั้ง การใหบริการการจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคาผานการใชเครื่องมือ
อนุพันธ โดย PTTT จะมุงเนนตลาดการคาหลักในภูมิภาคเอเชีย รวมถึง การคาขามทวีปที่เชื่อมโยงกับบริษัทยอยอื่นๆ ในกลุม
ธุรกิจการคาระหวางประเทศ และกลุม ปตท.
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTT ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 ทาน เปนผูบริหารจาก ปตท. 5 ทาน และตัวแทนจาก
กระทรวงการคลัง 1 ทาน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษทั PTTT และบริษทั ยอย ป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบรวม
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561
12,567
12,627
12,624
3

ป 2562
13,255
13,281
13,265
16

ป 2563
8,553
8,565
8,524
41
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบรวม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
1,655
1,561
94

ป 2562
1,737
1,628
109

ป 2563
1,084
936
148

2.1.2 PTT International Trading London Ltd (PTTT LDN)
PTTT LDN เปนหนึ่งในแกนนําของธุรกิจการคาระหวางประเทศในแถบตะวันตก ซึ่งบริษัทจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีทุนจดทะเบียน 26.5 ลานเหรียญสหรัฐ เรียกชําระแลว 10.5 ลานเหรียญ
สหรัฐ และ ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 โดย PTTT LDN มีวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมการคาสากลเต็มรูปแบบที่มุงเนนการ
ขยายเครือขายการคาในฝงซีกโลกตะวันตก และการแสวงหาโอกาสในการสรางมูลคาการคาจากธุรกรรมใหมๆ ที่เกิดจากการ
เชื่อมโยงการคาในฝงซีกโลกตะวันตกและตะวันออก โดยมีธุรกรรมการคาครอบคลุมการคาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม
ควบคูไปกับ การจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคาที่มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ PTTT LDN ยังมีบทบาทที่สําคัญในการแสวงหาขอมูลการคาและความเคลื่อนไหวของราคาในฝง
ตะวันตก ซึ่งชวยให ปตท. มีขอมูลผลิตภัณฑรอบโลกตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง ยังตั้งอยูในตลาดอนุพันธที่สําคัญของโลกใน
ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีสวนชวยใหการคาและการบริหารความเสี่ยงราคามีประสิทธิภาพมากขึ้น
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1) การคาและการบริการ
PTT LND ทําหนาที่ขยายการคานอกประเทศ โดยการซื้อและขายสินคาโภคภัณฑ รวมทั้ง การใหบริการการจัดหา
การขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคาผานการใชเครื่องมืออนุพันธ โดย PTTT LDN จะมุงเนนตลาดการคาหลักใน
ภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา รวมถึง การคาขามทวีปที่เชื่อมโยงกับบริษัทยอยอื่นๆ ในกลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ และกลุม
ปตท.
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTT LDN ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 ทาน เปนผูบริหารจาก ปตท. 5 ทาน และ
ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง 1 ทาน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTT LDN ป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบรวม
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561
2,086
2,090
2,087
3

ป 2562
2,344
2,357
2,346
11

ป 2563
1,141
1,159
1,145
14
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบรวม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
143
128
15

ป 2562
460
435
25

ป 2563
149
111
38

2.1.3 PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA)
PTTT USA จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ เมืองฮูสตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีทุนจดทะเบียน 15
ลานเหรียญสหรัฐ เรียกชําระแลว 5 ลานเหรียญสหรัฐ และ ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 โดย PTTT USA มีวัตถุประสงคในการ
ทําธุรกรรมการคาสากลเต็มรูปแบบที่มุงเนนการขยายเครือขายการคาครอบคลุมทวีปอเมริกา (อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และ
ละตินอเมริกา) การแสวงหาโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มและตอยอดธุรกรรมการคาภายในทวีปอเมริกาและการคาขามทวีป
รวมทั้ง รองรับการจัดหา Feedstock ใหกับโรงกลั่น และ/หรือ โรงปโตรเคมีของกลุม ปตท. เพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาจาก
ประเทศในแถบตะวันออกกลางที่มีความเสี่ยงทางการเมืองสูง โดยมีธุรกรรมการคาครอบคลุมการคาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑ
ปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเคมี ควบคูไปกับ การจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคา
นอกจากนี้ PTTT USA ยังมีบทบาทที่สําคัญในการแสวงหาขอมูลการคาและความเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ
ในทวีปอเมริกา และตลาดอนุพันธที่สําคัญของโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะชวยใหการคาและการบริหารความเสี่ยงราคา
ของ ปตท. มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการมีขอมูลผลิตภัณฑรอบโลกตลอด 24 ชั่วโมง
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1) การคาและการบริการ
PTT USA ทําหนาที่ขยายการคานอกประเทศ โดยการซื้อและขายสินคาโภคภัณฑ รวมทั้ง การใหบริการการจัดหา
การขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคาผานการใชเครื่องมืออนุพันธ โดย PTTT USA จะมุงเนนตลาดการคาหลักใน
ภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกาใต รวมถึง การคาขามทวีปที่เชื่อมโยงกับบริษัทยอยอื่นๆ ในกลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ
และกลุม ปตท.
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTT USA ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทาน เปนผูบริหารจาก ปตท. ทั้งหมด
2.2 หนวยธุรกิจน้ํามันและการคาปลีก ปโตรเคมีและการกลั่น
2.2.1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC)
บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) เปนบริษทั ที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร
(Integrated Petrochemicals and Refining) ซึ่งมีกําลังการผลิต ผลิตภัณฑปโตรเคมี และเคมีภัณฑรวมประมาณ 11.65 ลานตันตอป
และมีกําลังการกลั่นน้ํามันดิบ และคอนเดนเสทรวม 280,000 บารเรลตอวัน โดย GC จัดเปนบริษัทแกนนําของธุรกิจเคมีภัณฑ
(Petrochemical Flagship) ของกลุม ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 45.41
GC ไดจัดแบงธุรกิจหลักเปน 8 กลุม ดังนี้
1) ปโตรเลียมและสาธารณูปการ : กลั่นน้ํามันและจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูป โดยผลิตภัณฑหลัก
ไดแก น้ํามันดีเซล น้ํามันอากาศยาน และน้ํามันเตา
2) อะโรเมติกส : ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอะโรเมติกส โดยผลิตภัณฑหลัก ไดแก พาราไซลีน และเบนซีน
3) โอเลฟนส : ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑโอเลฟนส โดยผลิตภัณฑหลัก ไดแก เอทีลีน และโพรพิลีน
4) โพลิ เ มอร : GC ผลิ ต และจํา หนา ยเม็ด พลาสติก โดยผลิ ตภั ณ ฑ หลั ก ได แ ก โพลิ เ อทิลี นความหนาแนนสูง
(HPDE) โพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ําเชิงเสน (LLDPE) โพลิเอทิลีนความหนาแนนต่ํา LDPE) และดําเนินการผานบริษัทในกลุม
GC ผลิตภัณฑหลัก ไดแก เม็ดพลาสติกโพลิโพรพิลีน (PP) กรดเทเรฟทาลิกบริสุทธิ์ (PTA) โพลิเอทิลีนเทเรฟทาเลต (PET)
โพลิสไตรีน (PS) ผงพลาสติก Rotomolding Compound และเม็ดพลาสติก PP Compound
5) เอทิลีนออกไซด : ผลิตและจําหนายเอทิลีนออกไซด รวมถึงโมโนเอทิลีนไกลคอล และเอทานอลเอมีน โดย
ดําเนินการผานบริษัทในกลุม GC
6) เคมีเพื่อสิ่งแวดลอม : ผลิตและจําหนายผานบริษัทในกลุม GC โดยผลิตภัณฑหลัก ไดแก เมทิลเอสเทอร โอลีโอ
เคมีเพื่อสิ่งแวดลอม โพลิแลกติกแอซิด (PLA)
7) ฟนอล : ผลิตและจําหนายผานบริษัทในกลุม GC โดยผลิตภัณฑหลัก ไดแก ฟนอล อะซีโทน และบิสฟนอล เอ
8) Performance Materials and Chemicals : ผลิตและจําหนายผานบริษัทในกลุม GC โดยผลิตภัณฑหลัก ได แ ก
เฮกซาเมทิลีน ไดไอโซไซยาเนต และผลิตภัณฑตอเนื่อง (HDI and HDI Derivatives) อะคริโลไนไตรล (AN) เมทิลเมตะคริเลต
(MMA) โพรพิลีนออกไซด (PO) และกลุมผลิตภัณฑโพลีออลส (Polyols)
นอกเหนือจากกลุมธุรกิจหลัก 8 กลุมขางตน GC ยังดําเนินธุรกิจการใหบริการและอื่น ๆ ไดแก สาธารณูปการ
ประกอบดวย ไฟฟา ไอน้ํา และน้ําใชในอุตสาหกรรม และงานบริการเก็บและขนถายผลิตภัณฑ โดยใหบริการแกโรงงานของ GC
ที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุต จ.ระยอง
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ณ 31 ธันวาคม 2563 GC มีกําลังการผลิตติดตั้งในแตละผลิตภัณฑ ดังนี้
กําลังการผลิตติดตั้ง
(ตันตอป, ยกเวนระบุเปนอยางอืน่ )
ผลิตภัณฑ
โรงกลั่นน้ํามัน(1) ..................................................
280,000
โรงอะโรเมติกส ..................................................
2,419,000
โรงโอเลฟนส ......................................................
2,988,000
(2)
โพลิเมอร ..........................................................
3,279,000
เอทิลีนออกไซด...................................................
473,000
เคมีเพื่อสิ่งแวดลอม(2) ..........................................
931,000
ฟนอล ..................................................................
954,000
(2)
Performance Materials and Chemicals
606,000
หมายเหตุ:
(1) ปริมาณวัตถุดิบนําเขา Crude Distillation Unit (CDU) หนวยวัดเปนบารเรลตอวัน ซึ่งประกอบดวย กําลังการกลั่นน้ํามันดิบเฉลี่ย
ประมาณ 145,000 บารเรลตอวัน และกําลังการกลั่นคอนเดนเสท 135,000 บารเรลตอวัน
(2) ผลิตภัณฑโพลิเมอร เคมีเพื่อสิ่งแวดลอม และPerformance Materials and Chemicals นับกําลังการผลิตเฉพาะบริษัทที่ GC ถือหุน
มากกวา หรือเทากับรอยละ 25

ในชวงเวลาที่ผานมา GC มีกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงกลั่น โรงโอเลฟนส และโรงอะโรเมติกส ดังนี้
ป 2561
ป 2562/1
ป 2563/2
กําลังการผลิต
อัตราการใชกําลังการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิต
โรงกลั่น
โรงโอเลฟนส
โรงอะโรเมติกส
/1

280 พันบารเรลตอวัน
2,988 พันตันตอป
2,419 พันตันตอป

(รอยละ)
102
101
93

(รอยละ)
87
102
88

(รอยละ)
97
97
96

ในป 2562 มีการปดซอมบํารุงตามแผนของหนวยผลิตหลัก ไดแก โรงอะโรเมติกสหนวยที่ 1 ในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนเปนระยะเวลา 49 วัน และ โรงกลั่นน้ํามันในเดือนตุลาคมและ
พฤศจิกายนเปนระยะเวลา 52 วัน

//2

ในป 2563 มีการปดซอมบํารุงตามแผนของหนวยผลิตหลัก ไดแก โรงโอเลฟนสหนวยที่ 2/1 และ 2/2 ในเดือนมกราคมถึงมีนาคมเปนระยะเวลา 74 วัน และหนวยผลิต Oleflex ในเดือน
มีนาคมถึงเมษายนเปนระยะเวลา 37 วัน

1) การจัดหา
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภัณฑอะโรเมติกส ประกอบดวย 1) น้ํามันดิบ ซึ่ง
นําเขาจากตางประเทศ 2) คอนเดนเสทจัดหาในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศบางสวน โดย ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบให
ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) ซึ่งรวมถึงการจัดหาคอนเดนเสท ตามโครงสรางราคาที่
อางอิงกับราคาตลาด
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑโอเลฟนสไดแก อีเทน โพรเพน แอลพีจี เอ็นจีแอล และแนฟทาชนิดเบา ทั้งนี้
วัตถุดิบสวนใหญจะจัดหาจากแหลงภายในประเทศ โดย ปตท. เปนผูจัดหาวัตถุดิบกาซธรรมชาติจากโรงแยกกาซธรรมชาติของ
ปตท. ภายใตสัญญาซื้อขายวัตถุดิบระยะยาว
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2) การจัดจําหนาย
ผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามัน
สําเร็จรูปตามสัญญา Product Offtake Agreement จาก GC ตามราคาตลาด
ผลิตภัณฑอะโรเมติกส GC สวนใหญไดทําสัญญาระยะยาวกับลูกคาในประเทศ ซึ่งรวมถึง ปตท. ตางประเทศและ
สหรัฐอเมริกาในราคาที่อางอิงกับราคาตลาด
ผลิตภัณฑโอเลฟนส GC มีสัญญาซื้อขายโอเลฟนสระยะยาวกับกลุมโรงงานผลิตปโตรเคมีขั้นตอเนื่อง ซึ่งสวน
ใหญเปนผูถือหุน หรือเปนบริษัทรวมของผูถือหุนของบริษัท
ผลิตภัณฑเม็ดพลาสติก GC ไดทําสัญญากับตัวแทนจําหนายในประเทศ (Domestic Agent) และกับคูคาสากล
(International Trader) เพื่ อ จํ า หน า ยเม็ ด พลาสติ ก โพลี เ อทิ ลี น และเม็ ด พลาสติ ก โพลี ส ไตรี น ภายใต เ ครื่ อ งหมายทางการค า
“InnoPlus” และ “Diarex” ตามลําดับ โดย GC ไดจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดผานบริษัท จีซี มารเก็ตติ้ง โซลูชั่น จํากัด
(GCM) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจทางการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอรทั้งในและตางประเทศใหกับบริษทั ในกลุม GC
นอกจากนี้ GC ไดจําหนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกชนิดอื่น ๆ ผานบริษัทยอยและบริษัทรวมคา
3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท GC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมการที่เปน
ผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ GC รวมถึง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารดวย
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบของ GC ในป 2561 - ป 2563 เปนดังนี้
งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ*
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ

ป 2561
518,655
529,734
489,464
40,270
40,069

หนวย : ลานบาท

ป 2562
412,810
422,974
410,625
12,349
11,682

ป 2563
329,291
335,716
335,064
652
200
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
469,255
165,773
303,482

ป 2562
452,514
158,919
293,595

ป 2563
489,383
200,389
288,994

*กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม โดยกําไร (ขาดทุน) ของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม ป 2561 จํานวน 201 ลานบาท ป 2562 จํานวน 667 ลานบาท และป 2563 จํานวน 452 ลานบาท
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5) โครงการตางๆ
5.1.1. โครงการโรงโอเลฟนสแหงใหม (Olefins Reconfiguration Project)
GC ลงทุนในโรงโอเลฟนสแหงใหม (Olefins Reconfiguration Project) โดยใชแนฟทา และกาซปโตรเลียมเหลว
(LPG) เปนวัตถุดิบหลัก โดยมีกําลังการผลิตเอทิลีนอยูที่ 500,000 ตันตอป และโพรพิลีน 250,000 ตันตอป
สงผลใหกําลังการผลิตติดตั้งโอเลฟนสของ GC จะเพิ่มขึ้นจาก 2,988,000 ตันตอป เปน 3,738,000 ตันตอป มูลคา
เงินลงทุนรวมทัง้ สิ้นประมาณ 985 ลานเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 36,000 ลานบาท ทั้งนีค้ าดวาเริม่ ดําเนินการเชิง
พาณิชยไดในชวงไตรมาส 1 ป 2564
5.1.2.

โครงการ Propylene Oxide (PO) และ โครงการ Polyols & PU System

โครงการ PO/Polyols เปนโครงการขยายธุรกิจขั้นปลายน้ําสูกลุมอุตสาหกรรม Polyurethane ที่มีมูลคาสูง ซึ่ง GC ได
จัดตั้งบริษัท จีซี ออกซีเรน จํากัด (GC Oxirane) เพื่อดําเนินการลงทุนในโครงการ Propylene Oxide (PO) ซึ่งถือหุน
โดย GC รอยละ 100 กําลังการผลิต PO ที่ 200,000 ตันตอป และ GC จัดตั้งบริษทั รวมทุน คือ บริษทั จีซี โพลีออลส
จํากัด (GC Polyols) ที่ GC ถือหุน รอยละ 82.1 โดยมีกําลังการผลิต โพลีอีเทอรโพลีออลส (Polyether Polyols : PPG)
อยูที่ 130,000 ตันตอป โพลิเมอรโพลีออลส (Polymer Polyols : POP) กําลังการผลิตที่ 30,000 ตันตอป และพรีมิกซ
โพลีออลส (Premix Polyols: PM) กําลังการผลิตอยูที่ 20,000 ตันตอป ทั้งนี้โครงการไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยใน
เดือนธันวาคมป 2563
5.1.3. โครงการพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง
GC ไดดําเนินการลงทุนในโครงการพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (Recycle Plant) ผานการจัดตั้งบริษัทรวมทุน คือ
บริษทั เอ็นวิคโค จํากัด (ENVICCO) โดย GC ถือหุน ในบริษทั รวมทุนในสัดสวนรอยละ 70 รวมกับ ALPHA ซึ่งถือ
หุนในสัดสวนรอยละ 30 โดยบริษัทรวมทุนดังกลาว มีวัตถุประสงคในการดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑ
พลาสติกรีไซเคิลประเภท rPET และ rHDPE ดวยกําลังการผลิต 45,000 ตันตอป แบงเปนกําลังการผลิต rPET
30,000 ตันตอป และ rHPDE 15,000 ตันตอป GC คาดวาเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาสที่ 4 ของป 2564
5.1.4. โครงการพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง
GC ไดดําเนินการลงทุนในโครงการพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง โดยไดจัดตัง้ บริษัทรวมทุน ไดแก บริษัท คุราเร จีซี
แอดวานซ แมททีเรียลส จํากัด โดยบริษทั ฯ ถือหุน รอยละ 33.4 รวมกับบริษทั Kuraray CO., Ltd (KRR) ถือหุน ผาน
บริษทั ในเครือรอยละ 53.3 และบริษทั Sumitomo Corporation (SC) ถือหุนผานบริษัทในเครือรอยละ 13.3 โดยมี
วัตถุประสงคในการดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงประเภท High Heat Resistant
Polyamide-9T (PA9T) กําลังการผลิตที่ 13,000 ตันตอป และ Hydrogenated Styrenic Block Copolymer (HSBC)
กําลังการผลิตที่ 16,000 ตันตอป GC คาดวาเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2565
5.1.5. โครงการปรับปรุงโรงโอเลฟนสหนวยที่ 2 (Olefins 2 Modification Project)
GC ไดรับอนุมัติใหดําเนินโครงการปรับปรุงโรงโอเลฟนสหนวยที่ 2 ซึ่งจะทําใหโรงโอเลฟนสหนวยที่ 2 ของ
บริษัท GC สามารถใชโ พรเพนเปน วัต ถุดิบ ในการผลิต ไดเ พิ่ม ขึ้น โดยโครงการดัง กลา วสอดคลอ งกับ แผน
กลยุทธของบริษัท GC ในการเพิ่มความยืดหยุนในการใชวัตถุดิบ และเพิ่มขีดความสามารถในกาแขงขันในระยะ
ยาว GC คาดวาเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 1 ป 2566
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษัท : investor-th.pttgcgroup.com/ar.html
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2.2.2 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) หรือ ไทยออยล เปนผูประกอบธุรกิจการกลั่นและจําหนายนํ้ามันปโตรเลียมที่
ใหญที่สุดในประเทศไทย และเปนโรงกลั่นทีม่ ีประสิทธิภาพสูงสุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก ซึ่งกอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2504
และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อป 2547 โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม ปจจุบันมีกําลังการ
ผลิต 275,000 บารเรลตอวัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 22.1 ของกําลังการกลั่นรวมภายในประเทศ โดยมีการจําหนายในประเทศประมาณ
รอยละ 87 ของกําลังการผลิตทั้งหมด ทั้งยังขยายการลงทุนใหครอบคลุมธุรกิจการผลิตสารพาราไซลีน เบนซีน ปจจุบันมีกําลังการ
ผลิต 838,000 ตันตอป ธุรกิจการผลิตนํ้ามันหลอลื่นพื้นฐานธุรกิจผลิตสารตั้งตนสําหรับผลิตภัณฑสารทําความสะอาด ธุรกิจผลิต
ไฟฟา ธุรกิจขนสงนํ้ามันดิบ นํ้ามันปโตรเลียม และผลิตภัณฑปโตรเคมีทางเรือและทางทอ ธุรกิจดานการบริหารจัดการเรือ ธุรกิจ
พลังงานทดแทน ธุรกิจสารทําละลาย และธุรกิจใหบริการดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคลากรสําหรับกลุมไทยออยล โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 45.03
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา TOP มีกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงกลั่น และโรงอะโรเมติกส ดังนี้
กําลังการผลิต
โรงกลั่น
โรงอะโรเมติกส

275,000
บารเรลตอวัน
838,000
ตันตอป

ป 2561

ป 2562/1

ป 2563/2

อัตราการใชกําลังการกลั่น
(รอยละ)

อัตราการใชกําลังการกลั่น
(รอยละ)

อัตราการใชกําลังการกลั่น
(รอยละ)

113

107

101

89

70

71

/1

ในป 2562 ดําเนินการหยุดซอมบํารุงใหญตามแผนของหนวยกลั่นน้ํามันดิบหนวยที่ 3 (Crude Distillation Unit - 3: CDU-3) และหนวยการผลิตอื่นที่เกี่ยวของ และเชื่อมตอหนวยกลั่นใหม
(Tie-in Activity) ตามแผนงานโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) รวมทั้งหนวยผลิตสารอะโรเมติกสตั้งแตกลางเดือนมิถุนายนจนถึงปลายเดือนกรกฎาคม 2562
/2
ในป 2563 ดําเนินการหยุดซอมบํารุงใหญของหนวยผลิตสาร LAB ตั้งแตกลางเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนสิงหาคม 2563

1) การจัดหา
การผลิตของ TOP จะใชน้ํามันดิบที่จัดหาจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยแหลงภายนอกประเทศสวนใหญ
จะเปนการนําเขาจากแหลงตะวันออกกลางผานการขนสงทางทะเล สําหรับแหลงภายในประเทศจะขนสงทางรถไฟและทางเรือ
ทั้งนี้การเลือกใชน้ํามันดิบจะขึ้นอยูกับราคาและผลตอบแทนที่จะไดรับ โดย ปตท. จะเปนผูจัดหาน้ํามันดิบใหตามสัญญาจัดหา
น้ํามันดิบ (Crude Supply Agreement) ตามโครงสรางราคาที่อางอิงกับราคาตลาด
2) การจัดจําหนาย
ในป 2563 TOP มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ87 และสงออกประมาณรอยละ 13 ของ
ปริมาณการจําหนายทั้งหมด สําหรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป ปตท. จะเปนผูรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญา Product
offtake agreement จาก TOP ตามราคาตลาด ตอมาเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ไดทําการโอนสิทธิเปลี่ยนคูสัญญา Product offtake
agreement จาก ปตท. เปน OR ซึ่งเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันหลักของกลุม ปตท. ทั้งนี้สัญญายังคงเปนเงื่อนไขและขอตกลง
เดิม
ป 2561
ป 2562
ป 2563
สัดสวนการจําหนายในประเทศ / ตางประเทศ
(รอยละ)

สัดสวนการจําหนายในประเทศ / ตางประเทศ
(รอยละ)

สัดสวนการจําหนายในประเทศ / ตางประเทศ
(รอยละ)

86/14

88/12

87/13
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3) การบริหาร
คณะกรรมการของบริษัท TOP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมการที่
เปน ผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 5 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ TOP รวมถึง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ TOP
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ TOP ในป 2561 - 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน

ป 2561

ป 2562(1)

ป 2563

รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม*
คาใชจายรวม**

389,042
395,861
385,477
10,384
10,149

361,768
369,056
362,539
6,517
6,277

242,840
259,000
261,882
(2,882)
(3,301)

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ***
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ

หนวย : ลานบาท

งบการเงิน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

268,613
142,141
126,472

283,445
159,521
123,924

306,188
186,069
120,119

(1) ปรับปรุงผลกระทบตองบการเงินตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 5 เรื่อง สินทรัพยไมหมุนเวียนที่ถือไวเพื่อขายและการดําเนินงานที่
ยกเลิก
*
รวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ป 2561 จํานวน 1,193 ลานบาท ป 2562 จํานวน 1,276 ลานบาท และป 2563 จํานวน
2,566 ลานบาท
**

รวมรายการภาษีเงินได (เครดิตภาษีเงินได) ป 2561 จํานวน 1,983 ลานบาท ป 2562 จํานวน 1,240 ลานบาท และป 2563 จํานวน (647) ลานบาท และ
ตนทุนทางการเงิน ป 2561 จํานวน 3,942 ลานบาท ป 2562 จํานวน 3,224 ลานบาท บาท และป 2563 จํานวน 4,292 ลานบาท
***

กําไรที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย โดยกําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ป 2561
จํานวน 235 ลานบาท ป 2562 จํานวน 240 ลานบาท บาท และป 2563 จํานวน 419 ลานบาท

5) โครงการตาง ๆ
โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) เปนโครงการที่ชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของโรงกลั่น
ดวยการขยายกําลังการกลั่นเพิ่มขึ้นจาก 275,000 บารเรลตอวัน เปน 400,000 บารเรลตอวัน กอใหเกิดการประหยัดดานขนาด
(Economies of Scale) สามารถลดตนทุนการผลิต เพิ่มความยืดหยุนในการรับน้ํามันดิบ ทําใหโรงกลั่นสามารถเพิ่มสัดสวนการ
กลั่นน้ํามันหนัก (Heavy Crude) ไดมากขึ้นรอยละ 40 - 50 สามารถเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ โดยเปลี่ยนน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันอากาศ
ยานและน้ํามันดีเซลซึ่งมีมูลคาสูงกวา รวมถึงสามารถผลิตน้ํามันเบนซินและดีเซลมาตรฐานยูโร 5 เพื่อสภาพแวดลอมและคุณภาพ
ชี วิ ต ที่ ดี โครงการ CFP จั ด เป น โครงการลงทุน ขนาดใหญ ของภาคเอกชนโครงการแรกภายในพื้ น ที่ร ะเบีย งเศรษฐกิ จภาค
ตะวันออก หรือ EEC ซึ่งสรางโอกาสใหประเทศไทยกาวสูการเปนศูนยกลางดานพลังงานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดย
โครงการนี้ใชเงินลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 4,825 ลานเหรียญสหรัฐ มีระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตป 2561 โดยมีความคืบหนา
ประมาณ 61% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่การออกแบบทางวิศวกรรมเบื้องตน งานสั่งซื้ออุปกรณและเครื่องจักรหลักที่ใช
ระยะเวลาจัดสงนานไดดําเนินการแลวเสร็จ ในปจจุบันอยูระหวางการออกแบบทางวิศวกรรมโดยละเอียด รวมถึง การปรับปรุง
พื้นที่และงานวางฐานราก เพื่อรองรับงานติดตั้งโครงสราง เครื่องจักรและอุปกรณและคาดวาจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชย
ในป 2566
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษัท : investor-th.thaioilgroup.com/ar.html
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2.2.3 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) หรือ “ไออารพีซี” (“บริษัทฯ”) เดิมชื่อ บริษัท อุตสาหกรรม ปโตรเคมีกัลไทย
จํากัด (มหาชน) หรือ “ทีพีไอ” จดทะเบียน เปนนิติบุคคลเมื่อป พ.ศ. 2521 จดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทฯ มหาชน เมื่อวันที่ 10
ตุลาคม 2537 และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อ วันที่ 17 มีนาคม 2538 เพื่อดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปโตร
เคมีครบวงจร โดยมีโรงกลั่นน้ํามันที่มีกําลังการผลิต 215,000 บารเรลตอวัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 17.45 ของกําลังการกลั่นรวม
ภายในประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 45.05
โรงกลั่นน้ํามันของ IRPC สามารถผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดตาง ๆ รวมถึง แนฟทา แกสโซลีน ดีเซล และ
แอลพีจี IRPC มีกําลังการผลิตน้ํามันหลอลื่นพื้นฐาน 320,000 ตันตอป และยางมะตอย 600,000 ตันตอป IRPC ยังเปนผูผลิต
ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเคมี ได แ ก โอเลฟ น ส อะโรเมติ ก ส โดยมี กํ า ลั ง การผลิ ต 1,221,000 และ 367,000 ตั น ต อ ป ตามลํ า ดั บ โดย
ผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตนเหลานี้เปนวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกชนิดตาง ๆ ไดแก เม็ดพลาสติกชนิด HDPE และ PP มีกําลัง
การผลิ ต 915,000 ตั น ต อ ป และสไตรี นิ ก ส (ABS, SAN, PS, and EPS) ที่ มี กํ า ลั ง การผลิ ต 352,000 ตั น ต อ ป เพื่ อ จํ า หน า ยให
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นตอเนื่องนําไปเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูปชนิดตาง ๆ ทั้งใน
และตางประเทศ นอกจากนี้ IRPC ยังมีสาธารณูปโภคที่ใชในการสนับสนุนการดําเนินงาน เชน ทาเรือน้ําลึก คลังน้ํามัน โรงไฟฟา
ทําใหไดเปรียบดานการบริหารจัดการและสามารถประหยัดตนทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เชน คาขนสงวัตถุดิบ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา IRPC มีกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงกลั่น โรงโอเลฟนส และ
โรงอะโรเมติกสและสไตรีนิคส ดังนี้
กําลังการผลิต
โรงกลั่น
โรงโอเลฟนส
โรงอะโรเมติกส
และสไตรีนิคส
/1
/2

215,000
บารเรลตอวัน
1,611,000
ตันตอป
1,194,000
ตันตอป

ป 2561

ป 2562/1

ป 2563/2

อัตราการใชกําลังการกลั่น
(รอยละ)

อัตราการใชกําลังการกลั่น
(รอยละ)

อัตราการใชกําลังการกลั่น
(รอยละ)

97

92

89

94

95

93

101

93

98

ในป 2562 ดําเนินการปดซอมบํารุงตามแผนของของหนวยผลิตหลัก ไดแก โรงงาน RDCC เปนเวลา 28 วัน โรงกลั่นน้ํามัน (ADU 1) 18 วัน
ในป 2563 ดําเนินการปดซอมบํารุงตามแผนของของหนวยผลิตหลัก ไดแก โรงงาน RDCC เปนเวลา 27 วัน

1) การจัดหา
วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตประมาณรอยละ 83 คือ น้ํามันดิบ โดยจัดหาน้ํามันดิบสวนใหญเปนการนําเขาจาก
แหลงน้ํามันดิบตะวันออกกลางผานการขนสงทางเรือ ซึ่งมีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ ที่นํามาผลิตแลวใหผลตอบแทน
สูงสุด โดย ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบจัดหาน้ํามันดิบสวนใหญภายใตสัญญาจัดหาน้ํามันดิบตามโครงสรางราคาที่อางอิงกับราคา
ตลาด
2) การจัดจําหนาย
ในป 2563 IRPC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศรอยละ 59 และสงออกรอยละ 41 ของรายไดสุทธิจากการ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งหมด โดยเมื่อ 1 กรกฎาคม 2561 ปตท. ไดทําการโอนสิทธิเปลี่ยนคูสัญญา Product Offtake
Agreement จาก ปตท. เปน OR ซึ่งเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันหลักของกลุม ปตท. ทั้งนี้สัญญายังคงเปนเงื่อนไขและ
ขอตกลงเดิม
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ผลิตภัณฑปโตรเคมี: ในป 2563 IRPC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีในประเทศรอยละ 55 และสงออกรอย
ละ 45 ของรายไดสุทธิจากการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีทั้งหมด โดยการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีผานตัวแทนจําหนายและ
ขายตรง สวนการขายตางประเทศจะขายผานตัวแทนการคาในตางประเทศ
3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท IRPC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 14 คน โดยมีกรรมการที่
เปน ผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 3 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ IRPC รวมถึง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญดวย
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ IRPC ในป 2561 - 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี) *
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ **

กําไร(ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัท
ใหญ

ป 2561
280,551
282,750
274,981
7,769
7,735

ป 2562
239,315
243,632
244,778
(1,146)
(1,174)

ป 2563
174,463
175,802
181,932
(6,130)
(6,152)
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
182,446
95,066
87,380

ป 2562
177,850
94,448
83,402

ป 2563
173,491
97,825
75,666

*

รวม รายการภาษีเงินได ป 2561 จํานวน 1,147 ลานบาท ป 2562 รายไดคาภาษีเงินได จํานวน 779 ลานบาท และป 2563 จํานวน 1,554 ลาน
บาท
**
กําไร(ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม โดยกําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของสวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ป 2561 จํานวน 34 ลานบาท ป 2562 จํานวน 28 ลานบาท และป 2563 จํานวน 22 ลานบาท

5) โครงการตาง ๆ

5.1 โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF)
โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF) เปนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ํามันดีเซล
ใหไดตามมาตรฐานยูโร 5 (Euro V) เพื่อสนับสนุนมาตรการภาครัฐที่คาดวาจะประกาศใชน้ํามันดีเซลมาตรฐานใหมนี้ในป 2567
โดยน้ํามันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 จะชวยลดการปลดปลอยคากํามะถันจาก 50 ppm (มาตรฐานยูโร 4) เปน 10 ppm (มาตรฐานยูโร
5) โดยโครงการจะเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ จากแนวโนมความตองการที่สูงขึ้นของน้ํามันดีเซลกํามะถันต่ํา
(Low Sulfur Diesel) ทั้งภายในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน (AEC) นอกจากโครงการ UCF จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรง
ใหบริษัทฯ ซึ่งมีน้ํามันดีเซลเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมหลักแลว โครงการนี้ยังเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และตอบสนองนโยบายของ
บริษัทฯ ที่มุงมั่นสูการเปนโรงงานสีเขียว (Eco factory) ที่ทันสมัย ปจจุบันโครงการอยูระหวางการออกแบบทางวิศวกรรม โดยจะ
สามารถผลิตเชิงพาณิชยไดในป 2565
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5.2 โครงการขยายกําลังการผลิตผงพลาสติก ABS (ABS Powder Expansion)
โครงการปรับปรุงหนวย Polymerization ทําใหผงพลาสติก ABS (ABS Powder) มีคุณสมบัติดีขึ้น ลดตนทุนการ
ผลิต และกําลังการผลิตเพิ่มขึ้น 6,000 ตันตอป รวมทั้งชวยลดการระบายสารอินทรียระเหยงายตอสิ่งแวดลอม โดยการนํากลับมา
ใชในกระบวนการผลิตอีกครั้ง ซึ่งผลิตภัณฑผงพลาสติก ABS สามารถนําไปใชประโยชนไดหลากหลาย โดยเฉพาะการปรับปรุง
คุณภาพเม็ดพลาสติกที่นํากลับมาใชใหม (Recycle Plastic) ที่ความตองการของตลาดมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง ปจจุบันการ
กอสรางแลวเสร็จ และรอการตรวจสอบเพื่อรับรองโรงงานจากผูเชี่ยวชาญ คาดวาจะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไดใน ป 2564
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษัท: irpc.co.th/about-us/library/annual-report/
2.2.4 บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR)
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR) เปนบริษัทแกนนํา (Flagship) ของกลุม ปตท. ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจน้ํามันและธุรกิจคาปลีก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท. ถือหุนรอยละ 100 ของทุนที่ออกและชําระแลวของ OR ทั้งนี้ เมื่อ
วันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 OR ไดเขาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยครั้งแรก สงผลให ปตท. จะถือหุนรอยละ 75.0 -77.5 ขึ้นอยูกับการ
ใชสิทธิซื้อหุนสวนเกิน (over-allotment)
OR ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จจัดจํา หน า ยผลิต ภั ณ ฑป โตรเลี ย มและธุ ร กิ จคา ปลี กสิ น คา และบริก ารอื่น ๆ (Non-Oil) อย า ง
ผสมผสานกันทั้งในและตางประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑอื่น ๆ ในตลาดคาปลีกและ
ตลาดพาณิชย ธุรกิจกาแฟ รานอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ รานสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่เขาดวยกัน
กลุมธุรกิจของ OR สามารถแบงออกเปน 3 กลุมหลัก ไดแก กลุมธุรกิจน้ํามัน กลุมธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการ
อื่น ๆ (Non-Oil) และกลุมธุรกิจตางประเทศ
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกรายกลุมธุรกิจ
1.1 กลุมธุรกิจน้ํามัน
กลุมธุรกิจน้ํามันทําการตลาดผลิตภัณฑปโตรเลียมผานการตลาดคาปลีกและการตลาดพาณิชย ทั้งนี้สวนการตลาด
คาปลีก โดยหลักจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง (ซึ่งรวมน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล และกาซปโตรเลียมเหลว) และผลิตภัณฑหลอลื่น
ใหแกผูใชยานยนตและลูกคารายยอยอื่น ๆ เปนหลัก มีทั้งที่จําหนายโดยตรงผานสถานีบริการน้ํามันประเภท Company-OwnedCompany-Operated (COCO) และจําหนายโดยออมผานขอตกลงกับผูแทนจําหนายสําหรับสถานีบริการน้ํามันประเภท DealerOwned-Dealer-Operate (DODO) สวนการตลาดพาณิชยนั้นจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียม และผลิตภัณฑอื่น ๆ ใหแกกลุมลูกคา
ตลาดพาณิชยตาง ๆ ทั้งในประเทศไทย และตางประเทศ รวมทั้งไดมีการสงออกผลิตภัณฑหลอลื่นไปกวา 40 ประเทศทั่วโลก ทั้งนี้
การตลาดพาณิชยยังดําเนินธุรกิจศูนยบริการยานยนต FIT Auto อีกดวย

28

ผลิตภัณฑและประเภทสินคาหลักที่จําหนายภายใตตลาดคาปลีก มีดังนี้
ผลิตภัณฑ

ประเภทสินคา

น้ํามันเบนซิน ............ XtraForce เบนซิน ออกเทน 95
XtraForce แก ส โซฮอล ออก
เทน 95
XtraForce แก ส โซฮอล ออก
เทน 91
XtraForce แกสโซฮอล E20
XtraForce แกสโซฮอล E85
น้ํามันดีเซล................ UltraForce Diesel
UltraForce Premium Diesel
UltraForce B7
UltraForce B20
กาซปโตรเลียมเหลว กาซปโตรเลียมเหลวภาคขนสง
ผลิตภัณฑหลอลื่น ..... Performa
Dynamic
Challenger
ผลิตภัณฑน้ํามันกาด . น้ํามันกาด

รายละเอียด
น้ํามันเบนซิน ออกเทน 95
น้ํามันเบนซิน ออกเทน 95 ที่มีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 10.0
น้ํามันเบนซิน ออกเทน 91 ที่มีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 10.0
น้ํามันเบนซิน ออกเทน 95 ที่มีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 20.0
น้ํามันเบนซิน ออกเทน 95 ที่มีสวนผสมของเอทานอลรอยละ 85.0
น้ํามันดีเซลธรรมดาที่มีสวนผสมของไบโอดีเซลรอยละ 10.0
น้ํามันดีเซลเกรดพรีเมี่ยมที่มีสวนผสมของไบโอดีเซลรอยละ 7.0
น้ํามันดีเซลที่มีสวนผสมของไบโอดีเซลรอยละ 7
น้ํามันดีเซลที่มีสวนผสมของไบโอดีเซลรอยละ 20.0
ก า ซป โ ตรเลี ย มเหลวที่ ผู ใ ช ย านยนต ใ ช เ ป น เชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ ก
ทดแทนน้ํามันเบนซิน
ผลิตภัณฑหลอลื่นสําหรับเครื่องยนตเบนซิน
ผลิตภัณฑหลอลื่นสําหรับเครื่องยนตดีเซล
ผลิตภัณฑหลอลื่นสําหรับเครื่องยนตรถจักรยานยนต
น้ํามันกาดในบรรจุภัณฑ

หมายเหตุ: ปตท. ยังคงเปนผูดําเนินการจําหนายน้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเลียมบางประเภทใหแกหนวยงานราชการของประเทศไทยภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และยังเปนเจาของสถานีบริการบางแหง

การตลาด
กลุมธุรกิจน้ํามันทําการตลาดผลิตภัณฑปโตรเลียมผานทั้งการตลาดคาปลีกและการตลาดพาณิชย โดยในสวน
การตลาด คาปลีกจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงซึ่งรวมน้ํามันเบนซิน น้ํามันดีเซล ที่จําหนายผานสถานีบริการน้ํามัน กาซปโตรเลียม
เหลวแกผูใชยานยนตและลูกคารายยอยอื่น ๆ ผานสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยูในพื้นที่สถานีบริการน้ํามัน นอกจากนี้
ยังจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงใหแกผูคาน้ํามันอิสระ เชน ผูคาน้ํามันตามมาตรา 10 เปนตน ณ สิ้นป 2563 มีสถานีบริการน้ํามัน 1,997
แหงในประเทศไทย สวนการตลาดพาณิชยนั้นมีการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยานชนิดตางๆ โดยเฉพาะชนิด JET A-1 และ
ใหบริการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน รวมทั้ง จําหนายน้ํามันเตา และน้ํามันดีเซลหมุนเร็วใหแกกลุมลูกคาเรือขนสง นอกจากนี้
ผลิตภัณฑหลักที่จําหนายใหแกกลุมลูกคาอุตสาหกรรมคือน้ํามันเตา กาซปโตรเลียมเหลว น้ํามันดีเซลหมุนเร็ว และผลิตภัณฑ
ปโตรเลียมอื่นๆ เชน ยางมะตอย เปนตน นอกจากนั้นการตลาดพาณิชยของ OR มีการคาปลีกผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวภาค
ขนสง (โดยเปนการจําหนายผานเครือขายสถานีบริการกาซปโตรเลียมเหลวที่ตั้งอยูนอกสถานีบริการน้ํามันเปนหลัก) และกาซ
ปโตรเลียมเหลวใหแกลูกคาภาคครัวเรือน (โดยเปนการจําหนายผานเครือขายรานคากาซหุงตมเปนหลัก) และจําหนายผลิตภัณฑ
น้ํามันเชื้อเพลิงและกาซปโตรเลียมเหลวใหแกผูคาน้ํามันตามมาตรา 7 อีกทั้งจําหนายผลิตภัณฑหลอลื่น ประกอบดวยผลิตภัณฑ
หลอลื่นที่ใชกับยานยนต (สําหรับเครื่องยนตของรถยนต และรถจัก รยานยนต) ทั้งที่ใชน้ํามันเบนซินและน้ํ า มันดีเ ซล และ
ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ล อ ลื่ น ที่ ใ ช ใ นอุ ต สาหกรรม (Industrial Lubricants) รวมถึ ง จํ า หน า ยน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งไปยั งลู ก คา ในตา งประเทศ
นอกจากนี้ยังดําเนินธุรกิจเครือขายศูนยบริการยานยนต FIT Auto ซึ่งเปนศูนยบริการยานยนตท่ีจําหนายผลิตภัณฑหลอลื่น และ
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ใหบริการเปลี่ยนถายน้ํามันหลอลื่นและระบบของเหลวในรถยนตซอมบํารุงรักษาแบบเบา ดูแลรักษารถยนตตามระยะทาง เปลี่ยน
ยาง และเปลี่ยนแบตเตอรี่
1.2 กลุมธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil)
ธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ประกอบดวย (1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งประกอบไปดวย
ธุรกิจคาเฟอเมซอน และรานอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ภายใตแบรนดที่หลากหลาย โดยในสวนของธุรกิจรานกาแฟดําเนินงาน
ภายใตแบรนด “คาเฟอเมซอน”ซึ่งจําหนายกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ ผลิตภัณฑเบเกอรี่และอาหารวาง ณ สิ้นป 2563 มีสาขาคาเฟอ
เมซอน 3,290 แหงในประเทศไทย รวมถึง ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มภายใตแบรนดที่ OR ไดรับสิทธิอนุญาตแตผูเดียวในประเทศ
ไทย ไดแก “เท็กซัส ชิคเกน” และแบรนดที่ไดรับสิทธิมาสเตอร แฟรนไชสในประเทศไทย ไดแก “ฮั่วเซงฮงติ่มซํา” รวมถึงการ
จําหนายเครื่องดื่มภายใตแบรนด “เพิรลลี่ ที” ที่บริษัทฯ เปนเจาของ เปนตน (2) ธุรกิจอื่น ๆ ภายใตธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการ
อื่น ๆ (Non-Oil) ซึ่งประกอบไปดวยธุรกิจรานสะดวกซื้อ ภายใตแบรนด “จิฟฟ” ที่ OR เปนเจาของและภายใตแบรนด “7-Eleven”
ซึ่ง ณ สิ้นป 2563 มีจํานวนสาขารวม 1,977 แหงในสถานีบริการในประเทศไทย ตามเงื่อนไขของสัญญาหลักความรวมมือแตเพียง
ผูเดียวกับ ซีพีออลล และธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่ใหเชาพื้นที่ในเครือขายสถานีบริการและพื้นที่อื่นที่อยูภายใตการบริหาร
จัดการ เชน จุดแวะพักระหวางการเดินทาง (Rest Area) เปนตน ใหแกธุรกิจและแบรนดตาง ๆ ของบุคคลภายนอก
1.3 กลุมธุรกิจตางประเทศ
กลุมธุรกิจตางประเทศมีรายไดจากยอดขายของบริษัทยอยของ OR ซึ่งจัดตั้งในตางประเทศ โดยบริษทั ยอยดังกลาว
ดําเนินการทั้งธุรกิจน้ํามันและธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่เสนอขายผานกลุมธุรกิจ
ตางประเทศของ OR ประกอบดวยผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทตาง ๆ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามันเบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน
น้ํามันเตา ผลิตภัณฑหลอลื่น และผลิตภัณฑปโตรเลียมอื่น ๆ เปนตน และธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) ใน
ตางประเทศ ซึ่งประกอบไปดวย คาเฟอเมซอน และรานสะดวกซื้อภายใตแบรนด “จิฟฟ”
2) การจัดหา การจัดเตรียม การเก็บ และการกระจายผลิตภัณฑ
2.1 การจัดหาและการจัดเตรียมผลิตภัณฑ
ธุรกิจน้ํามัน
จัดซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยหลักผานสัญญาจัดหาผลิตภัณฑหรือสัญญารับซื้อผลิตภัณฑกับโรงกลั่นที่บริษัทใน
กลุม ปตท. เปนเจาของ หรือโรงกลั่นของบุคคลภายนอก โดยมีการจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมบางประเภท รวมถึงน้ํามันเบนซิน
จากกลุมผูนําเขา เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑสวนเพิ่มนอกเหนือจากผลิตภัณฑที่ซื้อจากโรงกลั่นในประเทศไทย และเพิ่มความ
หลากหลายของแหลงจัดหาผลิตภัณฑ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ซื้อจะถูกจัดสงผานทางทอขนสง ทางเรือ ทางรถ และทาง
รถไฟมายังเครือขายคลังเก็บผลิตภัณฑของ OR
สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว ผูจัดหาผลิตภัณฑหลัก คือ ปตท. โดย OR ซื้อโดยตรงจากโรงแยกกาซของ ปตท.
สําหรับคอนเดนเสท และเมทานอล เปนผลิตภัณฑที่จัดหาใหกับกลุมลูกคาเฉพาะกลุม นอกจากนี้ไดซื้อเอทานอล ไบโอดีเซล
(B100) และสารเติมแตงน้ํามันเชื้อเพลิงจากผูจําหนายที่ผานการคัดเลือก เพื่อนํามาเปนสวนผสมสําหรับน้ํามันแกสโซฮอล และ
น้ํามันดีเซล เพื่อใชในการจําหนายใหแกลูกคาตอไป(B100) และสารเติมแตงน้ํามันเชื้อเพลิงจากผูจําหนายที่ผานการคัดเลือก เพื่อ
นํามาเปนสวนผสมสําหรับน้ํามันแกสโซฮอล และน้ํามันดีเซล เพื่อใชในการจําหนายใหแกลูกคาตอไป
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ธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil)
ธุรกิจคาเฟอเมซอน
จัดหาเมล็ดกาแฟสําหรับรานคาเฟอเมซอนจากแหลงผลิตทองถิ่นในประเทศไทย ทั้งจากมูลนิธิโครงการหลวง
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ เพื่อเปนการสงเสริมชุมชนและเกษตรกรในการปลูกกาแฟ
รวมถึงผูจัดหาเมล็ดกาแฟอื่น ๆ
สําหรับธุรกิจคาเฟอเมซอนในตางประเทศ จัดหาเมล็ดกาแฟจากผูจัดหาสินคาทองถิ่นสําหรับประเทศที่เปนแหลง
ผลิตหลัก และบางประเทศจัดสงเมล็ดกาแฟคั่วจากประเทศไทย
สําหรับวัตถุดิบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจคาเฟอเมซอน อาทิ นมขนหวานและนมขนจืด ผงผสม
เครื่องดื่ม แกว และหลอด จัดหาจากผูผลิตในประเทศที่มีศักยภาพและเปนผูผลิตชั้นนําซึ่งไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรม
ธุรกิจรานอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ และธุรกิจอื่นๆ ภายใตกลุมธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-oil)
สําหรับรานอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ภายใตแบรนด “เท็กซัส ชิคเกน” รวมไปถึงแบรนดรานสะดวกซื้อ “จิฟฟ”
และ แบรนด “เพิรลลี่ ที” นั้น จะจัดหาวัตถุดิบจากผูคาสงเปนหลัก สวนรานอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ภายใตแบรนด “ฮั่วเซงฮง
ติ่มซํา” นั้น จัดหาสินคาและวัตถุดิบจากผูใหสิทธิแฟรนไชส
สําหรับรานสะดวกซื้อ 7-Eleven นั้น ซีพีออลลเปนผูจัดหาสินคา และเปนเจาของสินคาที่จําหนายในรานสะดวก
ซื้อ 7-Eleven ที่ตั้งอยูในเครือขายของ OR ทั้งหมด
สําหรับรานสะดวกซื้อจิฟฟนั้น ไดจัดทําขอตกลงทางการคากับผูผลิต และ/หรือ ผูจําหนายโดยไมไดกําหนด
ระยะเวลา เพื่อใหสามารถจัดหาผลิตภัณฑไดตามที่ตองการ
2.2 การเก็บและการกระจายผลิตภัณฑ
ธุรกิจน้ํามัน
คลังเก็บผลิตภัณฑในประเทศไทยเชื่อมตอกับเครือขายการกระจายสินคาผานการขนสงทางทอ ทางเรือ ทางรถ
และทางรถไฟเพื่อการจัดสงผลิตภัณฑใหแกลูกคาและผูบริโภค โดย OR มีสถานที่เก็บผลิตภัณฑที่มีความจุเพียงพอตอการรองรับ
การเก็บผลิตภัณฑสําหรับการจําหนายตามปกติ การเก็บผลิตภัณฑสํารองไวสําหรับเหตุฉุกเฉินหรือขาดแคลน (รวมถึงเหตุการณ
อันมิไดคาดหมาย ซึ่งสงผลใหเจาของคลังหรือผูใหบริการคลัง รายใดรายหนึ่งหรือหลายรายอาจประสบปญหาตองปดทําการโดย
มิไดคาดหมายในชวงระยะเวลาหนึ่ง) และการเก็บผลิตภัณฑสําหรับการสงออกหรือการสั่งซื้อในปริมาณมาก นอกจากนี้ยังมีการ
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใชเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายเพื่อปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวของในแตละประเทศ ซึ่งปริมาณการ
เก็บน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อเปนปริมาณสํารองตามกฎหมายสําหรับผูคาน้ํามันเชื้อเพลิงขึ้นอยูกับประเภทของน้ํามันเชื้อเพลิง
ธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil)
ใชเครือขายศูนยกระจายสินคาเปนหลักในการจัดเก็บและบริหารจัดการสินคาคงคลังและสินคาตาง ๆ เพื่อใชใน
ธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil)
3) การจําหนายและการตลาด
ชองทางการจําหนายกระจายอยูทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทยและครอบคลุมพื้นที่ในประเทศฟลิปปนส กัมพูชา
ลาว และยังรวมถึง ญี่ปุน โอมาน สิงคโปร เมียนมา มาเลเซีย และจีน ประกอบดวยสถานีบริการน้ํามัน สถานีบริการกาซปโตรเลียม
เหลว รานคากาซหุงตม ศูนยบริการยานยนต FIT Auto รานคาเฟอเมซอน รานอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ และรานสะดวกซื้อ
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4) โครงการตางๆ
ธุรกิจน้ํามัน: โดยหลักจากแผนการขยายเครือขายสถานีบริการน้ํามันภายใตแบรนด “ptt station” โดยมีแผนจะเปด
สถานีบริการน้ํามันแหงใหมจํานวนประมาณ 108 แหงตอป ในป 2563 ถึงป 2568 รวมถึง แผนจะปรับปรุงสถานีบริการน้ํามัน และ
ปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑน้ํามันอยางตอเนื่องเพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน อีกทั้ง แผน
ขยายธุรกิจสําหรับการตลาดพาณิชย สําหรับคลังเก็บผลิตภัณฑและศูนยกระจายสินคา
ธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil): โดยหลักจากแผนจะขยายเครือขายรานคาปลีกอยางตอเนื่อง
เพื่อใหสอดคลองกับการเติบโตของอุปสงคในตลาด ในป 2563 ถึงป 2568 ทั้งนี้ ในประเทศไทยมีแผนจะเปดรานคาเฟอเมซอน
จํานวนประมาณ 418 แหงตอป รานอาหารเท็กซัส ชิคเกน จํานวนประมาณ 20 แหงตอป รานอาหารฮั่วเซงฮงติ่มซํา จํานวน
ประมาณ 19 แหงตอป รวมถึง แผนจะขยายเครือขายรานสะดวกซื้ออยางตอเนื่อง ซึ่งรวมถึงรานสะดวกซื้อจิฟฟ และรานสะดวก
ซื้อ 7-Eleven และแผนจะขยายธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่
ธุรกิจตางประเทศ: ในป 2563 ถึงป 2568 มีแผนจะเปดสถานีบริการน้ํามันแหงใหมในตางประเทศจํานวนประมาณ
64 แหงตอป นอกจากนี้ ยังมีแผนการขยายเครือขายรานคาปลีกในตางประเทศอีกดวย
อื่นๆ: แผนเพิ่มความหลายหลายของการลงทุนไปในธุรกิจใหม (New S-Curve) เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธใน
การเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจจากสภาพแวดลอมตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว และตอบสนองความ
ต อ งการผู บ ริ โ ภคในยุ ค ใหม ซึ่ ง รวมถึ ง การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ภายใต แ นวทาง Mobility Ecosystem, Life Style Ecosystem และ
Digitization and Personalization นอกจากนี้ มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มเติมในธุรกิจการใหบริการเกี่ยวกับยานยนตไฟฟา (EV Service)
รวมถึงการลงทุนเกี่ยวกับการติดตั้งสถานีชารจไฟฟาใหแกยานยนตไฟฟา (EV Charging Station) ในสถานีบริการน้ํามัน และแผน
ใหบริการการซอมบํารุงยานยนตไฟฟา (EV) ในศูนยบริการยานยนต FIT Auto ในอนาคต ทั้งนี้ หากมีโอกาสทางธุรกิจ อาจ
พิจารณาลงทุนในการรวมคาหรือหาพันธมิตรทางธุรกิจการใหบริการชารจไฟฟาสําหรับยานยนตไฟฟาที่อยูในสถานีบริการน้ํามัน
ของ OR
5) การบริหาร
คณะกรรมการของบริษัท OR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 10 คน โดยมีกรรมการที่
เปน ผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 3 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ OR รวมถึง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญดวย
6) การเงิน
ผลการดําเนินงานเของ OR ในป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

594,129
599,920
590,427
9,493

577,134
584,137
573,214
10,896

428,804
432,957
424,166
8,791
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
144,356
116,413
27,943

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษทั : investor.pttor.com/th
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ป 2562
152,176
113,468
38,708

ป 2563
144,979
107,063
37,916

2.2.5 บริษัท พีทีที แทงค เทอรมนิ ัล จํากัด (PTT TANK)
บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดย ปตท. ถือหุน รอยละ
100 มีทุนจดทะเบียนและชําระแลวจํานวน 2,500 ลานบาท (มูลคาหุนละ 100 บาท) มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับ
จัดเก็บและขนถายเคมีภัณฑเหลว น้ํามัน และกาซสําหรับ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปตท.
ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
เมื่ อ วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2552 PTT TANK ได รั บ โอนสั ญ ญาจาก ปตท. ซึ่ ง เดิ ม ปตท. ทํ า สั ญ ญากั บ การนิ ค ม
อุตสาหกรรม (กนอ.) ไว จํานวน 2 สัญญา ไดแก สัญญาอนุญาตใหใชพื้นที่เพื่อการอุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดที่ 1
สวนขยาย เนื้อที่ประมาณ 57.8 ไร เพื่อกอสรางคลังเก็บสินคาเหลว และสัญญารวมดําเนินงาน เพื่อการพัฒนาพื้นที่กอสรางทา
เทียบเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
PTT TANK ใหบริการทาเทียบเรือ และบริการ รับ-เก็บ-จาย ผลิตภัณฑใหแก ปตท.และบริษัทในกลุม ปตท. โดย
เริ่มใหบริการในเชิงพาณิชยตั้งแตวันที่ 21 เมษายน 2554 มีทาเทียบเรือ 2 ทา Maximum Cargo Size 60,000 DWT ซึ่งสามารถ
รองรับผลิตภัณฑผานทาไดสูงสุด 2,000,000 ตันตอป มี Throughput Rate ประมาณ 800,000 ตัน/ป (Utilization 40%) และมีถัง
เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ เ หลวทั้ ง สิ้ น 10 ใบ ป จ จุ บั น มี ผ ลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ใ ห บ ริ ก าร ได แ ก Sulfuric Acid, Propylene, Methyl Methacrylate,
Acrylonitrile, Ammonia, LPG, NGL และ Solvent
1) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTT TANK ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยมีกรรมการที่เปน ผูบริหารจาก ปตท.
จํานวน 4 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTT TANK รวมถึงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการดวย
2) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ PTT TANK ป 2561 - ป 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน

รายไดจากการใหบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561
900
964
593
371

ป 2562
959
992
680
312

ป 2563*
920
984
707
277
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561
4,770
327
4,443

ป 2562
4,818
192
4,626

ป 2563*
5,187
385
4,802

* ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited

3) โครงการตางๆ
โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ชวงที่ 1) PTT TANK ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรวมทุน
กับ บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท (GULF) ภายใตชื่อ บริษัท กัลฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรมินอล จํากัด (GMTP) เมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดวยทุนจดทะเบียน 3,500 ลานบาทโดย PTT TANK ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 และ GULF ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 70 มีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินธุรกิจทั้งดาน LNG Value Chain และดานโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการลงทุน
อื่นๆในอนาคต ตามแผนกลยุทธของกลุม ปตท. และ GMTP ไดเขาทําสัญญารวมลงทุนหนวยงานภาครัฐและเอกชน (Public
Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย (กนอ.) ในโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด
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ระยะที่ 3 (ชวงที่ 1) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 มีมูลคาการลงทุนรวมกันในสวนของการถมทะเลประมาณ 12,900 ลานบาท และสิทธิ
ในการกอสราง LNG Terminal ชวงที่ 1 ขนาดไมต่ํากวา 5 ลานตัน เปนเงินลงทุนประมาณ 28,000 ลานบาท รวมการลงทุนทั้งหมด
ประมาณ 40,900 ลานบาท

3. กลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรม
3.1 บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
บริ ษั ท โกลบอล เพาเวอร ซิ น เนอร ยี่ (จํ า กั ด ) จดทะเบี ยนการควบรวมและจัดตั้ ง ณ กรมพั ฒ นาธุ รกิ จการคา
กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556 และเขาจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2558 เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของบริษทั ในอนาคต โดยมีพันธกิจหลักในการดูแล ขยายการลงทุนเพิ่มเติมดานธุรกิจ
ไฟฟาทั้งในและตางประเทศ และสนับสนุน Synergy รวมถึง เปน Flagship Company ในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท.
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 GPSC มีทุนจดทะเบียน 28,197.29 ลานบาท และเปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวทั้งหมด 28,197.29
ลานบาท ทั้งนี้ ภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. เมื่อเดือนธันวาคม 2563 โดย ปตท. ซื้อหุน GPSC
คิดเปนสัดสวนรอยละ 8.91 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GPSC จาก TOP ทําให ปตท. ถือหุนใน GPSC ทางตรงเพิ่มขึ้น
สงผลใหสัดสวนการถือหุน GPSC ซึ่งเดิมประกอบดวย ปตท. รอยละ 22.81, GC รอยละ 22.73, TP รอยละ 20.79, TOP รอยละ
8.91 และผูถือหุนรายยอย รอยละ 24.76 ปรับเปลี่ยนเปน ปตท. รอยละ 31.72, GC รอยละ 22.73, TP รอยละ 20.79 และผูถ ือหุน
รายยอย รอยละ 24.76
GPSC ดําเนินธุรกิจหลักในการผลิตและจําหนายไฟฟา ไอน้ํา น้ําอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งในสวน
ที่เขาไปดําเนินการเองและเขาไปลงทุนในกิจการ โดยป 2562 GPSC ไดควบรวมกิจการกับบริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)
(GLOW) ซึ่ง GPSC ไดซื้อหุนทั้งทางตรงและทางออมของ GLOW จากกลุม Engie โดยไดทําคําเสนอขอซื้อหุนทั้งหมดของ
GLOW (Tender Offer) แลวเสร็จภายในไตรมาส 4 ป 2562 และดําเนินการเพิกถอน GLOW จากการเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 โดย GPSC ถือหุนใน GLOW (ทางตรงและทางออม) รวมทั้งสิ้นรอยละ 99.83 ของ
จํานวนหุนที่ออกและจําหนายไดของ GLOW รวมมูลคาการลงทุนทั้งสิ้น (รวม Tender Offer) จํานวน 133,806 ลานบาท (กําลัง
การผลิตไฟฟาตามสัดสวนการถือหุนจํานวน 2,771 เมกะวัตต) โดยเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 GPSC ไดกาวสูการบริหารองคกร
ใหม ภายหลังการเขาซื้อบริษัท GLOW โดยรวมการบริหารงานของ GLOW เขามาเปนหนึ่งเดียวกันกับกลุมบริษัท GPSC
ณ สิ้นป 2563 GPSC มีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุน ไฟฟา 5,055 เมกะวัตต ไอน้ํา 2,946 ตันตอชั่วโมง น้ํา
เพื่อการอุตสาหกรรม 7,372 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง น้ําเย็น 15,400 ตันความเย็น และโรงงานผลิตหนวยกักเก็บพลังงาน (Energy
Storage Unit) 30 เมกะวัตต-ชั่วโมง
1) การจัดหาเชื้อเพลิง
บริษัท GPSC ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก
บริษัท GPSC ทั้งหมด ซึ่งมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาว 25 ป สําหรับสาขาศรีราชา และมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ระยะยาว 15 ป สําหรับสาขาระยอง ( CUP-1, CUP-2, CUP-3 และ CUP-4)
2) การจัดจําหนาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑ GPSC ประกอบดวย
สาขาศรีราชา - โรงไฟฟาตามโครงการรับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ (Independent Power Producer : IPP)
จําหนายไฟฟาที่ผลิตไดทั้งหมด จํานวน 700 เมกะวัตต ใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟา (PPA) อายุสัญญา 25 ปนับจาก COD เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2543
สาขาระยอง - จําหนายไฟฟาใหกับลูกคาโรงงานปโตรเคมีของกลุม ปตท. และลูกคาอุตสาหกรรมอื่นๆ ดวย
สัญญาระยะยาว 10- 15 ป จํานวนรวม 299 เมกะวัตต จําหนายไอน้ําดวยสัญญาระยะยาว 10-15 ป จํานวนรวม 1,410 ตันตอชั่วโมง
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และจําหนายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรม อายุสัญญา 15 ป จํานวนรวม 2,000 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง
นอกจากนี้เพื่อเปนการรักษาสมดุลของการผลิตไฟฟาและไอน้ํา ในกรณีที่ลูกคาอุตสาหกรรมมีความตองการใชไอน้ําสูง สงผลให
โรงผลิตสาธารณูปการระยองเพิ่มอัตราการผลิตไฟฟาใหสูงขึ้น โดยไฟฟาดังกลาวจะจัดจําหนายใหแก กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาของผูผลิตไฟฟารายเล็กในรูปแบบ Non-firm สําหรับ CUP-1 ประมาณ 40 เมกะวัตต ตั้งแตกันยายน 2553 และ CUP-2
ประมาณ 60 เมกะวัตต ตั้งแตมกราคม 2552 โดยสัญญาดังกลาวมีอายุสัญญา 5 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกทุก 5 ป นับตั้งแตเริม่
จายไฟฟาเขาระบบของ กฟผ. โดยสาขาระยองมีกําลังการผลิตฟารวมทั้งสิ้น 403 เมกะวัตต และ ไอน้ํา 1,480 ตันตอชั่วโมง
การจัดจําหนายผานบริษัทในเครือ – มีการจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ตามสัญญารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ
(IPP) โดยมีกําลังการผลิตฟาตามสัดสวนการถือหุนทั้งหมด 1,739 เมกะวัตต และ จําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. กฟภ. กฟน. ตาม
สัญญารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก (SPP and VSPP) รวมถึงกลุมลูกคาอุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยมี
กําลังการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการถือหุนทั้งหมด 2,203 เมกะวัตต นอกจากนี้ ยังจําหนายไอน้ําใหกับลูกคาอุตสาหกรรมและ
อื่นๆ โดยมีกําลังการผลิตไอน้ําตามสัดสวนการถือหุนทั้งหมด 1,466 ตันตอชั่วโมง
3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 15 คน เปนผูบริหาร
จาก ปตท. 3 คน นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ GPSC รวมถึงประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญดวย
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท GPSC ป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบรวม

ป 2561

ป 2562

ป 2563

รายไดจากการขายและบริการ*
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ

24,337
25,895
22,006
3,889
3,359

65,789
68,635
62,634
6,001
4,061

68,757
71,908
63,418
8,490
7,508

งบรวม

ป 2561**

ป 2562***

ป 2563

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

64,439
22,090
42,349

252,017
141,841
110,176

256,656
144,789
111,867

*

ไมรวมรายไดจากสัญญาเชาการเงิน
งบการเงินป 2561 ไดมีการจัดประเภทรายการใหมเพื่อใหสอดคลองกับขอมูลป 2562
***
งบการเงินป 2562 รวมงบการเงินตามสัดสวนการถือหุนในบริษํท GLOW ภายหลังการเขาซื้อกิจการ GLOW เมื่อ 13 มี.ค.62

หนวย : ลานบาท

**

5 ) ความคืบหนาโครงการตางๆ และโครงการที่ยังไมไดสงมอบ
ในป 2563 โครงการของบริษัทที่กอสรางแลวเสร็จ ไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยและเริ่มทยอยรับรูผลประกอบการ
จํานวน 3 โครงการ ไดแก
• โรงไฟฟาของบริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด (NNEG) สวนตอขยายไดเดินเครื่องเชิงพาณิชยและเริ่มรับรู
รายไดตามสัญญาซื้อขายไฟฟาแลวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2563 สงผลใหมีขนาดกําลังการผลิตไฟฟาสุทธิรวม
ประมาณ 185 เมกะวัตต และไอน้ํารวมประมาณ 40 ตันตอชั่วโมง (รวมกําลังการผลิตของโรงไฟฟาที่มีอยูเดิม)
• โครงการโรงผลิตแบตเตอรี่ตนแบบที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง ขนาดกําลังการผลิต 30 MWh
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• บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร จํากัด (GRP) (ถือหุนโดย GPSC 100%) เขาซื้อกิจการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย (โซลารฟารม) ในสัดสวน 100% กําลังผลิตรวมทั้งสิ้น 39.5 เมกะวัตต ซึ่งโรงไฟฟาทั้งหมดมีการ
เดินเครื่องเชิงพาณิชยผลิตแลว ตั้งแต ป 2557-2558 นอกจากนี้ GRP ไดดําเนินการจัดตั้งบริษัทยอย GRP 1 เพื่อ
เขาซื้อหุนรอยละ 90 ของจํานวนหุนทั้งหมดใน Sheng Yang Energy Co., Ltd. (“Sheng Yang”) ซึ่งเปนผู
ประกอบกิจการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยในไตหวัน มีกําลังการผลิตติดตั้งรวม 55.8 เมกะวัตต
โดยเปนโรงไฟฟาที่ดําเนินการแลว 54.4 เมกะวัตต และอยูระหวางการกอสราง 1.4 เมกะวัตต ทั้งนี้ ไฟฟา
ทั้งหมดที่ผลิตไดจะขายใหกับบริษัท Taiwan Power Company ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่ถือหุนโดยรัฐบาลไตหวัน
และเปนผูรับซื้อไฟฟารายเดียวในไตหวัน (Single Buyer) ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาระยะยาว 20 ป
ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 คณะกรรมการ ปตท. มีมติให PTTGM (บริษัทยอยของ ปตท.) เขาซื้อหุน
สามัญของ GRP (บริษัทยอยที่ GPSC ถือหุนทั้งหมด) ซึ่งภายหลังการซื้อหุน ทําให ปตท. ถือหุนGRP ใน
สัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนผาน PTTGM และ GPSC ถือหุน GRP ในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจด
ทะเบียน ทั้งนี้ วัตถุประสงคในการซื้อหุน GRP ในสัดสวนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียน จาก GPSC เพื่อ
รองรับการขยายการลงทุนในโรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนในตางประเทศ โดยมุงเนนการลงทุนประเภทธุรกิจ
ผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย (Solar energy) และธุรกิจผลิตไฟฟาจากพลังงานลม (Wind energy) โดย
การเขาซื้อหุน GRP ดังกลาว สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกลุม ปตท. ในการเปนผูนําในดานธุรกิจ
พลั ง งานหมุ น เวี ย น หรื อ พลั ง งานสะอาด ทํ า ให ก ลุ ม ปตท. สามารถขยายธุ ร กิ จ การลงทุ น และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถทางการแขงขันในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน รวมทั้งเพื่อใหกลุม ปตท. บรรลุเปาหมายกําลังผลิต
ไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนเปน 8,000 เมกะวัตต ภายในป 2573 ทั้งนี้การเขารวมลงทุนระหวาง ปตท. และ
GPSC ใน GRP นั้ น ไม มี ผ ลต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ GPSC ในฐานะบริ ษั ท แกนนํ า ธุ ร กิ จ ไฟฟ า และ
สาธารณูปโภค (Power Flagship) ของกลุม ปตท. โดยธุรกรรมการซื้อขายหุนดังกลาวแลวเสร็จเมื่อวันที่ 4
มกราคม 2564
ทั้งนี้ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการลงทุน หรือระหวางการกอสราง ไดแก
• โรงงานผลิตหนวยกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Unit) ซึ่งเปนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ดวยเทคโนโลยี Semisolid แห ง แรกของประเทศไทย กํ า ลั ง การผลิ ต ขนาด 30 MWh โดยใช เ ทคโนโลยี ก ารผลิ ต จาก 24M
Technologies, Inc. (24M) บนพื้นที่ 12 ไร ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง ซึ่ง
อยูระหวางกอสราง โดยคาดวาจะแลวเสร็จพรอมดําเนินการผลิต (Start of Regular Production) ภายในไตร
มาส 2 ป 2564
• โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร Rayong Waste to Energy (WTE) ประกอบไปดวยสองโครงการยอย
ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดระยอง คือ โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ หรือ Refused Derived Fuel (RDF) ไดดําเนินการ
กอสรางแลวเสร็จและดําเนินการกําจัดขยะใหแกชุมชนระยองตั้งแตป 2561 และโครงการโรงไฟฟาจาก
เชื้อเพลิง RDF กําลังการผลิต 9.8 เมกะวัตต ซึ่งอยูระหวางกอสราง โดยมีแผนจะเริ่มจําหนายไฟฟาเชิงพาณิชย
ณ ไตรมาส 2 ป 2564
• โครงการ SPP Replacement Glow Energy Phase 2 ซึ่งอยูระหวางเริ่มดําเนินการปรับสภาพพื้นที่สําหรับ
เตรียมการกอสรางโรงไฟฟาใหม โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 192 เมกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ํา
ประมาณ 300 ตัน/ชั่วโมง โดยมีกําหนดการดําเนินงานเชิงพาณิชยภายในไตรมาส 4 ป 2565
• โครงการ Energy Recovery Unit โดยการเขาซื้อหนวยผลิตไฟฟา (Energy Recovery Unit:“ERU”) ซึ่งเปนสวน
หนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : “CFP”) ของบริษัท TOP โดยโครงการ ERU มีกําลัง
การผลิตไฟฟาติดตั้งประมาณ 250 เมกกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 175 ตัน/ชั่วโมง จําหนาย
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ให กั บ โครงการผลิ ต ของโครงการ CFP โดยเชื้ อ เพลิ ง หลั ก คื อ กากน้ํ า มั น ซึ่ ง เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ พ ลอยได จ าก
กระบวนการกลั่นของโครงการ CFP มีกําหนดการดําเนินงานเชิงพาณิชยภายในไตรมาส 3 ป 2566
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษัท: investor-th.gpscgroup.com/ar.html
3.2 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP)
บริษทั DCAP เปนบริษัทรวมทุนระหวาง ปตท. กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และ การไฟฟานคร
หลวง (กฟน.) มีสัดสวนการถือหุนอยูที่รอยละ 35 35 และ 30 ตามลําดับ จดทะเบียนจัดตัง้ ขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 ทุนจด
ทะเบียน 1,670 ลานบาท เพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกับบริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) และ
ลูกคาอื่นๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีลักษณะของโครงการ ดังนี้
โครงการผลิ ต และจํ าหน ายไฟฟ าและน้ํ าเย็ น (District Cooling System and Power Plant) สํ าหรั บท าอากาศยาน
สุวรรณภูมิของบริษัท DCAP เปนโครงการที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปนเชื้อเพลิงในการ
ผลิตกระแสไฟฟา และนําพลังงานความรอนที่เหลือมาผลิตไอน้ํา แลวนําไอน้ําที่ไดมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟา
เพิ่มเติม สวนไอน้ําที่เหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตน้ําเย็น (Chilled Water) เพื่อใชในระบบปรับอากาศ จึงเปนการใชพลังงาน
อยางคุมคา และเปนการลดมลภาวะทางอากาศ
- บริษัท DCAP มีหนวยผลิต Utilities ดังนี้
• โรงไฟฟา Cogeneration มีกําลังการผลิตไฟฟาดวยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 95 เมกะวัตต (MW)
• หน ว ยผลิ ต น้ํ า เย็ น แบบ Steam Absorption Chiller (SAC) มี กํ า ลั ง การผลิ ต น้ํ า เย็ น รวมประมาณ 29,440
Refrigerant Ton (RT)
• หนวยผลิตน้ําเย็นแบบใชไฟฟา (Electric Chiller) มีกําลังการผลิตน้ําเย็นรวมประมาณ 8,000 Refrigerant
Ton (RT)
• หนวยผลิตน้ําเย็นแบบใชไฟฟา (Electric Chiller) สําหรับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) กําลัง
การผลิตประมาณ 12,500 RT เปดดําเนินการเชิงพาณิชยเดือนกุมภาพันธ 2564
- วางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว จากระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนกิ่งแกว–ลาดกระบัง
เขาสูทาอากาศยานสุวรรณภูมิความยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนสง กาซธรรมชาติสูงสุด 25 ลาน
ลูกบาศกฟุต/วัน (MMSCFD)
1) การจัดหาเชื้อเพลิง
บริษัท DCAP ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและน้ําเย็นโดย ปตท.จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติ
ใหแกบริษัท DCAP ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นต่ําที่ปริมาณวันละ 7 MMSCFD มีอายุสัญญา 25 ป
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2) การจัดจําหนาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท DCAP ประกอบดวย
- จําหนายไฟฟาใหกับบริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งมีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระหวางกัน จํานวน 50 MW และจําหนายไฟฟาสวนเกินใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย ซึ่งมี
สัญญาซื้อขายไฟฟาประเภท Non-Firm จํานวนสูงสุด 65 MW
- จําหนายน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศและไอน้ําใหกับลูกคารายตางๆ ดังนี้
• อาคารผู โ ดยสารทา อากาศยานของ ทอท., อาคาร Airport Operation Building (AOB), อาคาร Airport
Information Management System (AIMS) มีสัญญาซื้อขายน้ําเย็นปริมาณรวม 21,500 RT
• อาคาร Catering บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีสัญญาซื้อขายน้ําเย็น 6,600 RT และไอน้ํา 8.6 ตัน
ตอชั่วโมง (Ton/hr.)
• บริษัท โรงแรมทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จํากัด มีสัญญาซื้อขายน้ําเย็นปริมาณรวม 1,500 RT และไอน้ํา
ประมาณ 2 Ton/hr.
• สถานีรถไฟฟา ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ปริมาณน้ําเย็นรวม 700 RT
3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท DCAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 7 คน เปนผูบริหารจาก
ปตท. จํานวน 2 คน นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของบริษัทฯ ดวย
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท DCAP ในป 2561 - 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561
2,687
2,475
212

ป 2562
2,777
2,583
194

ป 2563
2,655
2,477
178
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

3,465
788
2,677

3,288
472
2,816

3,839
1,179
2,660

3.3 บริษัท ไทยออยล เพาเวอร จํากัด (TP)
บริษทั TP จดทะเบียนจัดตั้งขึน้ เมือ่ วันที่ 17 กันยายน 2539 ทุนจดทะเบียน 2,810 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 ปตท. ถือหุนรอยละ 26 และ บริษทั TOP ถือหุน รอยละ 74 โดยบริษทั TP เปนผูดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและไอน้ํา
ประเภทโครงการผูผ ลิตไฟฟาขนาดเล็ก (Small Power Producer: SPP) โดยเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวมแบบโคเจนเนอเรชั่น
ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง (Combined-Cycle Co-generation Power Plant) มีกําลังการผลิตไฟฟา 118 เมกะวัตต (MW) และผลิต
ไอน้ํา 216 ตันตอชั่วโมง (T/hr.) นอกจากนี้บริษทั TP เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 20.79 ในบริษทั GPSC ซึ่งเปนบริษทั Flagship
ดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท.
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1) การจัดหาเชื้อเพลิง
บริษทั TP ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟา โดย ปตท.เปนผูจดั หากาซธรรมชาติใหแกบริษทั TP
ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติที่ปริมาณ 28 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (MMSCFD) อายุสัญญา 25 ป นอกจากนี้ โรงไฟฟาของ
บริษัท TP สามารถใชเชื้อเพลิงสํารองคือน้ํามันดีเซลแทนกาซธรรมชาติได โดยจะมีการชดเชยสวนตางของราคาเชื้อเพลิงตามสัญญา
2) การจัดจําหนาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท TP ประกอบดวย
- จําหนายไฟฟาใหแก กฟผ.จํานวน 41 MW ภายใตสัญญาการซื้อขายไฟฟาระยะยาว อายุสัญญา 25 ปนับจาก
COD สวนที่เหลือจําหนายใหลูกคาซึ่งเปนบริษทั ในกลุมบริษัท TOP
- จําหนายไอน้ํา จํานวนประมาณ 194 T/hr. ใหลูกคาซึง่ เปนบริษัทในกลุมบริษัท TOP
3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษทั TP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมดจํานวน 7 คน โดย เปน
ผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 2 คน
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษทั TP ในป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน

*

รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
งบการเงิน*
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

*

**

ป 2561

ป 2562

ป 2563

4,409
4,015
394/

4,391
4,138
253

4,132
4,161
(29)

ป 2561**

ป 2562

ป 2563

5,117
698
4,419

20,066
15,903
4,163

19,434
15,746
3,688

งบการเงิน เปนงบเฉพาะกิจการบริษัท TP (ไมรวมเงินปนผลรับจาก GPSC)
งบปรับปรุงใหมตามการปรับปรุงงบการเงินยอนหลัง (Financial Restatement)

หนวย : ลานบาท

**

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ไดมีมติ
อนุมัติการปรับโครงสรางการถือหุนในธุรกิจไฟฟาของ ปตท. โดยโอนกิจการทั้งหมดของ TP ที่ ปตท. ถืออยู ใหกับ บริษัท ไทย
ออยล จํากัด (มหาชน) (“TOP”) ทั้งนี้ ปตท. และ TOP ไดลงนามในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 และอยู
ระหวางดําเนินการตางๆ ตามกระบวนการโอนกิจการทั้งหมดและตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในสัญญาโอนกิจการทั้งหมด โดยได
ดํ า เนิ น การโอนกิ จการทั้ง หมดแล ว เสร็ จเมื่อ วั น ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ 2564 และอยู ร ะหว า งดํา เนิน การยุ ติ ก ารประกอบธุ ร กิ จและ
ดําเนินการเลิกบริษัท รวมทั้งเริ่มตนการชําระบัญชีภายในรอบระยะเวลาบัญชีเดียวกันกับปบัญชีที่มีการโอนกิจการทั้งหมด และ
เมื่อชําระบัญชีแลวเสร็จ TP จะดําเนินการแจกจายสินทรัพยคืนใหแก TOP และ ปตท. ในฐานะผูถือหุน
3.4 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo)
บริษัท EnCo กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2547 โดยเปนการรวมทุนรอยละ 50 ระหวาง ปตท. และ ปตท.สผ.
ทุนจดทะเบียน 1,800 ลานบาท เพื่อรับผิดชอบการกอสรางและบริหารโครงการศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ โดยมีวัตถุประสงคให
เปนศูนยกลางดานพลังงานของประเทศและมีการสรางสรรคนวัตกรรมทั้งดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมใหเปนอาคารตนแบบ
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ดานการอนุรักษพลังงานที่สามารถอยูรวมกับสิ่งแวดลอมไดอยางกลมกลืน ยึดมั่นแนวคิดในการใชทรัพยากรอยางรูคุณคา ควบคู
กับการสรางสรรคคุณภาพชีวิตที่ดี ทําใหคน สังคม และสิ่งแวดลอมดํารงอยูและเติบโตไปดวยกันอยางยั่งยืน ซึ่งในป 2561 ไดเริ่ม
ขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจไปยังธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยดวย
1) การใหบริการ
1.1 ธุรกิจบริหารอสังหาริมทรัพย (Property Management Business)
− ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ ใหบริการพื้นที่สํานักงาน ดังนี้
เลขที่ 555/1 , 555/2 และ 555/3 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 บริเวณนิคมรถไฟ กม.11 ติด
กับดานหลังอาคารสํานักงานใหญ ปตท. มีเนื้อที่รวม 28.93 ไรโดยเชาที่ดินจากการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะเวลากอสราง
จํานวน 4 ป ตั้งแต 2549 – 2552 และระยะเวลาหาประโยชน จํานวน 30 ป ตั้งแต 2553 – 2582
• อาคาร A : เปนอาคารสูง 36 ชั้น ขนาดพื้นที่เชา 88,266 ตร.ม. ใชเปนสํานักงานของบริษัทในกลุม ปตท.
• อาคาร B : เปนอาคารสูง 26 ชั้น ขนาดพื้นที่เชา 42,428 ตร.ม. ใชเปนสํานักงานของบริษทั ในกลุม ปตท. และ
กระทรวงพลังงาน
• อาคาร C : เปนอาคารสูง 8 ชั้น เชื่อมระหวางอาคาร A และ B สําหรับใชเปนพื้นที่ใหบริการธุรกิจและ
นันทนาการเพื่ออํานวยความสะดวก และใหบริการแกหนวยงานและสํานักงานตางๆ ที่อยูภายในศูนยเอน
เนอรยี่คอมเพล็กซอยางครบวงจร เชน ธนาคาร รานคา ศูนยอาหาร ศูนยประชุม สถานที่ออกกําลังกาย
(Fitness Center) เปนตน
• อาคารจอดรถ : ขนาด 10 ชั้น จํานวน 2 อาคาร จอดรถไดประมาณ 2,500 คัน
• อาคารผลิตน้ําเย็น : ขนาด 3 ชั้น มีกําลังการผลิตน้ําเย็น 5,400 RT.
− THE EnCony Phase 1 ใหบริการ Service Apartment จํานวน 73 หอง บนพื้นที่วังจันทรวัลเลย จ.ระยอง เพื่อ
ใหบริการบุคลากรของสถาบันวิทยสิริเมธีกลุม ปตท. และลูกคาทั่วไป ซึ่งเปดใหบริการเมื่อเดือนตุลาคม 2561
− THE EnCony Phase 2 ประกอบดวย Apartment จํานวน 38 หอง และ Hotel จํานวน 38 หอง บนพื้นที่วังจันทร
วัลเลย จ.ระยอง เพื่อใหบริการบุคลากรของสถาบันวิทยสิริเมธีกลุม ปตท. ลูกคาในกลุม ปตท.และลูกคาทั่วไป
− THE EnCony Phase 3 ประกอบดวย Service Apartment จํานวน 34 หอง และ Hotel จํานวน 34 หอง บนพื้นที่
วังจันทรวัลเลย จ.ระยอง เพื่อใหบริการบุคลากรของ ปตท. สผ. ลูกคาในกลุม ปตท.และลูกคาทั่วไป
1.2 ธุรกิจบริหารจัดการอาคารสถานที่ (Facility Management Business) การใหบริการบริหารจัดการและดูแล
ทรัพยสิน อาคารสถานที่ใหกับกลุม ปตท. อยางครบวงจร ไดแก การใหบริการบริหารอาคาร (Building Operation) งานวิศวกรรม
และบํ า รุ งรัก ษาระบบประกอบอาคาร การจั ด การพลัง งาน งานดู แ ลรั กษาความสะอาด งานใหบริ การรัก ษาความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม และงานดูแลสวน-ภูมิทัศน รวมทั้งสิ้น 16 พื้นที่
1.3 ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริม ทรั พ ย (Property Developement Business) คื อ ธุ ร กิ จ พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรัพ ย ตั้ ง แต
กระบวนการ Pre-Development และ Development ประกอบดวย
• กระบวนการ Pre-Development ประกอบดวย Land Selection & Acquisition , Marketing Survey , Design
Concept และ Feasibility Study
• กระบวนการ Development ประกอบดวย Detail Design , Constructor Selection & Procurement , Authorized
Construction & Commissioning , Decoration และ Delivering
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัทเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 8 คน
เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 คนและ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย
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3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ EnCo ในป 2561 – ป 2563 เปนดังนี้

หนวย : ลานบาท

ป 2561

ป 2562

รายไดจากการขายและบริการ
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

1,901
1,532
369

2,044
1,539
505

งบการเงิน

ป 2561

ป 2562

ป 2563*

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

5,089
2,260
2,829

4,971
1,779
3,192

5,802
2,074
3,728

งบการเงิน

ป 2563*
1,985
1,307
678
หนวย : ลานบาท

* ขอมูลป 2563 เปนขอมูล Unaudited

3.5 บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด (PTTES)
ปตท. และบริษทั ในกลุมไดจัดตัง้ บริษทั PTTES เมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2554 ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท เพื่อ
ใหบริการเปนที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม และดําเนินงานดานตางๆ ใหแก บริษัทในกลุม ปตท. และลูกคาภายนอก โครงสราง
ผูถือหุนประกอบดวย ปตท. ถือหุน รอยละ 40 บริษทั TOP บริษัท GC และ บริษัท IRPC ถือหุนในสัดสวนบริษัทละรอยละ 20
1) การใหบริการ
บริษัทดําเนินธุรกิจในการใหบริการทางเทคนิควิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานดาน
ตางๆใหแกบริษัทในกลุม ปตท. และลูกคาภายนอก ไดแก ดานการจัดการพลังงาน ดานการพัฒนาโครงการ ดานการจัดการความ
เสี่ยง ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต และการปรับปรุงความนาเชื่อถือของอุปกรณรวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีและความรู
ความชํานาญทางดานเทคนิคของกลุม ปตท. ใหมีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันไดในระดับสากล
2) การบริหาร
คณะกรรมการ PTTES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 คน เปนผูบ ริหารจาก ปตท.
2 คน และ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจ ัดการดวย
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ PTTES ในป 2561 - 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

450
453
467
(14)

448
454
479
(25)

438
440
435
5
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หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

518
279
239

367
157
210

513
289
224

3.6 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (PTT Digital)
ปตท. และ บริษัทในกลุม ไดจัดตั้งบริษัท PTT Digital เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท โดย
มีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสรางความรวมมือและมูลคาเพิ่มภายในกลุมบริษัท ปตท. ดวยการบริหารจัดการและลงทุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางผูถือหุนประกอบดวย บริษัท ปตท. บริษัท TOP บริษัท ปตท.สผ.
ถือหุนในสัดสวนบริษัทละรอยละ 20 และ บริษัท GC ถือหุนรอยละ 40
1) การใหบริการ
บริษัทดําเนินธุรกิจในการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางครบวงจร อยางมืออาชีพ ดวย
คุณภาพสากล ครอบคลุมตั้งแตการออกแบบ การพัฒนา และการดูแลรักษาระบบงานที่สอดคลองกับความตองการขององคกร
ธุรกิจ ดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณดานเทคโนโลยี รวมถึงมีความเขาใจในธุรกิจของกลุม ปตท. เปนอยางดี
2) การบริหาร
คณะกรรมการ PTT Digital ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน เปนผูบริหารจาก
ปตท. 3 คน และ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารรวมถึงกรรมการผูจัดการดวย
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ PTT Digital ในป 2561 - 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561

ป 2562

ป 2563

3,805
3,811
3,460
351

4,710
4,719
4,341
378

5,103
5,110
4,587
523
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2561

ป 2562

ป 2563

3,255
1,409
1,846

4,008
1,900
2,108

4,980
2,444
2,536
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4. กลุมธุรกิจอื่นๆ
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (PTT TCC)
ปตท. ไดจัดตั้งบริษัท PTT TCC เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 20,000,000 บาท โดย ปตท. ถือหุน
ในสัดสวนรอยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงินใหกับ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. โดย PTT TCC ไดรับอนุมัติ
ใหประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
1) การใหบริการ
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ เป น ศู น ย บ ริ ห ารเงิ น ให ปตท. และบริ ษั ท ในกลุ ม ปตท. โดยการจั ด หาเงิ น สกุ ล
ตางประเทศและเงินสกุลบาท ทั้งระยะยาวและระยะสั้น เพื่อใหกูยืมแก ปตท. และ/หรือ บริษัทในกลุม ปตท. รวมไปถึงการบริหาร
หนี้ การบริหารสภาพคลอง และการบริหารเงิน เปนตน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. เปนสําคัญ
2) การบริหาร
คณะกรรมการ PTT TCC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีจํานวน 3 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. ทั้ง 3 คน โดยใน
จํานวนคณะกรรมการดังกลาว ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ PTT TCC ในป 2561 - 2563 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2561*

ป 2562

ป 2563

0.02
0.08
3.36
(3.28)

296.67
297.82
298.30
(0.48)

3,057.81
3,073.30
2,903.32
169.98

* บริษัทจดทะเบียนในวันที่ 11 พ.ค. 2561

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : ลานบาท

ป 2561

ป 2562

ป 2563

18.30
1.63
16.67

52,199.90
52,184.88
15.02

99,189.08
99,010.96
178.12
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รายการระหวางกัน
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9.2 รายการระหวางกัน

รายละเอียดรายการระหวางกันดังตอไปนี้ เปนสวนขยายแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวขอ 9.2 รายการระหวางกัน

9.2.2 รายการระหวางกันกับกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

9.2.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

65,117.03

72,791.42

70,472.66

การรถไฟแหงประเทศไทย

1,687.52

2,298.13

2,481.36

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

1,306.27

1,538.19

1,952.71

การทาเรือแหงประเทศไทย

626.11

754.72

863.19

บริษัท ขนสง จํากัด

318.83

660.67

695.10

การไฟฟาสวนภูมิภาค

269.58

386.10

423.94

องคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง

54.21

74.88

85.57

31.53

44.31

48.42

องคการสุรา กรมสรรพสามิต

20.19

12.41

23.05

องคการเภสัชกรรม

18.72

17.99

16.79

ความสัมพันธ

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การรถไฟแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การทาเรือแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ขนสง จํากัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาสวนภูมิภาค
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟานครหลวง
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการเภสัชกรรม
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––––
––––
––––
––––
––––
- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท)
เปนกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
––––
––––
––––
––––

9.2.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง (ตอ)
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
สถาบันการบินพลเรือน

ป 2563
(ลานบาท)
7.80

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

20.27

26.16

การยาสูบแหงประเทศไทย

7.75

21.43

55.28

การยางแหงประเทศไทย

7.04

3.93

7.21

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

1.55

3.38

4.19

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

0.38

4.20

14.47

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

0.37

0.81

0.44

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

0.29

0.35

0.85

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
ธนาคารออมสิน

0.22

0.29

0.25

0.09

0.10

2.28

การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

0.03

-

0.05

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

1.54

ความสัมพันธ
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
สถาบันการบินพลเรือน
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
โรงงานยาสูบ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การยางแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
ธนาคารออมสิน
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

0.38 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
- กรรมการของ ปตท. (ศาสตราจารยพิเศษ ดร.
ทศพร ศิริสัมพันธ) เปน ประธานกรรมการของ
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย
––––

9.2.2.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง (ตอ)
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ป 2563
(ลานบาท)

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ
การเกษตร
การประปานครหลวง
รวม

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

ป 2561
(ลานบาท)

-

-

-

-

69,475.51

78,635.12

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
0.27 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
0.09 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การประปานครหลวง
77,174.71

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
––––
––––

9.2.2.2 รายการซื้อสินคาและ/หรือบริการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจากกิจการที่มีผูถือหุน ใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การไฟฟาสวนภูมิภาค

1,196.01

1,430.75

1,496.56

การไฟฟานครหลวง

368.89

497.02

549.86

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

44.21

73.45

18.64

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

43.95

146.73

128.78

ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
การรถไฟแหงประเทศไทย

28.41

18.81

10.38

26.33

61.95

173.87

ความสัมพันธ

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาสวนภูมิภาค
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟานครหลวง
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การรถไฟแหงประเทศไทย
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- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท) เปน
กรรมการการไฟฟาสวนภูมิภาค
––––
––––
––––
––––
––––

9.2.2.2 รายการซื้อสินคาและ/หรือบริการ รวมถึงคาใชจายอื่นๆ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจากกิจการที่มีผูถือหุน ใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง (ตอ)
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

14.96

14.57

20.63

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

12.26

17.38

12.85

การประปาสวนภูมิภาค

11.90

10.29

18.18

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

6.13

10.75

13.77

การประปานครหลวง

4.42

8.03

10.46

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

2.91

48.76

21.30

บริษัท ขนสง จํากัด

0.30

0.50

1.30

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

-

0.25

0.57

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย
จํากัด
รวม

-

-

0.03

1,760.68

2,339.24

2,477.18

ความสัมพันธ

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การประปาสวนภูมิภาค
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาสวนภูมิภาค
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ขนสง จํากัด
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––

9.2.2.3 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนา แกกิจการที่มผี ูถือหุนใหญรวมกันทีอ่ าจมีความขัดแยง
9.2.2.3.1 รายการลูกหนี้การคา
ป 2563
(ลานบาท)
4,632.34

ป 2562
(ลานบาท)
12,115.43

การรถไฟแหงประเทศไทย

191.96

261.91

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

171.18

203.06

การทาเรือแหงประเทศไทย

51.11

62.74

บริษัท ขนสง จํากัด

37.62

59.55

การไฟฟาสวนภูมิภาค

22.27

26.82

องคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย
องคการเภสัชกรรม

6.32

6.97

3.34

3.33

องคการสุรา กรมสรรพสามิต

2.56

0.97

การไฟฟานครหลวง

2.76

6.69

สถาบันการบินพลเรือน

1.22

2.83

กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ความสัมพันธ
ป 2561
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
(ลานบาท)
14,945.56 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
247.61 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การรถไฟแหงประเทศไทย
201.46 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
75.76 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การทาเรือแหงประเทศไทย
61.36 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ขนสง จํากัด
45.16 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาสวนภูมิภาค
7.19 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
1.85 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการเภสัชกรรม
3.13 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
6.24 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟานครหลวง
4.56 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
สถาบันการบินพลเรือน
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––––
––––
––––
––––
––––
- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท)
เปนกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
––––
––––
––––
––––
––––

9.2.2.3 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนา แกกิจการที่มผี ูถือหุนใหญรวมกันทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.3.1 รายการลูกหนี้การคา (ตอ)
ป 2563
(ลานบาท)
0.64

ป 2562
(ลานบาท)
0.77

0.04

0.52

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

-

0.21

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด
(มหาชน)
การยางแหงประเทศไทย

-

0.09

-

0.08

-

-

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

-

-

รวม

5,123.36

12,751.97

กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
โรงงานยาสูบ

ความสัมพันธ
ป 2561
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
(ลานบาท)
0.80 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
2.93 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
โรงงานยาสูบ
1.78 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
0.53 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
0.40 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การยางแหงประเทศไทย
0.40 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
15,606.72
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––

9.2.2.3 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนา แกกิจการที่มผี ูถือหุนใหญรวมกันทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.3.2 รายการลูกหนี้อื่น
ป 2563
(ลานบาท)
0.04

ป 2562
(ลานบาท)
0.07

0.01

0.01

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

-

0.76

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
บริษัท ขนสง จํากัด

-

0.06

-

-

0.05

0.90

กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

รวม

ความสัมพันธ
ป 2561
(ลานบาท)
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
0.06 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการสุรา กรมสรรพสามิต
0.01 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
7.47 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
0.01 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ขนสง จํากัด
7.55
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––––
––––
––––
––––
––––

9.2.2.3 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนา แกกิจการที่มผี ูถือหุนใหญรวมกันทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.3.3 รายการเงินจายลวงหนา
การรถไฟแหงประเทศไทย

-

ป 2562
(ลานบาท)
38.21

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

-

7.77

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

-

1.88

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

-

-

รวม

-

47.86

กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ป 2563
(ลานบาท)

ความสัมพันธ
ป 2561
(ลานบาท)
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
39.13 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การรถไฟแหงประเทศไทย
7.59 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
1.66 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
0.07 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
48.45

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
––––
––––
––––
––––

9.2.2.4 รายการเจาหนี้การคา และเจาหนีอ้ ื่น กับกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง
9.2.2.4.1 รายการเจาหนี้การคา
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
รวม

ป 2563
(ลานบาท)
17.74

ป 2562
(ลานบาท)
14.89

-

-

17.74

14.89

ความสัมพันธ
ป 2561
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
(ลานบาท)
15.25 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
0.02 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
15.27
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––––
––––

9.2.2.4 รายการเจาหนี้การคา และเจาหนีอ้ ื่น กับกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.4.2 รายการเจาหนี้อื่น
ป 2563
(ลานบาท)
44.18

ป 2562
(ลานบาท)
44.18

บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

9.52

21.42

บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)

5.26

2.65

บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)

0.82

4.08

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

0.73

-

การประปานครหลวง

0.34

0.70

การไฟฟาสวนภูมิภาค

0.19

0.61

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

0.08

7.19

บริษัท ขนสง จํากัด

0.08

0.04

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

0.03

1.46

องคการเภสัชกรรม

0.02

0.05

กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การรถไฟแหงประเทศไทย

ความสัมพันธ
ป 2561
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
(ลานบาท)
50.71 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การรถไฟแหงประเทศไทย
2.77 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)
1.93 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากัด (มหาชน)
0.95 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
0.70 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การประปานครหลวง
0.11 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาสวนภูมิภาค
30.54 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
0.03 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ขนสง จํากัด
1.50 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
0.02 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการเภสัชกรรม
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท) เปน
กรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
––––
––––
––––
––––

9.2.2.4 รายการเจาหนี้การคา และเจาหนีอ้ ื่น กับกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.4.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

ป 2563
(ลานบาท)
0.02

ป 2562
(ลานบาท)

-

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

-

0.09

(0.11)

-

รวม

61.16

82.47

ความสัมพันธ
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของปตท. มีอํานาจควบคุม
บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
89.26

ป 2561
(ลานบาท)
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––––
––––

9.2.3 รายการระหวางกันกับบริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน

9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

175,175.20

234,564.02

306,555.23 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.42
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

100,329.47

152,995.77

179,020.53 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต,
นางอรวดี โพธิสาโร, นายดิษทัต ปนยารชุน) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที-่
บริหาร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ของ บมจ. ไออารพีซี

9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทยอย (ตอ)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

67,590.13

114,945.49

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)

29,552.24

41,961.00

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

135,107.39 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

47,386.31 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน
มหาวงศธิกุล, นายเทอดเกียรติ พรอมมูล,
นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม, นายบุรณิน
รัตนสมบัติ) เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ไทยออยล
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนประธานกรรมการของ บมจ.
ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)
เปนกรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทน
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
PTT International Trading Pte. Ltd.

22,596.81

31,150.06

43,793.15 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

11,399.60

12,651.74

12,181.48 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

8,443.54

9,204.66

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

4,431.60

5,543.64

บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด

4,157.44

4,651.49

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.83
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
5,405.16 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
4,469.56 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ บจ. PTT International
Trading Pte. Ltd.
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ, นายวิทวัส
สวัสดิ์-ชูโต, นายวุฒิกร สติฐิต, นายคงกระพัน
อินทรแจง, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการ
ของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. โกลว พลังงาน
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐติ ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
––––

9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด

4,138.47

3,452.48

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด

3,761.74

4,257.89

4,009.37 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด

3,170.11

2,922.09

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด

2,418.53

2,711.81

2,635.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด
บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด

2,329.08

2,975.52

913.38

730.19

บริษัท ลาบิกซ จํากัด

494.32

672.84

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

256.87

89.14

2,765.22 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 95
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
690.02 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.63 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด

217.36

284.18

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)

212.89

494.92

89.36

113.14

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 74
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
585.03 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 84.40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว เอสพีพี 2
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ.โกลว เอสพีพี 11
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยลเพาเวอร
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว ไอพีพี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการ / ประธานกรรมการของ บจ. ลาบิกซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
––––
––––
––––

9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท จีซี ออกซีเรน จํากัด

64.96

-

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จํากัด

53.36

73.37

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

27.44

บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
––––

27.77

85.46 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.52
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
34.48 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

11.45

12.43

33.10 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

6.66

4.77

527.92 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท จีซี โพลีออลส จํากัด

4.14

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 82.10
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
เปนผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
––––

9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
PTT International Trading London
Limited

-

7,357.53

11,599.53 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

-

634.91

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด

-

-

15,579.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ บจ. PTT International
Trading London
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนประธานกรรมการของ บมจ. โกลบอล
กรีนเคมิคอล
––––

PTT (Cambodia) Limited

-

-

2,413.61 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTT (Lao) Co., Ltd.

-

-

1,822.23 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

-

-

215.68 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

-

-

137.70 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

-

-

67.80 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT Philippines Trading Corporation

-

-

26.97 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. บิซิเนส
เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
––––

PTT Philippines Corporation

-

-

24.24 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด

-

-

13.80 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด

-

-

10.16 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

2,153.27 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 72.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไทยแทงคเทอรมินัล จํากัด

-

-

6.35 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 51
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
3.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

-

-

บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด

-

-

บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด

-

-

บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด

-

-

PTTEP SP Limited

-

-

1.13 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
1.11 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด

-

-

0.76 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ไออารพีซี โพลีออล จํากัด

-

-

––––

บริษัท เทคโนโลยี ไออารพซี ี จํากัด

-

-

0.68 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.61 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

1.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
1.16 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่
โซลูชั่นส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช )
เปนรองประธานกรรมการของ
บจ. พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการและประธานกรรมการของ
บจ. ไทยพาราไซลีน
––––
––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนประธานกรรมการของ บจ. เทคโนโลยี
ไออารพีซี

9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท จีซี สไตรีนิคส จํากัด

-

-

0.59 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

-

-

0.30 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

-

-

0.20 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

-

-

0.13 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท จีซี มารเก็ตติ้ง โซลูชั่นส จํากัด

-

-

0.09 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
––––

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด
เอนจิเนียริง จํากัด
บริษัท จีซี โลจิสติกส โซลูชั่นส จํากัด

-

-

0.04 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

-

-

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

-

9.48

302.49 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

4,414.26

4,621.64

5,718.44 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 41.44
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

การดําเนินงานรวมกัน
Carigali - PTTEPI Operating Company
Sdn. Bhd.
การรวมคา
บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด
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9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การรวมคา (ตอ)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

3,335.89

4,342.62

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด

1,788.30

1,787.74

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

1,622.39

1,827.56

บริษัท โอจีพี เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

34.04

13.31

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด

28.76

37.74

-

-

2,948.42

3,334.15

236.82

261.84

บริษัท ปโตรเอเชีย (ประเทศไทย) จํากัด

-

-

บริษัท อูเบะ เคมิคอลส (เอเชีย) จํากัด
(มหาชน)

-

-

บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด

5,416.95 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
1,849.27 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 30
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
1,672.02 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 35
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.29 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
27.10 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.54 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

3,163.16 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
284.11 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 24.98
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
46.04 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 35
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
14.99 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

––––
––––
––––
––––
––––

บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)

63

––––
––––
––––

9.2.3.1 รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด

6,027.89

11,868.71

-

-

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

รวม

462,282.92

662,587.64

14,103.85 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 15
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.18 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

811,966.40
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม)
เปนประธานกรรมการของ บจ. สานพลัง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9.2.3.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษทั อื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

81,263.85

101,665.86

91,379.66 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

PTT International Trading Pte. Ltd.

28,593.84

15,105.26

42,362.33 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)

18,139.65

26,640.43

26,375.24 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

65

- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
เปนผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ บจ. PTT International
Trading Pte. Ltd.
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนประธานกรรมการของ บมจ.
ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพะนอ บุญ
กล่ํา) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและ
การคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)
เปนกรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทน
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

9.2.3.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษทั อื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

17,415.36

28,755.73

120,715.32 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.42
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

14,535.77

18,692.72

16,727.34 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต,
นางอรวดี โพธิสาโร, นายดิษทัต ปนยารชุน) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที-่
บริหาร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
––––

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

11,465.11

17,347.07

17,323.29 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

9,517.40

9,481.46

7,806.87 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT International Trading London
Limited

7,482.27

19,756.65

5,189.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTTEP SP Limited

5,839.77

7,645.62

7,418.69 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ บจ. PTT International
Trading London Limited
––––
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9.2.3.2 รายการซื้อสินคาและบริการเปนรายการที่ปตท.ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

592.40

5.96

14,432.68 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

197.09

187.95

371.39 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

156.21

191.18

132.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

56.74

1,098.48

82,374.63 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทิดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. บิซิเนส
เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน
มหาวงศธิกุล, นายเทิดเกียรติ พรอมมูล,
นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม, นายบุรณิน
รัตนสมบัติ) เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ไทยออยล

9.2.3.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษทั อื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

33.41

66.29

33.45 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

18.73

27.43

32.72 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด
เอนจิเนียริง จํากัด
บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด

10.12

11.32

10.63 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

4.38

8.89

บริษัท จีซี โลจิสติกส โซลูชั่นส จํากัด

2.79

6.87

บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด

2.32

2.31

218.90 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอรวิส จํากัด
บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด

1.46

1.23

0.70 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.31

0.30

0.30 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

-

7.27

5.68 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่
โซลูชั่นส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนรองประธานกรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่
โซลูชั่นส

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
22.51 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จําหนาย
กาซธรรมชาติ
––––
––––
––––

9.2.3.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษทั อื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty
Ltd
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

-

-

4,638.72 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

-

-

2,127.60 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 72.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)

-

-

PTT (Cambodia) Limited

-

-

1,698.04 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
767.44 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด

-

-

PTT Philippines Trading Corporation

-

-

บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด

-

-

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด

-

-

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

-

-

39.09 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTT Philippines Corporation

-

-

6.78 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด

-

-

1.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนประธานกรรมการของ บมจ. โกลบอล
กรีนเคมิคอล
––––
––––

355.39 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
349.09 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

236.97 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
232.63 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––
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––––

––––

9.2.3.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษทั อื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

-

-

13,917.36

17,602.33

Andaman Transporation Limited

9,250.09

10,574.59

บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

2,873.75

5,011.05

บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด

2,873.75

5,011.05

Taninthayi Pipeline Company LLC

1,571.04

3,579.89

1,402.70

1,406.76

-

-

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

การดําเนินงานรวมกัน
Moattama Gas Transportation Company

16,257.50 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25.50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
9,716.96 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
3,354.99 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 53.95
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
3,205.64 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 19.32
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

1,431.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
99.21 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

––––
––––
––––
––––

การรวมคา
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด
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––––

9.2.3.2 รายการซื้อสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษทั อื่นที่เกี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทรวม
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

4.72

-

บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํากัด

0.31

0.31

-

-

287.77

257.36

-

-

227,510.47

290,149.62

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด

894.63 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 49.21
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.30 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 37.65
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
232.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 21.28
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

- ผูบริหารของ ปตท. (นายบุรณิน รัตนสมบัต)ิ
เปนกรรมการของ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย
––––
––––

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

รวม

264.15 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 13.33
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
40.20 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

478,883.42
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม)
เปนประธานกรรมการของ บจ. สานพลัง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9.2.3.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ป 2561
(ลานบาท)

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

1,195.00

83.27

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

19.59

577.28

613.34 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

15.25

19.43

19.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

14.31

550.57

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

2.90

30.96

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็น
จี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา)
เปนประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอม
เพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ, นาย
วิทวัส สวัสดิ์-ชูโต, นายวุฒิกร สติฐิต, นายคงก
ระพัน อินทรแจง, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปน
กรรมการของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซิน
เนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ของ บมจ.
โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ของ บมจ. ไออารพีซี

9.2.3.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

1.57

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.42
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
จํากัด (มหาชน)

-

451.88

389.45 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT Regional Treasury Center Pte.
Ltd.
บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง
จํากัด
บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส
จํากัด
PTT Green Energy Pte. Ltd.

-

93.51

102.40 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

-

27.87

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

-

-

43.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

-

-

32.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ) เปนกรรมการของ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต,
นางอรวดี โพธิสาโร, นายดิษทัต ปนยารชุน) เปนกรรมการของ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง) เปนกรรมการและ
เลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่-บริหาร ของ บมจ. พีทีที
โกลบอล เคมิคอล
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษพิบูลย) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปนกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปนกรรมการและ
เลขานุการ และรักษาการแทนประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. Green Energy Pte.

9.2.3.3 รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
PTT (Cambodia) Limited

-

-

22.39 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

-

-

5.75 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTT (Lao) Co., Ltd.

-

-

0.54 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

1,248.62

1,834.77

รวม

1,183.95

9.2.3.4 รายการดอกเบี้ยจายแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

1,474.77

193.00

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

7.18

19.60

24.91 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

4.55

8.18

5.33 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส
จํากัด
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

0.76

2.48

2.99 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

0.64

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปนประธานกรรมการ
ของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปนประธานกรรมการ
ของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

9.2.3.4 รายการดอกเบี้ยจายแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท
จํากัด
บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง
จํากัด
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ จํากัด

0.40

0.80

1.67 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.34

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.29

0.26

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท อัลฟา คอม จํากัด

0.21

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

0.20

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

0.04

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. บิซิเนส
เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา)
เปนกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปนกรรมการและ
เลขานุการ และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา) เปนประธานกรรมการของ
บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
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9.2.3.4 รายการดอกเบี้ยจายแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
จํากัด (มหาชน)

-

-

48.11

53.12

1,537.49

277.44

0.27 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษพิบูลย) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปนกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปนกรรมการและ
เลขานุการ และรักษาการแทนประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

การรวมคา
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด
รวม

58.10 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือ
หุนสวนที่เหลือ
93.27
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––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน
9.2.3.5.1 รายการลูกหนี้การคา
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

13,569.37

15,432.36

18,218.40 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

12,261.18

17,202.17

24,603.52 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.42
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปนกรรมการและ
เลขานุการ และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี
- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ) เปนกรรมการของ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต,
นางอรวดี โพธิสาโร, นายดิษทัต ปนยารชุน) เปนกรรมการของ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง) เปนกรรมการและ
เลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่-บริหาร ของ บมจ. พีทีที โก
ลบอล เคมิคอล

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.1 รายการลูกหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

4,184.76

11,614.64

8,556.64 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ

PTT International Trading Pte. Ltd.

3,010.97

3,794.04

4,487.42 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
จํากัด (มหาชน)

1,721.36

2,752.58

3,107.32 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล, นายเทอด
เกียรติ พรอมมูล, นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม, นายบุรณิน
รัตนสมบัติ) เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ บจ. PTT International Trading Pte.
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษพิบูลย) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปนกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปนกรรมการและ
เลขานุการ และรักษาการแทนประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.1 รายการลูกหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

1,352.48

1,326.15

1,101.91 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด

744.09

447.81

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

601.68

854.77

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด

429.26

436.53

996.37 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.83
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด

398.59

241.04

บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด

337.06

424.62

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด

286.11

354.59

545.71 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
857.68 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
737.88 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ, นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต, นาย
วุฒิกร สติฐิต, นายคงกระพัน อินทรแจง, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปนกรรมการและ
เลขานุการ และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐติ ) เปนประธานกรรมการของ บจ.
ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. โกลว พลังงาน
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว เอสพีพี 2
––––

––––

––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.1 รายการลูกหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด

238.45

308.98

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด

189.77

236.41

517.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด

162.60

162.31

บริษัท ลาบิกซ จํากัด

47.47

52.52

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด

20.69

23.04

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)

18.97

24.73

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

17.84

23.41

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด

8.37

8.90

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 95
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
69.58 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 74
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
55.64 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 84.40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ.โกลว เอสพีพี 11
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยลเพาเวอร
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว ไอพีพี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการ / ประธานกรรมการของ บจ. ลาบิกซ
––––

––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.1 รายการลูกหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ
การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จํากัด

3.44

6.53

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

2.64

บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

PTT International Trading London
Limited
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

––––

2.05

7.35 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.52
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือ
หุนสวนที่เหลือ
2.88 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

1.38

0.98

2.27 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.50

-

-

7.50

-

-

1.58 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือ
หุนสวนที่เหลือ

1,651.49 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
64.41 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 72.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือ
หุนสวนที่เหลือ
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––––
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
เปนผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ บจ. PTT International Trading London
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนประธานกรรมการของ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.1 รายการลูกหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การดําเนินงานรวมกัน
Carigali - PTTEPI Operating Company
Sdn. Bhd.

-

-

0.60 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด

442.79

363.47

––––

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

410.93

326.95

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด

158.94

156.00

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

133.79

151.66

4.06

0.72

0.12

1.69

1,191.45 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 41.44
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
498.74 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
352.06 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 30
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
170.64 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 35
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.31 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

การรวมคา

บริษัท โอจีพี เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส
จํากัด
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด
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––––
––––
––––
––––
––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.1 รายการลูกหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

230.48

262.60

19.29

24.28

-

-

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด

954.17

955.52

รวมลูกหนี้การคา

41,963.60

57,981.55

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-

รวมลูกหนี้การคาทั้งหมด

41,963.60

57,981.55

71,124.00

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต
จํากัด

302.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
24.03 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 24.98
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
15.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 37.65
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––
––––
––––

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
2,983.24 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 15
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
71,124.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
จํากัด (มหาชน)

615.92

518.24

651.16 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

282.49

58.21

1.48 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

47.89

60.99

62.80 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิต
ปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

46.48

31.44

15.85 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่
เหลือ
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- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ
พิบูลย) เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามัน
และการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปน
กรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทนประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
เปนผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

31.03

28.08

บริษัท จีซี ออกซีเรน จํากัด

26.18

-

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

23.06

36.96

21.18 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่
เหลือ

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
17.62 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.42
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่
เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ, นายวิทวัส
สวัสดิ์-ชูโต, นายวุฒิกร สติฐิต, นายคงกระพัน
อินทรแจง, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
––––
- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต,
นางอรวดี โพธิสาโร, นายดิษทัต ปนยารชุน) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที-่
บริหาร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

19.95

23.98

27.83 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

18.25

20.04

23.12 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

15.41

14.43

20.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

13.93

14.01

18.37 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่
เหลือ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

13.69

172.03

178.21 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่
เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิ
กุล, นายเทอดเกียรติ พรอมมูล, นางสาวดวงพร
เที่ยงวัฒนธรรม, นายบุรณิน รัตนสมบัติ) เปน
กรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ. ไทย
ออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออาร
พีซี

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
PTT International Trading Pte. Ltd.

11.34

23.67

1,207.84 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ จํากัด

10.51

8.61

6.71 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด

10.35

2.52

8.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส
จํากัด

7.17

4.37

5.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด

5.94

6.52

PTT International Trading London
Limited

4.23

4.06

12.90 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่
เหลือ
2.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ PTT International Trading
Pte. Ltd.
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. บิซเิ นส
เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล ) เปน
กรรมการของ บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่
โซลูชั่นส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา)
เปนกรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐติ ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ PTT International Trading
London Limited

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

2.85

1.55

3.34 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 72.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด

2.46

3.21

4.10 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด

2.18

2.56

6.38 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTTOR Singapore Pte. Ltd.

1.56

1.38

0.42 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PT Bahari Cakrawala Sebuku

1.33

1.29

8.69 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท จีซี มารเก็ตติ้ง โซลูชั่นส จํากัด

1.05

1.33

1.92 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชัน่ แนล
โซลูชั่นส จํากัด

0.85

1.10

1.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

Tiger Energy Trading Pte. Ltd.

0.84

0.85

0.80 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด
บริษัท จีซี โพลีออลส จํากัด

0.75

5.63

2.63 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. จัดหางาน บิซิเนส
โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส
- ผูบริหารของ ปตท. (นางอรวดี โพธิสาโร) เปน
กรรมการของ Tiger Energy Trading Pte. Ltd.
––––

0.61

-

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

0.60

1.66

4.12 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด

0.56

0.03

––––

PTT Philippines Trading Corporation

0.52

0.87

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 74
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 82.10
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนประธานกรรมการของ บมจ. โกลบอล กรีน
เคมิคอล
––––

––––

––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd.

0.51

0.51

0.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTT (Cambodia) Limited

0.45

2.49

4.55 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTT Philippines Corporation

0.45

0.45

11.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท จีซี โลจิสติกส โซลูชั่นส จํากัด

0.40

1.31

3.63 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม
จํากัด
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท
จํากัด
บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด

0.39

1.48

1.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.32

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.29

0.26

0.21 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.22

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง
จํากัด
บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด

0.19

0.11

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.14

0.14

2.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด

0.13

-

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)

0.13

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่
เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่
เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการและประธานกรรมการของ
บจ. ไทยพาราไซลีน
––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด

0.11

0.19

0.16 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล
จํากัด
บริษัท โกลบอล แมนเนจเมนท โฮลดิง้
จํากัด
บริษัท ไทยออยล เอนเนอรยี่ เซอรวิส
จํากัด

0.11

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.09

0.09

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.07

0.04

PTT International Holding Limited

0.04

-

PTT International Investment Limited

0.04

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTT International (Singapore)

0.04

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTTEP SP Limited

0.03

-

0.13 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTT Mining Limited

0.03

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTT (Lao) Co., Ltd.

0.02

0.01

2.19 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.15 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่
เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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––––

––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ป 2561
(ลานบาท)

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท อัลฟา คอม จํากัด

0.02

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท สวอพ แอนด โก จํากัด

0.02

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด

0.01

0.07

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด

0.01

0.02

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด
เอนจิเนียริง จํากัด
PTT Regional Treasury Center Pte.
Ltd.
PTT Oil Myanmar Co., Ltd.

-

3.32

-

0.87

50.96 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

-

0.70

25.04 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด

-

0.13

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด

-

0.08

PTT GL Investment Limited

-

0.03

บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด

-

0.02

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 74
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.03 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา)
เปนกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการของ บจ. อัลฟา
คอม
––––
––––
––––
––––

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 51
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.03 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

––––
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––––
––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ป 2561
(ลานบาท)

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด

-

0.02
0.01

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.02 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

-

บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จํากัด

––––
––––

-

0.01

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด

-

-

2.59 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTTGC America LLC

-

-

1.09 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท จีซี สไตรีนิคส จํากัด

-

-

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนประธานกรรมการของ บจ. ไทยออยล
เพาเวอร
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวดวงกมล เศรษฐ
ธนัง)
เปนกรรมการของ PTTGC America LLC
––––

บริษัท จีซี ศูนยบริหารเงิน จํากัด

-

-

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

38.74

0.88

––––

13.45

13.45

7.75

0.67

1.17 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 51
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.68 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

การรวมคา
Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn.
Bhd.
บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด
บริษัท โอจีพี เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส
จํากัด
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––––
––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ป 2561
(ลานบาท)

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การรวมคา (ตอ)
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริษัท สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล
เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

5.87

5.69

5.46

-

3.15

4.29

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด

0.75

3.75

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด

0.26

0.24

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

0.01

0.11

บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด

-

0.01

Nam Lik 1 Power Co., Ltd.

-

-

5.57 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
3.64 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 35
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
2.72 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.34 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 41.44
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
1.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.63 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.2 รายการลูกหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ป 2561
(ลานบาท)

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทรวม
บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต
จํากัด
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

5.53

5.44

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 37.65
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
2.91 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 49.59
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 24.98
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

1.02

0.61

บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)

0.02

0.01

0.34

2.00

-

0.21

1,306.59

1,099.34

-

-

-

-

1,306.59

1,099.34

2,440.04

-

- ผูบริหารของ ปตท. (นายบุรณิน รัตนสมบัต)ิ
เปนกรรมการของ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย
––––

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม
จํากัด

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด
รวมลูกหนี้อื่น
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น – สุทธิ

0.57 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 15
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
2,440.04
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- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวดวงพร เที่ยง
วัฒนธรรม) เปนประธานกรรมการของ บจ.
สานพลัง
วิสาหกิจเพื่อสังคม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร
-

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.3 รายการเงินจายลวงหนาระยะสั้น
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

12.90

6.38

8.58 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

-

-

62.24 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

-

-

2.95 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

324.75

239.96

337.65

246.34

- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รวม

279.96 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 13.33
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
353.73
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- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ) เปน
กรรมการของ บมจ. ทิพยประกันภัย

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.4 รายการเงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

4,986.74

3,142.20

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

-

13,857.00

4,700.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

150.00

580.00

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

-

3,790.07

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ, นายวิทวัส สวัสดิ์-ชู
โต, นายวุฒิกร สติฐิต, นายคงกระพัน อินทรแจง, นายวิ
รัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ บมจ. โกลบอล
เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปนกรรมการ
และเลขานุการ และประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.4 รายการเงินใหกูยืมระยะสั้น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)

-

-

2,500.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.

-

-

134.32 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น

5,136.74

21,369.27

7,334.32

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-

5,136.74

21,369.27

7,334.32

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้นทั้งหมด

97

- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ
พิบูลย) เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามัน
และการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปน
กรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทนประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
––––

9.2.3.5 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น เงินจายลวงหนา และเงินใหกูยืม บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.5.5 รายการเงินใหกูยืมระยะยาว
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

44,345.77

24,594.89

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

317.50

-

580.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

-

387.00

12,944.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)

-

-

17,000.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.

-

-

2,371.68 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

44,663.27

24,981.89

32,895.68

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-

รวมเงินใหกูยืมระยะยาว

44,663.27

24,981.89

32,895.68

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

รวม
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ
พิบูลย) เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามัน
และการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. น้าํ มันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปน
กรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทนประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
––––

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน
9.2.3.6.1 รายการเจาหนี้การคา
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

8,333.29

10,710.49

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)

2,905.74

3,963.65

13,012.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

4,913.50 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
เปนผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ
พิบูลย) เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามัน
และการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. น้าํ มันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปน
กรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทนประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

2,165.96

2,241.81

3,665.25 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.42
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่
เหลือ

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

1,915.83

2,378.84

2,751.44 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT International Trading Pte. Ltd.

1,745.14

707.95

3,755.38 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

988.71

1,457.76

2,597.11 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

866.97

798.09

729.75 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTTEP SP Limited

625.54

715.59

1,319.69 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

100

- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต,
นางอรวดี โพธิสาโร, นายดิษทัต ปนยารชุน) เปนกรรมการ
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง) เปนกรรมการ
และเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที-่ บริหาร ของ บมจ.
พีทีที โกลบอล เคมิคอล
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน) รักษาการ
ประธานกรรมการ PTT International Trading Pte. Ltd.
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
––––

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

508.93

1.72

PTT International Trading London
Limited

274.42

2,137.90

45.35 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

10.93

14.48

84.13 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

1.17

1.91

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

1.62 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

2.85 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ บจ. PTT International Trading
London
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐติ ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

0.29

0.15

85.44 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่
เหลือ

บริษัท จีซี โลจิสติกส โซลูชั่นส จํากัด

-

0.34

1.69 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล,
นายเทอดเกียรติ พรอมมูล, นางสาวดวงพร เที่ยง
วัฒนธรรม, นายบุรณิน รัตนสมบัติ) เปนกรรมการของ
บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ. ไทยออยล
––––

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด

-

0.02

0.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

-

-

0.06 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 72.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนประธานกรรมการของ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.1 รายการเจาหนี้การคา (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การดําเนินงานรวมกัน
Moattama Gas Transportation Company

1,876.45

2,348.11

Andaman Transportation Limited

1,190.13

1,384.61

บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

295.61

379.42

บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด

295.61

379.42

Taninthayi Pipeline Company LLC

159.74

367.81

236.90

245.62

24,397.37

30,235.69

2,770.85 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25.50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
1,633.25 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
321.25 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 53.95
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
321.25 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 19.32
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

260.85 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
38,273.55

––––

––––
––––
––––
––––

การรวมคา
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด
รวม

103

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.2 รายการเจาหนี้อื่น
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)

4,537.27

5,073.71

9,308.73 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

762.71

196.93

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

694.87

681.65

507.86 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT International Trading Pte. Ltd.

523.61

102.29

1,430.85 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

172.74

232.44

247.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

160.44

159.14

212.23 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษ
พิบูลย) เปนประธานกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามัน
และการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. น้าํ มันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปน
กรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทนประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
- ผูบริหารของ ปตท. ( นายดิษทัต ปนยารชุน ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. PTT International Trading Pte.
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. บิซเิ นส
เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
PTT International Trading London
Limited

96.09

1.74

0.64 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

58.78

54.28

40.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.42
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

41.87

19.31

9.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ บจ. PTT International
Trading London
- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต,
นางอรวดี โพธิสาโร, นายดิษทัต ปนยารชุน) เปนกรรมการ
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที-่ บริหาร
ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
เปนผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด

22.52

22.52

22.52 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

20.15

68.07

74.58 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

17.11

24.57

20.11 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. ( นายวิทวัส สวัสดิ-์ ชูโต ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช ) เปนรอง
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส
––––

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด
เอนจิเนียริง จํากัด
บริษัท บิซิเนส โปรเฟสชั่นเนล โซลูชนั่ ส
จํากัด

16.47

6.38

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

9.03

8.28

15.30 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอรวิส จํากัด

7.25

6.50

3.44 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. บิซเิ นส
โปรเฟสชั่นแนล โซลูชนั่ ส
––––

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด
บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด

4.27

7.23

4.82 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

3.61

0.95

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

1.43

10.23

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด

1.41

3.58

1.56 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

1.08

1.08

3.45 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

1.67 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

107

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐติ ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิร)ิ
เปนกรรมการของ บจ.โกลว เอสพีพี 11
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญ ของ บมจ. ไออารพีซี
––––
- ผูบ ริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน มหาวงศธิกุล,
นายเทอดเกียรติ พรอมมูล, นางสาวดวงพร เที่ยง
วัฒนธรรม, นายบุรณิน รัตนสมบัติ) เปนกรรมการของ
บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ. ไทยออยล

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

1.02

0.62

0.60 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

0.87

1.05

1.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จํากัด

0.74

0.72

PTT (Cambodia) Limited

0.74

1.20

0.73 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.52
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่
เหลือ
1.68 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด

0.65

0.28

0.09 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

0.61

1.66

2.37 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

0.58

0.58

0.56 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTTOR Singapore Pte. Ltd.

0.54

0.40

0.06 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

0.53

0.51

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.83
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ, นายวิทวัส สวัสดิ์-ชู
โต, นายวุฒิกร สติฐิต, นายคงกระพัน อินทรแจง, นายวิ
รัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ บมจ. โกลบอล
เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปนกรรมการ
และเลขานุการ และประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
––––

––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิร)ิ
- เปนกรรมการของ บมจ. โกลว พลังงาน

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท จีซี-เอ็ม พีทีเอ จํากัด

0.51

0.51

บริษัท จีซี ออกซีเรน จํากัด

0.45

0.44

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 74.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด

0.44

0.47

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

Tiger Energy Trading Pte. Ltd.

0.35

0.28

0.15 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT Philippines Corporation

0.26

0.71

1.55 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว เอสพีพี 3
- ผูบริหารของ ปตท. (นางอรวดี โพธิสาโร) เปนกรรมการ
ของ บจ. Tiger Energy Trading Pte.,
––––

บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด
บริษัท อัลฟา คอม จํากัด

0.21

0.20

1.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.14

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน)
PTT Philippines Trading Corporation

0.07

0.14

0.07

0.07

0.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 72.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.02 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท
จํากัด
บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง จํากัด

0.07

0.05

0.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

0.06

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––
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––––
––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา)
เปนกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนประธานกรรมการของ บมจ. โกลบอลกรีนเคมิคอล
––––

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
ป 2562
(ลานบาท)
0.12

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

-

1.09

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด

-

1.93

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด

-

0.98

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.

-

0.74

1.11 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

PTT Oil Myanmar Co., Ltd.

-

0.14

0.45 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTT (Lao) Co., Ltd.

-

0.14

1.37 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จํากัด

-

0.06

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

PTTOR CHINA (Shanghai) Co., Ltd.

-

0.03

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ แอนด
เอนจิเนียริง จํากัด
PTTGC America LLC

-

-

10.32 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

-

-

0.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด

ป 2561
การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
(ลานบาท)
0.25 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

ความสัมพันธ

ป 2563
(ลานบาท)
0.05

บริษัทที่เกี่ยวของ
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การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิร)ิ
เปนกรรมการของ บจ. โกลว เอสพีพี 2
––––

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

การรวมคา
บริษัท สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอรวิส
เซส จํากัด
บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด

5.02

-

3.13

3.13

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

2.48

2.39

บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด

2.27

3.00

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด

0.80

0.77

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

0.72

0.72

Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn.
Bhd.
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท โอจีพี เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

0.35

0.22

-

0.27

-

4.98

-

-

Nam Lik 1 Power Co., Ltd.

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
3.13 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 30
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
2.39 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 51.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 41.44
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.72 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 35
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.17 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

6.83

6.83

บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํากัด

3.42

-

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

0.95

4.69

บริษัท แอดวานซ ไบโอเคมิคอล
(ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)

0.31

0.30

0.31

0.30

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด

0.01

-

บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด

31.80

31.80

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

10.43

3.49

-

0.14

7,230.50

6,759.03

6.93 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
4.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 37.65
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
4.76 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 49.59
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 49.59
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.34 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 24.98
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
232.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 21.28
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายบุรณิน รัตนสมบัต)ิ
เปนกรรมการของ บจ. ทอสงปโตรเลียมไทย
––––
––––

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

รวม

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 15
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
3.21 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 13.33
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
22.50 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

12,008.97
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ) เปน
กรรมการของ บมจ. ทิพยประกันภัย
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. สานพลัง
วิสาหกิจเพื่อสังคม

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.3 รายการเงินกูยืมระยะสั้น
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

1,114.69

619.05

601.46 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

816.04

2,632.23

2,412.85 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท
จํากัด
บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง จํากัด

300.32

66.94

68.65 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

131.36

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด

113.56

169.34

249.74 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

––––

83.73

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

1.36

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

2,561.06

3,487.56

บริษัท อัลฟา คอม จํากัด

บริษัท โกลบอล แมนเนจเมนท โฮลดิง้
จํากัด
รวม

3,332.70
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา)
เปนกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
––––

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.4 รายการเงินกูยืมระยะยาว
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด
รวม

45,181.01

23,872.73

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

45,181.01

23,872.73

-

––––

9.2.3.6.5 รายการหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

35.70

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

1.50

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

0.84

0.77

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100

บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด

383.24

374.86

รวม

421.28

375.63

- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. บิซเิ นส
เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ

การรวมคา
400.42 กลุมบริษัท ถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
400.42
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9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.6 รายการหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ป 2561
(ลานบาท)

การถือหุน (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

ความสัมพันธ

การบริหาร (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

บริษัทยอย
2.15

2.98

บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด

2,811.94

3,180.60

รวม

2,814.09

3,183.58

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

- กลุมบริษัท ถือหุนรอยละ 100

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. บิซเิ นส
เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ

การรวมคา
3,841.51 กลุมบริษัท ถือหุนรอยละ 50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
3,841.51
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