ลักษณะการประกอบธุรกิจ/การจัดหา/จัดจําหนาย ของธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผานบริษัทในกลุม
รายละเอียดธุรกิจที่ ปตท. ลงทุนผานบริษัทในกลุมดังตอไปนี้ เปนสวนขยายแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป
2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวขอ 1.2.2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ/การจัดหา/จัดจําหนาย

1. ธุรกิจตนน้ําที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.

1.1 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติ
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติผานบริษทั ในเครืออื่นๆ เชน ธุรกิจกาซธรรมชาติเหลว โดยใหบริการใน
การรับเรือ จัดเก็บกาซธรรมชาติเหลว และแปลงสภาพกาซธรรมชาติเหลว เปนกาซธรรมชาติ เพื่อรองรับการนําเขากาซธรรมชาติ
เหลว ของประเทศ รวมถึงการขยายการลงทุนและการดําเนินธุรกิจกาซธรรมชาติเหลว แบบครบวงจร อีกทั้ง ธุรกิจพัฒนาและ
กอสรางระบบทอยอย ธุรกิจใหบริการขนสงกาซธรรมชาติ เปนตน เพื่อชวยสงเสริมใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติ
อยางครบวงจร โดย ปตท. ลงทุนผานบริษัทดังตอไปนี้
1.1.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD)
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 (PTTLNG)
1.1.4 บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด (MAP)

1.2 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.)
ซึ่ ง เป น บริ ษั ท แกนนํ า ด า นธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม (Flagship Company) ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย ม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ตอเนื่อง เพื่อแสวงหาแหลงปโตรเลียมทั้งน้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ
สรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศ และการจําหนายปโตรเลียมที่ผลิตไดจากโครงการในประเทศ และภูมิภาค
ใกลเคียงซึ่งสวนใหญเปนกาซธรรมชาติใหกับในประเทศเปนหลัก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม ปตท.สผ. มีโครงการ
ดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในประเทศไทย 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
2.2.1 PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)
2.2.2 PTT International Trading London Ltd. (PTTT LDN)
2.2.3 PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA)
2.2 ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจน้ํามันและการคาปลีก
ปตท. ลงทุนในธุรกิจโรงกลั่นน้ํามันโดยมีการลงทุนผาน 3 ใน 6 โรงกลั่นน้ํามันของไทย ซึ่งมีกําลังการกลั่นรวมทั้งสิ้น
770,000 บารเรลตอวัน หรือประมาณรอยละ 62 ของกําลังการผลิตของประเทศ (ขอมูล ณ 31 ธันวาคม 2564) และธุรกิจปโตรเคมี
แบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแตตนน้ําไปจนถึงปลายน้ํา ตั้งแตการผลิตและจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง ผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน
ขั้นกลาง และขั้นปลาย ทั้งสายโอเลฟนส และอะโรเมติกส โดยมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจ ตลอดจนการใหบริการ
ทาเทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑ โดย ปตท. จะเปนผูจัดหาน้ํามันดิบและรับซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงรวมถึงผลิตภัณฑ ปโตรเคมีจาก
บริษัทในกลุมสวนหนึ่งเพื่อจําหนายใหกับตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งนี้ผลประกอบการของธุรกิจน้ํามัน ปโตรเคมี
และการกลั่นสวนใหญจะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ สวนตางราคาน้ํามันดิบและวัตถุดิบกับราคาผลิตภั ณฑน้ํ ามันเชื้ อเพลิ ง และ
ปโตรเคมีในตลาดโลกซึ่งปรับขึ้นลงตามอุปสงคและอุปทานของตลาดโลก รวมถึงมูลคาสินคาคงเหลือ ณ สิ้นป โดยกลุม ปตท. มี
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC) เปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจปโตรเคมี (Petrochemical Flagship) บริษัท
ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP) เปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจการกลั่น (Refinery Flagship) บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
(IRPC) เปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นแบบครบวงจร (Integrated Petrochemical and Refinery Flagship) และ
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (OR) เปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจน้ํามันและการคาปลีก (Oil and Retail Business
Flagship) โดยดําเนินธุรกิจจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและธุรกิจคาปลีกสินคาและบริการอื่น ๆ (Non-Oil) อยางผสมผสาน
กันทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งรวมถึงการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมและผลิตภัณฑอื่น ๆ ในตลาดคาปลีกและตลาด
พาณิชย ธุรกิจกาแฟ รานอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ รานสะดวกซื้อ และการบริหารจัดการพื้นที่เขาดวยกัน นอกจากนี้ ยังมีบริษัท
พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK) ดําเนินธุรกิจใหบริการรับ จัดเก็บและขนถายผลิตภัณฑใหกับบริษัทในกลุม ปตท.
โดย ปตท. มีการกํากับดูแลบริษัทในเครือทั้งทางตรงและทางออมผานตัวแทนที่ทําหนาที่เปนกรรมการบริษัทและตัวแทน
ปฏิบัติงานในบริษัท
ปตท. ไดลงทุนในธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น และธุรกิจน้ํามันและการคาปลีก ผานบริษัทในกลุม จํานวน 5 บริษัทดังนี้
2.2.1 บริษทั พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC)
2.2.2 บริษทั ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
2.2.3 บริษทั ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
2.2.4 บริษทั ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR)
2.2.5 บริษทั พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด (PTT TANK)
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3 ธุรกิจใหมและโครงสรางพื้นฐานที่ดําเนินการผานบริษัทในกลุม ปตท.
บริษัทในกลุม ปตท. ที่อยูภายใตการกํากับดูแลของกลุมธุรกิจใหมและโครงสรางพื้นฐาน มีดังนี้
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

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

โดยกลุม ปตท. มีบริษัท GPSC เปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจไฟฟา (Power Flagship) ซึ่งดําเนินธุรกิจหลักในการผลิต
และจําหนายไฟฟา ไอน้ํา น้ําอุตสาหกรรม และสาธารณูปโภคอื่นๆ ทั้งในสวนที่ดําเนินการเอง และลงทุนในบริษัทอื่น โดย
ณ สิ้ น ป 2564 มี กํ า ลั ง การผลิ ต ตามสั ด ส ว นการถื อ หุ น แบ ง เป น ไฟฟ า 7,122 เมกะวั ต ต ไอน้ํ า 2,946 ตั น ต อ ชั่ ว โมง
น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 7,372 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง น้ําเย็น 15,400 ตันความเย็น และโรงงานผลิตหนวยกักเก็บพลังงาน
(Energy Storage Unit) 141 เมกะวัตต-ชั่วโมง
โดยเมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม 2564 บริ ษั ท PTTGM (บริ ษั ท ย อ ยของ ปตท.) ได เ ข า ซื้ อ หุ น สามั ญ ของบริ ษั ท โกลบอล
รีนิวเอเบิล เพาเวอร จํากัด (GRP) (บริษัทยอยที่ GPSC ถือหุนทั้งหมด) ในสัดสวนรอยละ 50 โดยการเขาซื้อหุน GRP ดังกลาว
สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของกลุม ปตท. ในการเปนผูนําในดานธุรกิจพลังงานหมุนเวียนหรือพลังงานสะอาด (Renewable
Energy) ทํ า ให ก ลุ ม ปตท. สามารถขยายและเพื่ อเพิ่ มขี ดความสามารถในการลงทุนในธุ ร กิ จพลั ง งานหมุ นเวี ย นทั้ง ในและ
ตางประเทศ เพื่อใหบรรลุเปาหมายกําลังการผลิตไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียนที่ 12,000 เมกะวัตต ภายในป 2573 ทั้งนี้ เมื่อวันที่
14 มิถุนายน 2564 GPSC ไดจัดตั้งบริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอรวี่ จํากัด (GRSC) โดย GPSC ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100
เพื่อใหเกิดความคลองตัวและความสามารถในการแขงขันในการลงทุนธุรกิจพลังงานหมุนเวียนในประเทศเปาหมายที่สําคัญ
ภายในภูมิภาคเอเชียอีกดวย
นอกจากนี้ ที่ผานมา ปตท. มีการจัดตั้งบริษัทยอย เพื่อพัฒนาธุรกิจใหมตามกลยุทธ New S-Curve ของ ปตท. อาทิ ธุรกิจ
ยานยนตไฟฟาแบบครบวงจร (EV Value Chain) โดยไดจัดตั้งบริษัท บริษัท อรุณ พลัส จํากัด (ARUN PLUS) เพื่อดําเนินธุรกิจ
ยานยนตไฟฟาแบบครบวงจร สรางระบบนิเวศนสนับสนุนการใชยานยนตไฟฟาในประเทศไทย เชน การแสวงหาโอกาสทาง
ธุรกิจผลิตยานยนตไฟฟาในประเทศไทยผานการรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ การจัดจําหนายทีอ่ ัดประจุไฟฟาและการขยายจุด
ใหบริการอัดประจุไฟฟานอกสถานีบริการ เปนตน บริษัท อีวี มี พลัส จํากัด (EVME PLUS) ซึ่งใหบริการดานดิจิทัลแพลตฟอรม
สําหรับยานยนตไฟฟา เชน บริการใหเชายานยนตไฟฟา บริการขอมูลเกี่ยวกับสถานีอัดประจุไฟฟา และสถานีซอมบํารุงยานยนต
ไฟฟา เปนตน บริษัท สวอพ แอนด โก จํากัด (Swap and Go) ซึ่งใหบริการแพลตฟอรมโครงสรางพื้นฐานและเครือขายสลับ
แบตเตอรี่สําหรับรถมอเตอรไซคไฟฟาแบบไมตองรอชารจ สําหรับธุรกิจดานวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (Life science) ไดจัดตั้งบริษทั
อินโนบิก (เอเชีย) จํากัด (Innobic (Asia)) เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจ Life Science อาทิ ธุรกิจยา ธุรกิจ Nutrition ธุรกิจอุปกรณ
การแพทยและการวินิจฉัยทางการแพทย เปนตน พรอมทั้งพัฒนาศักยภาพความสามารถของ ปตท. ในดาน Life science และเปน
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับประเทศ เชน การซื้อหุนสามัญบริษัท Lotus Pharmaceutical Company Limited (LOTUS) ซึ่งเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยไตหวันดําเนินธุรกิจหลักในการคิดคนพัฒนา (R&D) ผลิตและจําหนายยา โดยมุงเนนยาสามัญ
(Generic drugs) ที่ครอบคลุมหลายกลุมโรค โดยเฉพาะโรคมะเร็ง และโรคระบบประสาท เปนตน สําหรับธุรกิจเทคโนโลยี
ปญญาประดิษฐ หุนยนต และดิจิทัล (AI, Robotics and Digitalization) มีบริษัทอัลฟา คอม จํากัด (Alpha Com) สําหรับรองรับ
การลงทุนตางๆ ในธุรกิจใหมของ ปตท. และกลุม ปตท. ซึ่งสามารถทดสอบแนวคิดและรูปแบบการทําธุรกิจ (Business Model)
กอนที่จะลงทุนจริง บริษัท พีทีที เรส จํากัด (PTT RAISE) เพื่อใหบริการจําหนายและติดตั้งงานหุนยนตและระบบอัตโนมัติแก
กลุมลูกคาอุตสาหกรรม บริษัท พีทีที แอนด ทีจีอีเอส ออปเทค จํากัด (OPTEC) เพื่อดําเนินธุรกิจ One-stop Total Improving
Efficiency Technology Solutions/Services มุงเนนการนําเทคโนโลยีมาใชปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ/เครื่องจักรของ
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ภาคอุตสาหกรรมแบบครบวงจร บริษัท รี แอค จํากัด (ReAcc) เพื่อเปนตัวแทนใหบริการซื้อขายดานพลังงานสะอาด และความ
เปนกลางทางกาซเรือนกระจก (Climate Neutrality) ผานดิจิทัลแพลตฟอรม อาทิ การซื้อขายใบรับรองพลังงานหมุนเวียน
(Renewable Energy Certificates หรือ RECs) ระบบในการซื้อขายไฟฟาในรูปแบบ Corporate Power Purchase Agreement
(CPPA) รวมถึงการใชพลังงานหมุนเวียนกับรถยนตไฟฟา บริษัท เมฆาเทคโนโลยี จํากัด เพื่อลงทุนในธุรกิจใหบริการระบบ
สารสนเทศหลากหลายรูปแบบผานอินเทอรเนต (Public Cloud) เชน การใหบริการจัดเก็บขอมูล ประมวลผล จัดการขอมูลตางๆ
ใหแกบริษัท องคกรตางๆ รวมถึงกลุม ปตท. เปนตน
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 2564
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1. ธุรกิจตนน้ําที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.

1.1 ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกาซธรรมชาติ
ปตท. ประกอบธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับกาซธรรมชาติผานบริษัทในเครืออื่นๆ เพื่อชวยสงเสริมใหกลุม ปตท. ประกอบธุรกิจ
กาซธรรมชาติอยางครบวงจร ดังนี้
1.1.1 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (PTTNGD)
PTTNGD จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2539 เพื่อดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอยเพื่อขนสงกาซ
ธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติปจจุบันมีผูถือหุนคือ (1) บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (2) บริษัท กัลฟ เอนเนอรจี
ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน) และ (3) บริษัท กัลฟ แอลเอ็นจี จํากัด ดําเนินธุรกิจพัฒนาและกอสรางระบบทอยอยเพื่อขนสงกาซ
ธรรมชาติและจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ระยอง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีทุนที่ออกและชําระแลว 500 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนอยูรอยละ
58 ของทุนที่ออกและชําระแลว
ในการประกอบธุรกิจ PTTNGD เปนผูลงทุนสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ (Distribution Pipeline) โดย
ใชทอเหล็กและทอ High Density Polyethylene (HDPE) ซึ่งเชื่อมตอจากระบบทอสงกาซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ
ปตท.ไปยังลูกคาในเขตอุตสาหกรรมรอบกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และระยอง โดยมี ปตท. เปนผูใหความชวยเหลือในการ
จัดหาที่ดินตลอดจนสิทธิในการใชที่ดินเพื่อการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติรวมถึงการขยายธุรกิจและลงทุนเพื่อ
ตอบสนองความต อ งการของลู ก ค า ในรูป แบบการใหบ ริ ก ารดา นพลั ง งาน (Energy services) ธุ ร กิ จ พลั ง งานความร อ นร วม
(Cogeneration) และธุรกิจพลังงานทางเลือก (Alternative Energy) ตลอดจนกิจกรรมธุรกิจอื่นๆ เชน การใหบริการเกี่ยวกับระบบ
ขนสงกาซธรรมชาติทางทอเพิ่มเติม
1) การจัดหา
ปตท. เป น ผู จั ด หาก า ซธรรมชาติ ทั้ ง หมดให กั บ PTTNGD โดยมี สัญ ญาซื้ อ ขายก า ซธรรมชาติ ร ะยะยาวของ
แตละพื้นที่ อายุสัญญา 5-10 ป และมีโครงสรางราคากาซธรรมชาติที่ประกอบดวยราคาเนื้อกาซธรรมชาติ อัตราคาผานทอ และ
คาตอบแทนในการจัดหาและการตลาดและจําหนายกาซธรรมชาติ
2) การจัดจําหนาย
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 PTTNGD มีระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติเพื่อขนสงกาซธรรมชาติเปนเครือขาย
ครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรม 13 แหง ไดแก นิคมอุตสาหกรรมบางปู พื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณบางปูใหม นิคมอุตสาหกรรมบาง
พลี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง พื้นที่อุตสาหกรรมบริเวณรังสิต สวนอุตสาหกรรมโรจนะ นิคมอุตสาหกรรมนวนคร เมือง
อุตสาหกรรมเทพารักษ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน สวนอุตสาหกรรมบางกะดี นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง)
นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีสเทิรนซีบอรด 1 และนิคมอุตสาหกรรมบางปูเหนือ โดยสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติกับลูกคามี
อายุสัญญา 5 - 7 ป ซึ่งราคากาซธรรมชาติจะถูกกําหนดใหสามารถแขงขันไดกับเชื้อเพลิงทดแทน คือ น้ํามันเตาหรือกาซหุงตม
ในป 2564 บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด มีปริมาณจัดจําหนายกาซธรรมชาติปริมาณ 56.96 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
เพิ่มขึ้นรอยละ 12.84 จากป 2563 และมีจํานวนลูกคา 253 ราย โดยที่ปริมาณการจําหนายกาซธรรมชาติและจํานวนลูกคาในป
2562 – 2564 เปนดังนี้
การจัดจําหนาย
ปริมาณ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน)
จํานวนลูกคา (ราย)

ป 2562
54.57
253
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ป 2563
50.48
255

ป 2564
56.96
253

นอกจากนี้ PTTNGD ไดเพิ่มชองทางการจําหนายกาซธรรมชาติ โดยการรวมทุนในสัดสวนรอยละ 80 ในบริษัท
อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด (AMATA NGD) เพื่อดําเนินการกอสรางระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติใหกับลูกคาใน
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ชลบุรี และนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ระยอง
3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTNGD ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 12 คน ที่ไดรับการ
แตงตั้งจาก ปตท. จํานวน 5 คน (รวมประธานกรรมการ) นอกจากนี้ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนง
ผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งรวมตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญดวย
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด ในป 2562 – 2564 เปนดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562
6,883
7,378
6,240
1,138

ป 2563
4,785
4,872
5,060
(195)

หนวย : ลานบาท

ป 2564*
7,583
8,028
6,967
1,061

หนวย : ลานบาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
2,959
808
2,151

ป 2563
3,075
1,119
1,956

ป 2564*
3,345
1,277
2,068

* ขอมูลป 2564 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 เจดีเอ) มาใชประโยชนในประเทศไทย และ
สงไปยังชายแดนไทย-มาเลเซีย รวมทั้งใหบริการแยกกาซธรรมชาติ ที่จังหวัดสงขลา และขนสงกาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ทาง
ท อ จากจั ง หวั ด สงขลาไปยั ง ชายแดนไทย-มาเลเซี ย ส ว น TTM(M) จะดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ให บ ริ ก ารขนส ง ก า ซธรรมชาติ แ ละ
กาซปโตรเลียมเหลวทางทอจากชายแดนไทย-มาเลเซีย ไปใชประโยชนในประเทศมาเลเซีย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 TTM(T) มี
ทุนที่ออกและชําระแลว 6,343.6 ลานบาท และ TTM(M) มีทุนที่ออกและชําระแลว 52.8 ลานริงกิต (มาเลเซีย) และมีหุนบุริมสิทธิ์
แบบไถถอนได (Redeemable Preference Share มูลคา 15 ลานริงกิต) โดยมี ปตท. และ Petronas ถือหุนใน สัดสวนรอยละ 50 ของ
ทุนที่ชําระแลวเทากันทั้งสองบริษัท
ทั้งนี้ ลักษณะของโครงการ แบงเปน 3 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 : เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตป 2549
- ทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาดเสนผาศูนยกลาง 34 นิ้ว จากแปลง A18 ในพื้นที่เจดีเอไปที่ อําเภอจะนะ
จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 267 กิโลเมตร มีความสามารถในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณ
วันละ 1,020 ลานลูกบาศกฟุต
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-

ทอสงกาซธรรมชาติบนบกขนาดเสนผาศูนยกลาง 36 นิ้ว จากอําเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ไปยังชายแดนไทยมาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89 กิโลเมตร และวางตอไปเชื่อมเขากับระบบทอ
สงกาซธรรมชาติของ Petronas ในรัฐเคดาห ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 9 กิโลเมตร มีความสามารถ
ในการสงกาซธรรมชาติสูงสุดประมาณวันละ 750 ลานลูกบาศกฟุต

-

โรงแยกก า ซธรรมชาติ ห น ว ยที่ 1 มี ข นาดความสามารถรั บ ก า ซธรรมชาติ วั น ละ 425 ล า นลู ก บาศก ฟุ ต
ใหบริการแยกกาซธรรมชาติที่นําขึ้นฝงที่จังหวัดสงขลา โดยมีความสามารถในการผลิตกาซปโตรเลียมเหลว
ปละ 166,800 ตัน และกาซธรรมชาติเหลวปละ 43,000 ตัน

-

วางทอสงกาซปโตรเลียมเหลวขนาดเสนผาศูนยกลาง 8 นิ้ว จากโรงแยกกาซธรรมชาติหนวยที่ 1 ขนานไป
กับทอสงกาซธรรมชาติจนถึงชายแดนไทย-มาเลเซีย ที่อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา รวมเปนระยะทาง 89
กิโลเมตร และวางทอตอไปถึงเมือง Prai ในรัฐปนัง ประเทศมาเลเซีย รวมเปนระยะทาง 150 กิโลเมตร
มีความสามารถในการสงกาซปโตรเลียมเหลวสูงสุดประมาณวันละ 1,166 ตัน

ระยะที่ 2 : เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ตั้งแตป 2551
- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42 นิ้ว จากแปลง A18 เชื่อมตอกับทอสงกาซธรรมชาติเสนที่ 3 ของ
ปตท. เปนระยะทาง 61.5 กิโลเมตร และไดเริ่มจัดสงกาซธรรมชาติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2551
-

ทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซ MTJDA แปลง B17 เชื่อมตอกับทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 42
นิ้ว จากแปลง A18 กอสรางแลวเสร็จเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2552 ปจจุบันไดทําการจัดสงกาซธรรมชาติ จาก
แปลง MTJDA-B17 เขาสูระบบแลว และ ปตท. เปน ผูจองใชบริการทั้งระบบ

ระยะที่ 3 : เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย ตั้งแตป 2558
- วางทอสงกาซธรรมชาติในทะเลขนาด 24 นิ้ว จากแปลง B17 โดยสวนของทอสงกาซธรรมชาติ ที่อยูในพื้นที่
JDA ประมาณ 60 กิโลเมตร และเชื่อมตอทอสงกาซของเปโตรนาสความยาว 298 กิโลเมตรจากพื้นที่ JDA
ไปยัง Kerteh ประเทศมาเลเซียโดยไดเริ่มจัดสงกาซธรรมชาติเมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2558 และ Petronas เปนผูจอง
ใชบริการทั้งระบบ
1) การบริการ
TTM(T) และ TTM(M) ใหบริการขนสงกาซธรรมชาติและกาซปโตรเลียมเหลวและใหบริการแยกกาซธรรมชาติ
แกลูกคาของบริษัทเพียง 2 รายคือ ปตท. และ Petronas ซึ่งทั้ง 2 รายเปนผูถือหุนของบริษัท โดยมีสัญญาใหบริการ (Service
Agreement) ระหวางกัน บริษัทไดใหบริการขนสงกาซธรรมชาติในทะเลและบนบกแลวตั้งแตเดือนมกราคม 2549 โดยเปน
กาซธรรมชาติที่ผานกระบวนการบําบัดจากหนวยแยกกาซคารบอนไดออกไซด และใหบริการแยกกาซธรรมชาติ และขนสงกาซ
ปโตรเลียมเหลวทางทอตั้งแต 14 เมษายน 2549 รวมถึงไดขยาย บริการขนสงกาซธรรมชาติ เชิงพาณิชย ให ปตท. ไปยังโรงไฟฟา
จะนะ จํานวน 131 ลานลูกบาศกฟุตตอวันตั้งแตไตรมาสที่ 3 ป 2551 และตอมาไดเพิ่มอีก 7 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ตั้งแตเดือน
มิถุนายน ป 2554 เพื่อสงไปยังสถานีหลักสําหรับใหบริการกาซ NGV ในพื้นที่ภาคใต สําหรับทอสงกาซธรรมชาติจากแหลงกาซ
MTJDA-A18 ซึ่งเชื่อมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. ไดเริ่มวางทอตั้งแต ธันวาคม 2549 สามารถบริการขนสงกาซได 300
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน และเริ่มขนสงกาซธรรมชาติเ มื่อปลายป 2551 และเปดบริการเชิงพาณิช ยทอ สงก า ซจากแหล ง ก า ซ
MTJDA-B17 เชื่อมตอกับทอสงกาซเสนที่ 3 ของ ปตท. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553 สามารถขยายบริการขนสงกาซไดอีก 300 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน
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นอกจากนั้นปจจุบันไดเปดบริการเชิงพาณิชยทอสงกาซจากแหลงกาซ MTJDA-B17 ไปเชื่อมทอกับระบบทอสง
กาซธรรมชาติของ Petronas ที่ขอบเจดีเอไปยังเมือง Kerteh ประเทศมาเลเซีย เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 การขยายบริการขนสง
กาซธรรมชาติดังกลาว นอกจากจะมีรายไดเพิ่ม ยังชวยให ปตท. จัดหากาซธรรมชาติ ไดเพียงพอกับความตองการของลูกคา เปน
การสรางเสถียรภาพและเพิ่มความมั่นคงดานพลังงานใหประเทศไทยดวย
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดการใหบริการดังนี้
•
การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง A18)
•
การผลิตกาซธรรมชาติ (Feed Gas) (แปลง B17)
•
การสงมอบกาซเชื้อเพลิง (Sales Gas)
•
การสงมอบกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
•
การสงมอบกาซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

869
275
345
140,331
44,113

ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
เมตริกตันตอป
เมตริกตันตอป

2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท TTM(T) และ TTM(M) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 คน
ปตท. เป น ผูแ ตงตั้ งจํา นวน 3 คน และ Petronas เป น ผู แต งตั้งจํา นวน 3 คน ทั้ ง นี้ กรรมการที่ไดรั บการแต งตั้งจาก Petronas
ในปจจุบันดํารงตําแหนงประธานกรรมการของทั้งสองบริษัท คราวละ 3 ปโดยจะสลับการดํารงตําแหนงนี้กับกรรมการที่ไดรับ
การแตงตั้งจาก ปตท.
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท TTM(T) ป 2562 - 2564 มีดังนี้
หนวย : ลานบาท

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

ป 2562
2,786
3,083
2,054
1,029

ป 2563
2,874
3,122
2,731
391

ป 2564*
3,054
3,281
2,104
1,177
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
16,119
7,870
8,249

ป 2563
13,221
7,119
6,102

ป 2564*
13,637
6,326
7,311

* ขอมูลป 2564 เปนขอมูล Unaudited

ผลการดําเนินงานของ TTM(M) ป 2562 - 2564 มีดังนี้
งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562
74
90
60
31

ป 2563
72
84
55
29
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หนวย : ลานริงกิต

ป 2564*
68
79
49
30

หนวย : ลานริงกิต

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
829
560
269

ป 2563
720
477
243

ป 2564*
624
387
237

* ขอมูลป 2564 เปนขอมูล Unaudited

1.1.3 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด (PTTLNG)
ปตท. ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษทั PTTLNG ขึ้นเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2547 เพื่อประกอบกิจการทาเทียบเรือขนถาย
กาซธรรมชาติเหลว เก็บรักษา และแปรสภาพกาซธรรมชาติจากของเหลวเปนกาซ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 PTTLNG มีทุนจด
ทะเบียน 27,748 ลานบาท เรียกชําระแลว 26,290.5 ลานบาท
1) ลักษณะของโครงการ
โครงการ LNG Receiving Terminal แหงที่ 1 (LNG Map Ta Phut Terminal 1: LMPT1) ประกอบดวย ทาเทียบเรือ
ขนถายกาซธรรมชาติเหลว ถังเก็บสํารองกาซธรรมชาติเหลว (LNG Storage Tank) และหนวยเปลี่ยนสถานะกาซธรรมชาติเหลว
เปนกาซ (LNG Re-gasification Unit) รวม 11.5 ลานตันตอป โดยมีขนาด 5 ลานตันตอป ในระยะที่ 1 และเพิ่มขนาดเปน 10 ลาน
ตันตอป ในระยะที่ 2 และโครงการระยะที่ 2 สวนตอขยายเพิ่มเติมอีก 1.5 ลานตัน ตอป
2) ความกาวหนา
เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 กพช. มีมติเห็นชอบทบทวนประมาณการความตองการใชกาซธรรมชาติตามแผน
บริหารจัดการกาซธรรมชาติ พ.ศ. 2558 – 2579 พรอมเห็นชอบขยายโครงการกอสราง LNG Receiving Terminal แหงที่ 2 (LNG
Map Ta Phut Terminal 2: LMPT2) จาก 5 ลานตันตอป เปน 7.5 ลานตันตอป โดยกําหนดสงกาซภายในป 2565 ปจจุบันอยูระหวาง
กอสราง คาดวาจะแลวเสร็จในป 2565
วันที่ 30 สิงหาคม 2562 กบง. มีมติมอบหมายให กฟผ. นําเขากาซธรรมชาติเหลว แบบ Spot ปริมาณไมเกิน
200,000 ตัน เพื่อทดสอบระบบการแขงขันเสรีในกิจการกาซธรรมชาตินั้น กฟผ. จึงไดนําเขากาซธรรมชาติเหลวแบบ Spot จํานวน
2 ลําเรือ (Cargoes) โดยลําเรือที่ 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
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เปดดําเนินการเชิงพาณิชย โครงการ Air Separation Unit (ASU) ที่ใชพลังงานความเย็นจาก
การเปลี่ยนสถานะกาซธรรมชาติเหลวมาใชในกระบวนการผลิตกาซอุตสาหกรรม ซึ่งเปนการดําเนินการผานบริษัท มาบตาพุด
แอรโปรดักส จํากัด
3) การบริการ
ให บ ริ ก าร/บริ ห ารจั ด การ LNG Receiving Terminal และคิ ด ค า บริ ก ารรั บ จ า ยและสํ า รองก า ซธรรมชาติ เ หลว
(Terminal Tariff) โดยลูกคาจะเปนผูจัดหาและนําเขากาซธรรมชาติเหลว
- อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ สวนของตนทุนคงที่ (Demand Charge : Ld) ประจําป 2561-2565 เทากับ
18.3506 บาทตอลานบีทียู
- อัตราคาบริการสงกาซธรรมชาติ สวนของตนทุนผันแปร (Commodity Charge : Lc) ประจําป 2564 เทากับ
0.5382 บาทตอลานบีทียู (มกราคม – มีนาคม) และ 0.5423 บาทตอลานบีทียู (เมษายน – ธันวาคม)
- ลูกคาปจจุบัน: ปตท. และ กฟผ.
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4) การบริหาร
คณะกรรมการบริษทั PTTLNG ประกอบดวยกรรมการทัง้ หมด 5 คน เปนผูบ ริหารของปตท. 4 คนและเปนผูแทน
จากกระทรวงการคลัง 1 คน ซึ่งไดรับการเสนอชื่อจาก ปตท. ในฐานะผูทรงคุณวุฒิ
5) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษทั PTTLNG ในป 2562 – ป 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

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

ป 2562
9,542
9,566
3,430
6,136

ป 2563
9,581
9,599
2,882
6,717

ป 2562
55,458
17,367
38,091

ป 2563
56,981
13,344
43,637

ป 2564*
9,691
9,705
2,743
6,942
หนวย : ลานบาท

ป 2564*
69,394
18,155
51,239

* ขอมูลป 2564 เปนขอมูล Unaudited

1.1.4 บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด (MAP)
คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 มีมติให ปตท. จัดตั้ง บริษัท MAP โดย ปตท.
ถือหุนอยูรอยละ 51 และบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแกส จํากัด (BIG) ถือหุนรอยละ 49 ทั้งนี้ ปตท. ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท
ขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เพื่อประกอบธุรกิจ โดยนําพลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากกาซธรรมชาติเหลว มาใชประโยชนและ
ลดตนทุนในกระบวนการผลิตของโครงการแยกอากาศ (Air Separation Unit : ASU) เพื่อผลิตและจําหนายกาซอุตสาหกรรม
(Industrial Gas) ไดแก กาซไนโตรเจน กาซออกซิเจน ไนโตรเจนเหลว ออกซิเจนเหลว และอารกอนเหลว
1) ลักษณะโครงการ
• รูปแบบการรวมทุนกับ BIG ในโครงการ ASU เปนแบบการลงทุนรวมกันเพื่อเปนโรงงานหรือหนวยผล
(Production JVC) กาซอุตสาหกรรม ซึ่งจะใชพลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากกาซธรรมชาติเหลว ประมาณ 0.67
ลานตันตอป
• โครงการ ASU จะนําพลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากกาซธรรมชาติเหลว มาใชประโยชน โดยจะกอสรางระบบ
ท อ ส ง ความเย็ นเชื่อ มตอ กั บ PTTLNG Receiving Terminal เพื่ อ ขนส ง กา ซธรรมชาติเ หลว มาแลกเปลี่ยน
พลังงานความเย็นกับกระบวนการผลิตของโรงงาน ASU และภายหลังแลกเปลี่ยนพลังงานความเย็นแลว ASU
จะสงกาซธรรมชาติ (Natural Gas : NG) ผานระบบทอกลับคืนให PTTLNG Receiving Terminal กอนที่จะ
จัดสงใหผูใชกาซธรรมชาติตอไป ทั้งนี้ บริษัท PTTLNG จะเปนผูลงทุนระบบทอสงความเย็นใหแกโครงการ
ASU
• โรงงาน ASU จะใชเทคโนโลยีการผลิตจากบริษัท Air Products and Chemicals, Inc. (APC) ซึ่งเปนบริษทั แม
ของ BIG
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• ทั้งนี้ ที่ตั้งโครงการ ASU จะใชพื้นที่ประมาณ 9.5 ไร ตั้งอยูในพื้นที่ทาเรืออุตสาหกรรมนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุ ด จ.ระยอง ของการนิ ค มอุ ต สาหกรรมแห ง ประเทศไทย (กนอ.) ห า งจาก PTTLNG Receiving
Terminal เปนระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
2) ความกาวหนาโครงการ
1 ตุลาคม 2564

โรงงาน ASU กอสรางแลวเสร็จ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 และเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย (COD) แลวตั้งแตวันที่
3) การจัดจําหนาย

MAP จะจําหนายผลิตภัณฑกาซอุตสาหกรรมใหกับ BIG บริษัทในกลุม ปตท. และผูใชในภาคเศรษฐกิจตางๆ
โดยมีสูตรราคาจําหนายที่เปนไปตามหลักการ Cost Plus และจะเปลี่ยนแปลงตามตนทุนการผลิตโดย BIG จะเปนผูทําตลาดขาย
ปลีก (Retail) โดยจะนํากาซอุตสาหกรรมไปจําหนายตอยังผูใชในภาคเศรษฐกิจตาง ๆ เชน อุตสาหกรรมแชเยือกแข็ง อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ และโรงพยาบาล เปนตน ซึ่งจะขนสงผานระบบทอและรถขนสง

ของ BIG 2 คน

4) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท MAP ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 4 คน เปนผูบริหารของ ปตท. 2 คน และ เปนผูบริหาร
5) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษทั MAP ในป 2562 – 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

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

ป 2562
7
(7)

ป 2563
13
13
0

หมายเหตุ : บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด เริ่มดําเนินการเชิงพาณิชย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
170
106
63

ป 2563
960
741
219

ป 2564*
195
200
170
30
หนวย : ลานบาท

ป 2564*
1,604
1,230
374

* ขอมูลป 2564 เปนขอมูล Unaudited

1.2 ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ปตท. ดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผานบริษัทยอย ไดแก ปตท.สผ. ซึ่งจดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2528 เพื่อเปนบริษัทแกนนําดานธุรกิจ สํารวจและผลิตปโตรเลียม (E&P Flagship Company) ดวยทุนจดทะเบียน
เริ่มแรก 400,000 บาท และเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2536 ปตท.สผ. ไดเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดย ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบียน 3,969,985,400 บาท ซึ่ง ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 63.79 ของทุนที่ออก
และชําระแลวของ ปตท.สผ.
ในการประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในและตางประเทศ ปตท.สผ. จะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการ
ใหสิทธิประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ซึ่งอาจอยูในรูปของ (1) สัญญาแบงปนผลผลิต
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(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 สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และมีการลงทุน
ในประเทศในภูมิภาคอื่นๆ ใน รัฐสุลตานโอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐ
โมซัมบิก สาธารณรัฐแองโกลา สาธารณรัฐคาซัคสถาน เครือรัฐออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา สหพันธสาธารณรัฐบราซิล และ
สหรัฐเม็กซิโก โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 กลุม ปตท.สผ. มีโครงการดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในประเทศไทย
และตางประเทศ มากกวา 40 โครงการใน15 ประเทศ มีปริมาณสํารองที่พิสูจนแลว (Proved Reserves) จํานวน 1,350 ลานบารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบ โดยแบงเปนปริมาณน้ํามันดิบ คอนเดนเสทและกาซปโตรเลียมเหลว 357 ลานบารเรล และเปนกาซธรรมชาติ
5,973 พันลานลูกบาศกฟุต อีกทั้ง มีปริมาณสํารองที่นาจะพบ (Probable Reserves) จํานวน 773 ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
ทั้งนี้ ปริมาณสํารองพิสูจนแลวรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม ป 2562 – 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ

ปริมาณสํารองพิสูจนแลว
ในประเทศ
ตางประเทศ

ป 2562
566
574

ป 2563
534
540

ป 2564
605
745

รวม

1,140

1,074

1,350

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการลงทุนในธุรกิจใหมที่จะชวยเสริมสรางการเติบโตในระยะยาว นอกจากธุรกิจสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม โดยมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถดานงานวิจัยพัฒนาขององคกรที่สงเสริมธุรกิจปจจุบัน
การเรงขยายธุรกิจหุนยนตและปญญาประดิษฐ ธุรกิจไฟฟาจากพลังงานหมุนเวียน รวมไปถึงพลังงานในรูปแบบใหม เชน การ
ลงทุนในบริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (เออารวี) เพื่อสรางแพลตฟอรมดานนวัตกรรมเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ
และหุนยนต โดยมีเปาหมายเปนผูนําดานเทคโนโลยีปญญาประดิษฐและหุนยนต รวมถึงสรางเวทีสงเสริมคนรุนใหมที่มีศักยภาพ
ใหสามารถนําแนวคิดและเทคโนโลยีไปปรับใชในเชิงพาณิชยไดอยางเปนระบบ และสรางผลกระทบในเชิงบวกระดับโลก
ทั้งนี้ ปตท. สผ. มีการรวมลงทุนในธุรกิจอื่นๆ นอกจากธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม เชน การรวมลงทุนเพื่อ
ดําเนินธุรกิจในการขนสงกาซทางทอจากโครงการซอติกา โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ในเมียนมา และการรวมลงทุน
กับกลุม ปตท. เชน การรวมลงทุนกับ ปตท.สผ โดยถือหุนเทากันรอยละ 50 ในบริษัท เอนเนอรยี่คอมเพล็กซ จํากัด เพื่อกอสราง
อาคารสํานักงาน และในบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติเหลว ครบวงจร
เปนตน
ผลประกอบการของ ปตท.สผ สวนใหญจะขึ้นอยูกับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลก ความสําเร็จในการสํารวจและ
การพัฒนาแหลงปโตรเลียม การเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงานและการบริหารตนทุนอยางตอเนื่อง รวมทั้งโอกาสใน
การลงทุนเพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดผลการดําเนินงานดังนี้
1) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 อัตราการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยคิดเปน 494,877 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน ทั้งนี้ปริมาณการผลิตเฉลี่ยรวมทุกโครงการในป 2562 – 2564 เปนดังนี้
หนวย : บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน

ปริมาณการผลิต
รวมทุกโครงการ

ป 2562
413,640
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ป 2563
422,278

ป 2564
494,877

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 68 ของผลิตภัณฑของ ปตท.สผ. ในป 2564) 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 2564 ปตท.สผ. และบริษัทยอยมีการจําหนายผลิตภัณฑรวมทั้ง 4 ชนิด ประมาณ 416,141
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน เพิ่มขึ้นรอยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2563 ที่อยูที่ 354,052 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
ซึ่งมีสาเหตุหลักจากการเขาซื้อโครงการโอมาน แปลง 61 ในเดือนมีนาคม 2564 และการเริ่มผลิตกาซธรรมชาติในโครงการ
มาเลเซีย-แปลงเอช ในเดือนกุมภาพันธ ป2564 ทั้งนี้ปริมาณการจําหนายผลิตภัณฑแตละชนิดของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยในป
2562 – 2564 เปนดังนี้
ผลิตภัณฑ
น้ํามันดิบ (พันบารเรลตอวัน)

ป 2562
61.16

ป 2563
79.32

ป 2564
70.56

กาซธรรมชาติ (ลานลูกบาศกฟุตตอวัน)

1,536.57

1,469

1,828.78

กาซปโตรเลียมเหลว (เมตริกตันตอวัน)

199.95

182

185.58

คอนเดนเสท (พันบารเรลตอวัน)

38.49

34.95

44.99

350,651

354,052

416,141

47.24

38.92

43.49

รวมทุกผลิตภัณฑ
(บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
ราคาขายผลิตภัณฑโดยเฉลี่ย
(เหรียญสหรัฐฯตอบารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ)

3) การบริหาร
ปตท. บริหารการลงทุนใน ปตท.สผ. โดยรวมเปนคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อใชอํานาจหนาที่ในการกําหนด
นโยบายและกํากับดูแลการดําเนินกิจการของ ปตท.สผ. ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการ ปตท.สผ. ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 15 คน ประกอบดวยผูบริหารของ ปตท.จํานวน 2 คน
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ ปตท.สผ. ในป 2562 –2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน *
รายไดจากการขายและการบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)

ป 2562
191,053
198,822
150,400

ป 2563
160,401
167,418
146,061

ป 2564
219,068
234,631
196,256

กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

48,803

22,664

38,864
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หนวย : ลานบาท

งบการเงิน *
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
669,464
312,405
357,059

ป 2563
675,637
321,226
354,411

ป 2564
783,536
368,186
415,350

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

5 ) ความคืบหนาโครงการตางๆ และโครงการที่ยังไมไดสงมอบ
ฐานการดําเนินงานของ ปตท.สผ. สวนใหญอยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา (เมียนมา) สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในป 2564 บริษัทมีปริมาณการขายเฉลี่ยจากโครงการในประเทศไทยรวมอยูที่ประมาณ 264,382
บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 64 ของปริมาณการขายทั้งหมด สําหรับในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยูที่ประมาณ 95,766 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน หรือคิดเปนรอยละ 23 ของ
ปริมาณการขายทั้งหมด
โดยมีความคืบหนาหลักดังนี้ โครงการในอาวไทย อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย และ โครงการคอนแทร็ค
4 สามารถผลิตไดตามความตองการเรียกรับกาซของผูซื้อที่เพิ่มสูงขึ้นจากมาตรการควบคุมสถานการณโควิด-19 ที่ผอนคลายมาก
ขึ้นในป 2564 โครงการในประเทศมาเลเซีย มีการเริ่มผลิตกาซธรรมชาติในโครงการมาเลเซีย แปลงเอช ในไตรมาส 1 และมีการ
คนพบแหลงกาซธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญกวาที่ไดมีการประมาณการไวในเบื้องตนในโครงการซาราวัก เอสเค 410บี รวมถึงได
คนพบแหลงปโตรเลียมแหลงใหมจากการเจาะหลุมสํารวจใน 3 โครงการนอกชายฝงซาราวัก นอกจากนี้ บริษัทไดขยายการลงทุน
ดวยการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนในโครงการโอมาน แปลง 61 ซึ่งเปนแหลงผลิตกาซธรรมชาติขนาดใหญของประเทศโอมานอีก
ดวย สําหรับการเปลี่ยนผานสิทธิการดําเนินการของแปลง G1/61 (แหลงเอราวัณ) ในประเทศไทย บริษัทไดเตรียมความพรอมใน
ดานตาง ๆ ไวเพื่อใหการติดตั้งแทนผลิตและทอใตทะเลทําไดอยางรวดเร็วเมื่อสามารถเขาพื้นที่ไดและเพื่อใหโครงการสามารถ
ผลิตไดตามขอกําหนดในสัญญาโดยเร็วที่สุด โดยในเดือนธันวาคมป 2564 PTTEP ไดลงนามในขอตกลงกับผูรับสัมปทานเดิม
เพื่อใหสามารถเขาพื้นที่โครงการได และตั้งแตตนป 2565 บริษัทไดเริ่มเขาไปดําเนินการในพื้นที่อยางตอเนื่องภายใตสัญญาที่มีอยู
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษทั : pttep.com/th/Investorrelations/Regulatorfilings/Annualfiling.aspx
1.3 ธุรกิจการลงทุนตางประเทศ (ตนน้ํา)
1.3.1 บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด (PTTER)
PTTER จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม 2550 โดย ปตท. เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ปจจุบัน PTTER ดําเนิน
ธุ ร กิ จ ระบบท อ ส ง ก า ซธรรมชาติ ใ นประเทศสาธารณรั ฐ อาหรั บ อี ยิ ป ต โดย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 PTTER มี ทุ น
จดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 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
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EMG เปนบริษัทเดียวที่ไดรับสิทธิในการสงออกกาซธรรมชาติจากสาธารณรัฐอาหรับอียิปตเพื่อจําหนายไปยังรัฐ
อิสราเอลภายใตบันทึกขอตกลงความรวมมือของทั้งสองประเทศ โดย EMG มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ จากบริษัท Egyptian
General Petroleum Corporation (EGPC)/Egyptian Natural Gas Holding Company (EGAS) ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจอียิปต ในปริมาณ
677
ลานลบ.ฟุต/วัน เปนเวลา 20 ป โดยขนสงผานระบบทอสงกาซธรรมชาติในทะเลจากเมือง Al-Arish ในสาธารณรัฐอาหรับอียิปต
ไปยังเมือง Ashkelon ทางตอนใตของรัฐอิสราเอล และไดเริ่มดําเนินการโครงการในไตรมาส 1 ป 2551
อยางไรก็ดี เนื่องจากเกิดเหตุความไมสงบในสาธารณรัฐอาหรับอียิปตอยางตอเนื่องนับตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 2554
และเกิดเหตุการณวางระเบิดทอสงกาซธรรมชาติ ของ EGPC/EGAS จนทําให EGPC/EGAS ไมสามารถจัดสงกาซธรรมชาติ
ใหกับ EMG ติดตอกันเปนระยะเวลานาน สงผลกระทบตอธุรกิจของ EMG อยางมีนัยสําคัญ
จากการประชุมคณะกรรมการ ปตท.ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ไดมีมติอนุมัติให PTTER ดําเนินการ
จําหนายเงินลงทุนใน EMG ซึ่ง PTTER ถือหุนในสัดสวนรอยละ 25 พรอมภาระผูกพันทั้งหมด ใหกับบริษัท Snam S.p.A (Snam)
(บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยประเทศอิตาลี) หรือบริษัทที่ Snam ถือหุนทั้งหมด ดวยมูลคาประมาณ 50 ลานเหรียญ
สหรัฐฯ ซึ่ง PTTER ไดมีการลงนามในสัญญาซื้อขายฯ (Sale and Purchase Agreement) กับ Snam เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 และ
คูสัญญาไดดําเนินการซื้อขายหุน EMG และภาระผูกพันทั้งหมดแลวเสร็จ เปนผลใหธุรกรรมเสร็จสิ้นสมบูรณเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม
2564
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTER ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 คนซึ่งเปนผูบริหารจาก
ปตท. จํานวน 3 คน และผูทรงคุณวุฒิอิสระจากภายนอก จํานวน 1 คน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTER ป 2562 – 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดจากการขายและใหบริการ
รายไดอื่น
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562

ป 2563*

ป 2564

127
158
(31)

114
(409)
523

1,460
136
1,324
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562

ป 2563*

ป 2564

1,051
36
1,016

1,564
50
1,514

3,134
67
3,067

*ป 2563 มีรายการคาใชจายโอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ 513 ลานบาท ซึ่งเปนผลมาจากการปรับโครงสรางการ ลงทุนธุรกิจถานหิน

1.3.2 บริษัท ปตท. โกลบอลแมนเนจเมนท จํากัด (PTTGM)
PTTGM จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคในการเปน Holding Company เพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจตางๆ ของ
ปตท. ทั้งในและตางประเทศ โดย ปตท. ถือหุนอยูรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชําระแลว ทั้งนี้ ณ 31 ธันวาคม 2564
PTTGM มีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 57,735 ลานบาท และทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวจํานวน 55,343 ลานบาท
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1) การดําเนินธุรกิจ
การลงทุนในธุรกิจถานหิน ดังนี้
บริษัท PTT Mining Limited (PTTML) เปนบริษัทยอยซึ่ง PTTGM ถือหุนรอยละ 100 (ทั้งทางตรงและทางออม)
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 เหรียญสหรัฐ และทุนเรียกชําระแลวจํานวน 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
Field ในสาธารณรัฐมาดากัสการ โดยที่ตั้งโครงการอยูทางดานตะวันตกเฉียงใตของประเทศ มีศักยภาพในการ
ผลิตถานหินเพื่อการสงออกและเปนเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ าและอุตสาหกรรมโดยเฉพาะสํ าหรับสาธารณ
รัฐอินเดียและประเทศในทวีปยุโรปตะวันตก ปจจุบัน MCM ไดรับใบอนุญาตการผลิตถานหินจากรัฐบาล
มาดากัสการแลว แตเนื่องจากราคาถานหินในอดีตปรับตัวลดลง จึงไดชะลอการพัฒนาโครงการออกไป
- ถือหุนผานบริษัทยอยในบริษทั รวมทุน Fee (Bru) Pte Ltd ในสัดสวนรอยละ 35 ซึ่งเคยไดรับสิทธิในการสํารวจ
ศักยภาพแหลงถานหินในประเทศบรูไนดารุสซาราม
- ณ 31 ธันวาคม 2564 ปตท. อยูระหวางดําเนินการถอนการลงทุนในธุรกิจถานหิน เพื่อใหสอดคลองกับกลยุทธ
ของ ปตท.
สําหรับผลประกอบการในธุรกิจถานหินประจําป 2564 นั้น SAR มียอดขายถานหินรวมทั้งสิ้น 6 ลานตัน และมีผล
ประกอบการจากการดําเนินธุรกิจถานหินเปนขาดทุนสุทธิ 96 ลานเหรียญสหรัฐฯ
นอกจากนี้ เพื่อรองรับการลงทุนของ ปตท. และบริษทั ในกลุม ปตท. ในธุรกิจใหมตามกลยุทธ New S-Curve นัน้
PTTGM จึงไดจัดตั้งบริษัทตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของ ปตท. เพื่อความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจใหม อาทิ ธุรกิจยานยนตไฟฟา
แบบครบวงจร (EV Value Chain) ธุรกิจดานวิทยาศาสตรเพื่อชีวิต (Life science) เชน ธุรกิจยา ธุรกิจ Nutrition ธุรกิจอุปกรณ
การแพทยและการวินิจฉัยทางการแพทย และธุรกิจเทคโนโลยีปญ
 ญาประดิษฐ หุนยนต และดิจิทัล (AI, Robotics and
Digitalization) เปนตน ซึ่งธุรกิจเหลานี้ยงั อยูในระยะเริ่มตน จึงยังไมไดกอใหเกิดรายไดอยางมีสาระสําคัญตอผลการดําเนินงาน
ของ PTTGM
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจํานวน 3 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. 2 คน และเปนผูแทนจาก
กระทรวงการคลัง 1 คน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานรวมของ PTTGM ตั้งแตป 2562 - 2564 เปนดังนี้
งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดอื่น
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562
15,380
206
13,657
1,929

ป 2563
11,057
470
18,606
(7,079)
17

หนวย : ลานบาท

ป 2564
16,984
814
14,285
3,513

หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
28,247
7,619
20,628

ป 2563
39,519
19,706
19,813

ป 2564
62,227
27,504
34,723

1.3.3 บริษัท ปตท กรีน เอ็นเนอรยี่ จํากัด (PTTGE)
ปตท. ได จ ดทะเบี ยนจัดตั้ ง บริ ษั ท PTTGE ซึ่ ง ปตท. ถื อ หุ น ร อ ยละ 100 เมื่ อ วั น ที่ 14 กั น ยายน 2550 ด ว ยทุ น
จดทะเบียน 833 ลานบาท และปจจุบันมีทุนจดทะเบียนอยูที่ 12,403 ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคหลักสําหรับลงทุนในธุรกิจปลูก
ปาล ม และผลิ ต น้ํ า มั น ปาล ม ดิ บ อย า งไรก็ ต าม ทรั พ ย สิ น ที่ มี อ ยู ใ น PTTGE มี ส ภาพที่ ไ ม เ อื้ อ ต อ การเพาะปลู ก ปาล ม
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 2564 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 4 คน เปนผูบริหารจาก
ปตท. 3 คนและกรรมการอิสระ 1 คน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTGE ในป 2562 – 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

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

ป 2562

ป 2563

ป 2564*

1
10
(9)

(1)
(1)

2
(1)
1

ป 2562

ป 2563

ป 2564*

18
0.2
17.8

18
1
17

18
0.4
17.6

* ขอมูลป 2564 เปนขอมูล Unaudited

18

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

1.3.4 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL)
PTTGL จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดย ปตท. เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 และ ปตท.สผ. เปน
ผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 50 โดยปจจุบัน PTTGL มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10,421 ลานบาท (หุนสามัญ 10,421,446 หุน มูลคา
หุนละ1,000 บาท) และมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลวจํานวน 10,421 ลานบาท
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 ไดเขาถือหุนรอยละ 10 ในบริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (PL9SB) ซึ่ง
เปนโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลว โดยนํากาซธรรมชาติขึ้นมาแปลงสภาพเปนกาซธรรมชาติเหลว ที่มีสถานะเปนของเหลว
(Liquefaction) ซึ่งในสวนนี้ คือ โครงการ Liquefaction Train 9 และสิ่งอํานวยความสะดวกที่อยูรอบบริเวณ PETRONAS LNG
Complex ตั้งอยูในรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย มีกําลังการผลิตกาซธรรมชาติเหลว อยูที่ 3.6 ลานตันตอป เพื่อจําหนายกาซ
ธรรมชาติเหลว ไปยังฐานลูกคาในภูมิภาคเอเชีย นับเปนกาวแรกของ PTTGL ในการขยายการลงทุนในธุรกิจ LNG Value Chain
ทั้งนี้ในป 2564 PTTGL ไดดําเนินการลงทุนในบริษัท บี.กริม เพาเวอร แอลเอ็นจี เจวี จํากัด โดยถือหุนในสัดสวนที่เทากันกับ
บริษัท บี.กริม เพาเวอร จํากัด (มหาชน) คิดเปนรอยละ 50 โดยมีวัตถุประสงคในการดําเนินธุรกิจจัดหาและจัดจําหนายก าซ
ธรรมชาติเหลว รวมทั้งแสวงหาโอกาสในธุรกิจอื่นๆ ใน LNG value chain ทั้งในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนการดําเนินการ
ตามแผนกลยุทธของ ปตท.ในการมุงสูพลังงานเปลี่ยนผาน (Transition Fuel) และเปนการสรางพันธมิตรเพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ
กับคูคาที่มีศักยภาพ
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTGL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการจํานวน 4 คนซึ่งเปนผูบริหารจาก
ปตท. จํานวน 2 คน และผูบริหารจาก ปตท.สผ. จํานวน 2 คน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานรวมของบริษัท PTTGL ในป 2562 - 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบการเงิน
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562

ป 2563

ป 2564*

6.5
11
(4.5)

5.5
7.3
(1.8)

2.1
5.3
(3.2)
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
*ขอมูลป 2564 เปนขอมูล Unaudited
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ป 2562

ป 2563

ป 2564*

438
134
304

379
120
259

339
84
255

2. ธุรกิจปลายน้ําที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.
2.1 ธุรกิจการคาระหวางประเทศ
2.1.1 PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)
PTTT จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2543 ณ ประเทศสิงคโปร มีทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว 6.1
ลานเหรียญสิงคโปร และ ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 โดย PTTT มีวัตถุประสงคในการทําธุรกรรมการคาสากลเต็มรูปแบบ
ผานการเก็บ ผสม บริหารและจําหนาย รวมทั้ง การจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคา โดยครอบคลุมการ
คาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ผลิตภัณฑปโตรเคมี ผลิตภัณฑที่เกี่ยวเนื่องดานพลังงานและโภคภัณฑอื่นๆ เพื่อสรางรายได
สรางมูลคาเพิ่ม และเปนฐานในการขยายธุรกรรมในฝงซีกโลกตะวันออก ตลอดจนการมีสวนชวยสรางความมั่นคงทางพลังงาน
ใหกับประเทศอีกทางหนึ่ง
PTTT มีบริษัทลูก 1 บริษัท คือ PTT MEA Ltd. (PTTMEA) ณ รัฐอาบูดาบี ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ซึ่ง
ดําเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2564 เพื่อดําเนินการลงทุนในตลาดซื้อขายน้ํามันดิบลวงหนา ICE Futures Abu Dhabi
(IFAD) และขยายเครือขายทางการคาในภูมิภาคตะวันออกกลาง นอกจากนี้ PTTT ยังมีสํานักงานตัวแทน 1 แหง คือ สํานักงาน
ตัวแทนเมืองเซี่ยงไฮ สาธารณรัฐประชาชนจีน (PTT International Trading Shanghai Representative office) ทําหนาที่ประสานงาน
การคาและขอมูลตลาดในสาธารณรัฐประชาชนจีนและภูมิภาคใกลเคียง
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 2562 – 2564 เปนดังนี้
งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562
13,255
13,281
13,265
16

ป 2563
8,553
8,565
8,524
41

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

ป 2564
15,316
15,320
15,302
18

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
1,737
1,628
109

20

ป 2563
1,084
936
148

ป 2564
1,614
1,451
163

2.1.2 PTT International Trading London Ltd. (PTTT LDN)
PTTT LDN จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2559 ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีทุนจดทะเบียน 26.5
ลานเหรียญสหรัฐ เรียกชําระแลว 10.5 ลานเหรียญสหรัฐ และ ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 โดย PTTT LDN มีวัตถุประสงค
ในการทําธุรกรรมการคาสากลเต็มรูปแบบที่มุงเนนการขยายเครือขายการคาในฝงซีกโลกตะวันตก และการแสวงหาโอกาสใน
การสรางมูลคาการคาจากธุรกรรมใหมๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงการคาในฝงซีกโลกตะวันตกและตะวันออก โดยมีธุรกรรมการคา
ครอบคลุมการคาน้ํามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลียม ควบคูไปกับ การจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคาที่
มีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ PTTT LDN ยั ง มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ในการแสวงหาข อ มู ล การคา และความเคลื่ อ นไหวของราคาใน
ฝงตะวันตก ซึ่งชวยให ปตท. มีขอมูลผลิตภัณฑรอบโลกตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงการมีทําเลอยูในจุดยุทธศาสตรซึ่งเปนที่ตั้งของ
ตลาดอนุพันธที่สําคัญของโลกในประเทศอังกฤษ ซึ่งจะมีสวนชวยใหการคาและการบริหารความเสี่ยงราคามีประสิทธิภาพมากขึ้น
1) การคาและการบริการ
PTTT LDN ทํ า หน า ที่ ข ยายการค า นอกประเทศ โดยการซื้ อ และขายสิ น ค า โภคภั ณ ฑ รวมทั้ ง การให บ ริ ก าร
การจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคาผานการใชเครื่องมืออนุพันธ โดย PTTT LDN จะมุงเนนตลาดการคา
หลักในภูมิภาคยุโรปและแอฟริกา รวมถึง การคาขามทวีปที่เชื่อมโยงกับบริษัทยอยอื่นๆ ในกลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ และ
กลุม ปตท.
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTT LDN ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 6 ทาน เปนผูบริหารจาก ปตท. 5 ทาน และ
ตัวแทนจากกระทรวงการคลัง 1 ทาน
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTT LDN ป 2562 – 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

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

ป 2562
2,344
2,357
2,346
11

ป 2563
1,141
1,159
1,145
14

ป 2564
2,046
2,053
2,044
9
หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
460
435
25

ป 2563
149
111
38

ป 2564
357
311
46

2.1.3 PTT International Trading USA Inc. (PTTT USA)
PTTT USA จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ ฮิวสตันประเทศสหรัฐอเมริกา มีทุนจดทะเบียน 15 ลาน
เหรียญสหรัฐ เรียกชําระแลว 5 ลานเหรียญสหรัฐ และ ปตท. เปนผูถือหุนรอยละ 100 โดย PTTT USA มีวัตถุประสงคในการทํา
ธุรกรรมการคาสากลเต็มรูปแบบที่มุงเนนการขยายเครือขายการคาครอบคลุมทวีปอเมริกา (อเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และละติน
อเมริกา) การแสวงหาโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มและตอยอดธุรกรรมการคาภายในทวีปอเมริกาและการคาขามทวีป รวมทั้ง
รองรับการจัดหา Feedstock ใหกับโรงกลั่น และ/หรือ โรงปโตรเคมีของกลุม ปตท. เพื่อลดการพึ่งพาการนําเขาจากประเทศใน
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แถบตะวันออกกลางที่มีค วามเสี่ ยงทางการเมือ งสูง โดยมีธุรกรรมการคาครอบคลุม การคาน้ํ ามันดิบ ผลิตภัณฑปโตรเลี ย ม
ผลิตภัณฑปโตรเคมี ควบคูไปกับ การจัดหาการขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคา
นอกจากนี้ PTTT USA ยังมีบทบาทที่สําคัญในการแสวงหาขอมูลการคาและความเคลื่อนไหวของราคาผลิตภัณฑ
ในทวีปอเมริกา และตลาดอนุพันธที่สําคัญของโลกในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะชวยใหการคาและการบริหารความเสี่ยงราคา
ของ ปตท. มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากการมีขอมูลผลิตภัณฑรอบโลกตลอด 24 ชั่วโมง
1) การคาและการบริการ
PTT USA ทําหนาที่ขยายการคานอกประเทศ โดยการซื้อและขายสินคาโภคภัณฑ รวมทั้ง การใหบริการการจัดหา
การขนสงทางเรือและการบริหารความเสี่ยงราคาผานการใชเครื่องมืออนุพันธ โดย PTTT USA จะมุงเนนตลาดการคาหลัก
ในภูมิภาคอเมริกาเหนือและอเมริกาใต รวมถึง การคาขามทวีปที่เชื่อมโยงกับบริษัทยอยอื่นๆ ในกลุมธุรกิจการคาระหวางประเทศ
และกลุม ปตท.
2) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTTT USA ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 3 ทาน เปนผูบริหารจาก ปตท. ทั้งหมด
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท PTTT USA ป 2563 - 2564 เปนดังนี้
งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ

ป 2563
-

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

ป 2564
234
234
232
2

หนวย : ลานเหรียญสหรัฐ

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2563
5
5

ป 2564
8
1
7

2.2 ธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น และ ธุรกิจน้ํามันและการคาปลีก
2.2.1 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) (GC)
GC เปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่นครบวงจร (Integrated Petrochemicals and Refining) ซึ่งมีกําลัง
การผลิต ผลิตภัณฑปโตรเคมี และเคมีภัณฑรวมประมาณ 13.95 ลานตันตอป และมีกําลังการกลั่นน้าํ มันดิบ และคอนเดนเสทรวม
280,000 บารเรลตอวัน โดย GC จัดเปนบริษทั แกนนําของธุรกิจเคมีภัณฑ (Petrochemical Flagship) ของกลุม ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ปตท. ถือหุน ในสัดสวนรอยละ 45.18
GC ไดจัดโครงสรางธุรกิจออกเปน 3 กลุม ไดแก
1) ธุรกิจเคมีภัณฑพื้นฐาน ไดแก กลุมผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นตน
2) ธุรกิจเคมีภัณฑตอเนื่อง และผลิตภัณฑชีวภาพ ประกอบดวย กลุมผลิตภัณฑปโตรเคมีขั้นกลาง กลุมผลิตภัณฑ
โพลิเมอรและเคมีภัณฑ และกลุมผลิตภัณฑพลาสติกชีวภาพและผลิตภัณฑเพื่อความยั่งยืน
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3) ธุรกิจเคมีภัณฑชนิดพิเศษ
นอกเหนือจากโครงสรางธุรกิจ 3 กลุมขางตน GC ยังดําเนินธุรกิจการใหบริการและอื่น ๆ ไดแก งานบริการเก็บ
และขนถายผลิตภัณฑ โดยใหบริการแกโรงงานของ GC ที่ตั้งอยูในเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
ณ 31 ธันวาคม 2564 GC มีกําลังการผลิตติดตั้งในแตละผลิตภัณฑ ดังนี้
กําลังการผลิตติดตั้ง
(ตันตอป, ยกเวนระบุเปนอยางอืน่ )
ผลิตภัณฑ
โรงกลั่นน้ํามัน(1) ..............................................
280,000
โรงอะโรเมติกส ...............................................
2,419,000
โรงโอเลฟนส ..................................................
3,738,000
(2)
โพลิเมอร .......................................................
3,667,000
เอทิลีนออกไซด ...............................................
473,000
เคมีเพื่อสิ่งแวดลอม(2).......................................
793,000
ฟนอล ..............................................................
954,000
(2)
Performance Materials and Chemicals
1,903,000

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 2562/1
ป 2563/2
ป 2564/3
กําลังการผลิต
อัตราการใชกําลังการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิต อัตราการใชกําลังการผลิต
โรงกลั่น
โรงโอเลฟนส
โรงอะโรเมติกส

280 พันบารเรลตอวัน
3,738 พันตันตอป
2,419 พันตันตอป

(รอยละ)
87
102
88

(รอยละ)
97
97
96

(รอยละ)
95
91
99

/1

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
/3
ในป 2564 มีการปดซอมบํารุงตามแผนของหนวยผลิต Oleflex ในเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเปนระยะเวลา 37 วัน

1) การจัดหา
วัตถุดิบที่ใชในการผลิตผลิตภัณฑปโตรเลียมสําเร็จรูปและผลิตภัณฑอะโรเมติกส ประกอบดวย 1) น้ํามันดิบซึ่ง
นําเขาจากตางประเทศ 2) คอนเดนเสทจัดหาในประเทศ และนําเขาจากตางประเทศบางสวน โดย ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบให
ตามสัญญาจัดหาน้ํามันดิบและวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement) ซึ่งรวมถึงการจัดหาคอนเดนเสท ตามโครงสรางราคา
ที่อางอิงกับราคาตลาด
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) เพื่อจําหนายเม็ดพลาสติกโพลีเอทิลีนภายใตเครื่องหมายทางการคา “InnoPlus” และ “Plasmate” และ
เม็ดพลาสติกโพลีสไตรีนภายในเครื่องหมายการคา “Diarex” โดย GC ไดจําหนายผลิตภัณฑที่ผลิตไดทั้งหมดผานบริษัท จีซี มาร
เก็ตติ้ง โซลูชั่น จํากัด (GCM) ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อดําเนินธุรกิจทางการตลาดและจําหนายผลิตภัณฑโพลีเมอรทั้งในและตางประเทศ
ใหกับบริษัทในกลุม GC นอกจากนี้ GC ไดจําหนายผลิตภัณฑเม็ดพลาสติกชนิดอื่น ๆ ผานบริษัทยอยและบริษัทรวมคา
3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท GC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวย กรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมการที่เปน
ผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ GC รวมถึง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารดวย
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานเปรียบเทียบของ GC ในป 2562 - 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

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

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

ป 2563
329,291
335,716
335,064
652
200

ป 2564
468,953
492,126
446,576
45,550
44,982
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
452,514
158,919
293,595

ป 2563
489,383
200,389
288,994

ป 2564
754,115
426,512
327,603

*กําไร (ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม โดยกําไร (ขาดทุน) ของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจ
ควบคุม ป 2562 จํานวน 667 ลานบาท ป 2563 จํานวน 452 ลานบาท และป 2564 จํานวน 452 ลานบาท
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5) โครงการตางๆ
5.1.1. โครงการเขาสูธุรกิจผลิตภัณฑมลู คาสูง (High Value Business: HVB)
GC ไดดําเนินการตามกลยุทธในการเขาสูธุรกิจผลิตภัณฑมูลคาสูง (High Value Business : HVB) โดยการเขาซื้อ
กิจการของ Allnex Holding GmbH (allnex) ดวยเงินลงทุนมูลคาประมาณ 4.1 พันลานยูโร โดยบริษัทฯ ใชแหลง
เงินทุนจากเงินสดในมือของบริษทั ฯ วงเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน รวมถึงการสนับสนุนจาก บมจ. ปตท. ผาน
วงเงินกูยืม โดยการเขาซื้อกิจการดังกลาวไดแลวเสร็จในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ที่ผานมา การเขาสูธุรกิจ HVB
ดังกลาวเปนการตอยอดการเจริญเติบโตของบริษทั ฯ เพื่อสนองตอบความตองการของผูบริโภคภายใต Megatrends
โดยบริษัทฯ และ allnex จะสรางความรวมมือและเสริมสรางความไดเปรียบทางการแขงขัน รวมถึงการดํารงไวซึ่ง
จุดแข็งและขอไดเปรียบทางธุรกิจขณะเดียวกันก็สามารถหาโอกาสใหมๆรวมกันในการสรางความเติบโตขอธุรกิจ
การเรงสรางนวัตกรรม และความเปนเลิศในการดําเนินงาน
5.1.2. โครงการโรงโอเลฟนสแหงใหม (Olefins Reconfiguration Project)
GC ลงทุนในโรงโอเลฟนสแหงใหม (Olefins Reconfiguration Project : ORP) โดยใชแนฟทา และกาซปโตรเลียม
เหลว (LPG) เปนวัตถุดิบหลัก โดยมีกําลังการผลิตเอทิลีนอยูท ี่ 500,000 ตันตอป และโพรพิลีน 250,000 ตันตอป
สงผลใหกําลังการผลิตติดตั้งโอเลฟนสของ GC จะเพิ่มขึน้ จาก 2,988,000 ตันตอป เปน 3,738,000 ตันตอป ทัง้ นี้
โครงการไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนมิถนุ ายน ป 2564
5.1.3 โครงการพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง
GC ไดดําเนินการลงทุน ผานการจัดตั้งบริษัทรวมทุน ไดแก บริษทั เอ็นวิคโค จํากัด (ENVICCO) มีวตั ถุประสงคใน
การดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกรีไซเคิลประเภท rPET และ rHDPE ดวยกําลังการผลิต 45,000
ตันตอป แบงเปนกําลังการผลิต rPET 30,000 ตันตอป และ rHPDE 15,000 ตันตอป GC คาดวาเริ่มดําเนินการเชิง
พาณิชยไดในไตรมาสที่ 1 ของป 2565
5.1.4 โครงการพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูง
GC ไดจัดตั้งบริษทั รวมทุน ไดแก บริษทั คุราเร จีซี แอดวานซ แมททีเรียลส จํากัด โดยมีวัตถุประสงคในการ
ดําเนินการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑพลาสติกวิศวกรรมชั้นสูงประเภท 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 ไดรับอนุมตั ิใหดําเนินโครงการปรับปรุงโรงโอเลฟนสหนวยที่ 2 ซึ่งจะทําใหโรงโอเลฟนสหนวยที่ 2 ของ GC
สามารถใชโพรเพนเปนวัตถุดิบในการผลิตไดเพิ่มขึ้นคาดวาจะเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยไดในไตรมาส 1 ป 2566
5.1.6 โครงการอื่น ๆ
โรง PTA โรงผลิตที่ 1 กําลังการผลิต 470,000 ตันตอป ไดปรับปรุงประสิทธิภาพ และสามารถกลับมาดําเนินการ
ผลิตเมื่อตนเดือนเมษายน 2564 (ทําใหมีกําลังการผลิตรวม 1,440,000 ตันตอป) และโครงการขยายกําลังการผลิต
ของโรง PET จากกําลังการผลิต 147,000 ตันตอปเปน 200,000 ตันตอป ดําเนินการผลิตแลวเสร็จตามแผนในเดือน
มิถุนายน 2564
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษัท : pttgcgroup.com/th/investor-relations/document/annual-filings
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2.2.2 บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
TOP เปนผูประกอบธุรกิจการกลั่นและจําหนายนํ้ามันปโตรเลียมที่ใหญที่สุดในประเทศไทย และเปนโรงกลั่นที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุดแหงหนึ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก โดยมีธุรกิจหลักคือ การกลั่นนํ้ามันปโตรเลียม ปจจุบันมีกําลังการผลิต
275,000 บารเรลตอวัน ซึ่งคิดเปนรอยละ 22.1 ของกําลังการกลั่นรวมภายในประเทศ มีการจําหนายในประเทศประมาณรอยละ 80
ของกําลังการผลิตทั้งหมด ทั้งยังขยายการลงทุนใหครอบคลุมธุรกิจการผลิตสารอะโรเมติกส ปจจุบันมีกําลังการผลิต 838,000 ตัน
ตอป ธุรกิจสารลดแรงตึงผิว (LAB) ธุรกิจโอเลฟนส ธุรกิจผลิตไฟฟา ธุรกิจพลังงานทดแทน และธุรกิจสารทําละลาย โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ปตท. ถือหุนในสัดสวนรอยละ 45.03
ในชวงที่ผานมา TOP มีกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงกลั่น และโรงอะโรเมติกส ดังนี้
ป 2562/1
ป 2563/2
ป 2564
กําลังการผลิต
อัตราการใชกําลัง
อัตราการใชกําลัง
อัตราการใชกําลัง
การกลั่น (รอยละ)
การกลั่น (รอยละ)
การกลั่น (รอยละ)
275,000
โรงกลั่น
107
101
100
บารเรลตอวัน
838,000
โรงอะโรเมติกส
70
71
87
ตันตอป
/1

ในป 2562 ดําเนินการหยุดซอมบํารุงใหญตามแผนของหนวยกลั่นน้ํามันดิบหนวยที่ 3 (Crude Distillation Unit - 3: CDU-3) และหนวยการผลิตอื่นที่เกี่ยวของ และเชื่อมตอ
หนวยกลั่นใหม (Tie-in Activity) ตามแผนงานโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP) รวมทั้งหนวยผลิตสารอะโรเมติกสตั้งแตกลางเดือนมิถุนายนจนถึงปลาย
เดือนกรกฎาคม 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 2564 TOP มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศประมาณรอยละ 80 และสงออกประมาณรอยละ 20 ของ
ปริมาณการจําหนายทั้งหมด สําหรับผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูป OR ซึ่งเปนผูจัดจําหนายผลิตภัณฑน้ํามันหลักของกลุม ปตท จะ
เปนผูรับซื้อผลิตภัณฑน้ํามันสําเร็จรูปตามสัญญา Product offtake agreement จาก TOP ตามราคาตลาด
ป 2562
สัดสวนการจําหนายในประเทศ /
ตางประเทศ (รอยละ)
88/12

ป 2563
สัดสวนการจําหนายในประเทศ /
ตางประเทศ (รอยละ)
87/13

ป 2564
สัดสวนการจําหนายในประเทศ /
ตางประเทศ (รอยละ)
80/20

3) การบริหาร
คณะกรรมการของบริษัท TOP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมการ
ที่เปน ผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 5 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ TOP รวมถึง
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ TOP
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4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ TOP ในป 2562 - 2564 เปนดังนี้
งบการเงินรวม
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม*
คาใชจายรวม**
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ***
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ

ป 2562(1)
361,768
369,056
362,540
6,516
6,277

หนวย : ลานบาท

ป 2563
242,840
259,104
261,986
(2,882)
(3,301)

ป 2564
335,827
348,308
335,305
13,003
12,578
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
283,445
159,521
123,924

ป 2563
306,188
186,069
120,119

ป 2564
362,144
239,050
123,094

(1) ปรั บ ปรุ ง ผลกระทบต อ งบการเงิ น ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิ น ฉบั บ ที่ 5 เรื่ อ ง สิ น ทรั พ ย ไ ม ห มุ น เวี ย นที่ ถื อ ไว เ พื่ อ ขายและการดํ า เนิ น งาน
ที่ยกเลิก
*
รวมสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา ป 2562 จํานวน 1,276 ลานบาท ป 2563 จํานวน 2,492 ลานบาท และป 2564 จํานวน 1,675 ลานบาท
**
รวมรายการภาษีเงินได (เครดิตภาษีเงินได) ป 2562 จํานวน 1,240 ลานบาท ป 2563 จํานวน (647) ลานบาท และป 2564 จํานวน 2,034 ลานบาท และตนทุนทางการ
เงิน ป 2562 จํานวน 3,224 ลานบาท บาท ป 2563 จํานวน 4,292 ลานบาท และป 2564 จํานวน 3,595 ลานบาท
***
กํ า ไรที่ เ ป น ของผู ถื อ หุ น บริ ษั ท ใหญ ห ลั ง หั ก ส ว นที่ เ ป น ของผู ถื อ หุ น ส ว นน อ ย โดยกํ า ไร(ขาดทุ น )ส ว นที่ เ ป น ของส ว นได เ สี ย ที่ ไ ม มี อํ า นาจควบคุ ม
ป 2562 จํานวน 239 ลานบาท ป 2563 จํานวน (419) ลานบาท และป 2564 จํานวน 425 ลานบาท

5) โครงการตาง ๆ
5.1. โครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project : CFP)
โครงการ CFP เปนโครงการที่ชวยเพิ่มศักยภาพในการแขงขันของโรงกลั่น ดวยการขยายกําลังการกลั่นเพิ่มขึ้น
จาก 275,000 บารเรลตอวัน เปน 400,000 บารเรลตอวัน กอใหเกิดการประหยัดดานขนาด (Economies of Scale) สามารถลด
ตนทุนการผลิต เพิ่มความยืดหยุนในการรับน้ํามันดิบ ทําใหโรงกลั่นสามารถเพิ่มสัดสวนการกลั่นน้ํามันหนัก (Heavy Crude) ได
มากขึ้นรอยละ 40 - 50 สามารถเพิ่มคุณคาผลิตภัณฑ โดยเปลี่ยนน้ํามันเตาใหเปนน้ํามันอากาศยานและน้ํามันดีเซลซึ่งมีมูลคาสูง
กวา รวมถึงสามารถผลิตน้ํามันเบนซินและดีเซลมาตรฐานยูโร 5 เพื่อสภาพแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดี โดยโครงการนี้ใชเงิน
ลงทุนทั้งสิ้นประมาณ 4,825 ลานเหรียญสหรัฐฯ มีระยะเวลาดําเนินโครงการตั้งแตป 2561 โดยมีความคืบหนาประมาณรอยละ 81
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปจจุบันนอกเหนือจากงานดานการกอสรางโครงการ ยังไดดําเนินกิจกรรมตางๆ อาทิ การเตรียมการ
จัดหาน้ํามันดิบและขายผลิตภัณฑ การทบทวนความเปนไปไดในการรับน้ํามันดิบชนิดอื่นๆนอกเหนือจากที่ออกแบบไวเพื่อ
รองรับสภาวะราคาน้ํามันดิบผันผวน การเตรียมความพรอมของระบบสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐานตางๆ การเตรียมการ
ดานกําลังคน เปนตน โดยคาดวาจะเปดดําเนินการเชิงพาณิชยในป 2566
5.2. โครงการเขารวมลงทุนในธุรกิจโอเลฟนส
TOP ไดเขารวมลงทุนในบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk ("CAP") ซึ่งเปนผูผลิตเคมีภัณฑครบวงจร
ชั้นนํารายใหญที่สุดของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญในการดําเนินธุรกิจปโตรเคมีเปนอยางดี โดย
ไดทําการลงทุนผานบริษัทยอยที่ตั้งใหมในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย “PT TOP Investment Indonesia (TII)” ซึ่ง TII ไดเขาทําสัญญา
ตาง ๆ กับผูถือหุนรายใหญเดิม และ CAP เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 และเขาถือหุน CAP ที่รอยละ 15 ของหุนทั้งหมดของ CAP
ในราคาทั้งสิ้นไมเกิน 914 ลานเหรียญสหรัฐฯ หรือประมาณ 30,222 ลานบาท โครงการดังกลาวสอดคลองกับแผนกลยุทธระยะ
ยาวของ TOP ที่จะกระจายการลงทุนที่หลากหลายไปสูตลาดปโตรเคมีที่กําลังเติบโต โดยขยายกิจการเขาสูอุตสาหกรรมปโตรเคมี
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ผานการตอขยายหวงโซอุปทานขั้นปลายน้ํา (Downstream) ของธุรกิจไฮโดรคารบอน (Hydrocarbon) ที่มีอยูเขาสูกิจการปโตรเคมี
ตอไป
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษทั : investor-th.thaioilgroup.com/form_561_one_report.html
2.2.3 บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน) (IRPC)
IRPC ดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมปโตรเคมีครบวงจร โดยมีโรงกลั่นน้ํามันที่มีกําลังการผลิต 215,000 บารเรลตอวัน
ซึ่ ง คิ ด เป น ร อ ยละ 17.31 ของกํ า ลั ง การกลั่ น รวมภายในประเทศ โดย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 ปตท. ถื อ หุ น ในสั ด ส ว น
รอยละ 45.05
โรงกลั่นน้ํามันของ IRPC สามารถผลิต ผลิตภัณฑปโตรเลียมชนิดตาง ๆ รวมถึง แนฟทา และกาซปโตรเลียมเหลว
(LPG) IRPC มี กํ า ลั ง การผลิ ต น้ํ า มั น หล อ ลื่ น พื้ นฐาน 320,000 ตั น ต อ ป และยางมะตอย 600,000 ตั น ต อ ป IRPC ยั ง เป น ผู ผลิต
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 ค 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
ผูประกอบการในอุตสาหกรรมพลาสติกขั้นตอเนื่องนําไปเปนวัตถุดิบเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑพลาสติกสําเร็จรูปชนิดตางๆ ทั้งใน
และตางประเทศ นอกจากนี้ IRPC ยังมีสาธารณูปโภคที่ใชในการสนับสนุนการดําเนินงาน เชน ทาเรือน้ําลึก คลังน้ํามัน โรงไฟฟา
ทําใหไดเปรียบดานการบริหารจัดการและสามารถประหยัดตนทุนโดยขนาด (Economy of Scale) เชน คาขนสงวัตถุดิบ
ในชวงระยะเวลาที่ผานมา IRPC มีกําลังการผลิตและอัตราการใชกําลังการผลิตของโรงกลั่น โรงโอเลฟนส และ
โรงอะโรเมติกสและสไตรีนิคส ดังนี้
ป 2562/1
ป 2563/2
ป 2564/3
กําลังการผลิต
อัตราการใชกําลัง
อัตราการใชกําลัง
อัตราการใชกําลัง
การกลั่น (รอยละ)
การกลั่น (รอยละ)
การกลั่น (รอยละ)
215,000
โรงกลั่น
92
89
89
บารเรลตอวัน
1,611,000
โรงโอเลฟนส
95
93
95
ตันตอป
โรงอะโรเมติกส
1,194,000
93
98
99
และสไตรีนิคส
ตันตอป
/1

ในป 2562 ดําเนินการปดซอมบํารุงตามแผนของของหนวยผลิตหลัก ไดแก โรงงาน RDCC เปนเวลา 28 วัน โรงกลั่นน้ํามัน (ADU 1) 18 วัน
ในป 2563 ดําเนินการปดซอมบํารุงตามแผนของของหนวยผลิตหลัก ไดแก โรงงาน RDCC เปนเวลา 27 วัน
/3
ในป 2564 ดําเนินการปดซอมบํารุงตามแผนของของหนวยผลิตหลัก ไดแก โรงงาน RDCC เปนเวลา 45 วัน
/2

1) การจัดหา
วัตถุดิบหลักในกระบวนการผลิตประมาณรอยละ 83 คือ น้ํามันดิบ โดยจัดหาน้ํามันดิบสวนใหญเปนการนําเขาจาก
แหลงน้ํามันดิบตะวันออกกลางผานการขนสงทางเรือ ซึ่งมีนโยบายจัดหาวัตถุดิบจากแหลงตาง ๆ ที่นํามาผลิตแลวใหผลตอบแทน
สูงสุด โดย ปตท. เปนผูจัดหาน้ํามันดิบจัดหาน้ํามันดิบสวนใหญภายใตสัญญาจัดหาน้ํามันดิบตามโครงสรางราคาที่อางอิงกับ
ราคาตลาด
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2) การจัดจําหนาย
ในป 2564 IRPC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑในประเทศรอยละ 59 และสงออกรอยละ 41 ของรายไดสุทธิจากการ
จําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมทั้งหมด
ผลิตภัณฑปโตรเคมี: ในป 2564 IRPC มีการจัดจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีในประเทศรอยละ 56 และสงออก
รอยละ 44 ของรายไดสุทธิจากการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีทั้งหมด โดยการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเคมีผานตัวแทนจําหนาย
และขายตรง สวนการขายตางประเทศจะขายผานตัวแทนการคาในตางประเทศ
3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท IRPC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 14 คน โดยมีกรรมการ
ที่เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ IRPC รวมถึง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญดวย
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ IRPC ในป 2562 - 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

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

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

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

ป 2564
255,115
255,393
240,860
14,533
14,505
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
177,850
94,448
83,402

ป 2563
173,491
97,825
75,666

ป 2564
190,492
102,780
87,712

*

รวม รายการภาษีเงินได ป 2562 รายไดคาภาษีเงินได จํานวน 779 ลานบาท ป 2563 จํานวน 1,554 ลานบาท และ ป 2564 รายการภาษีเงินได
จํานวน 2,351 ลานบาท
**
กําไร(ขาดทุน) ที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญหลังหักสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม โดยกําไร(ขาดทุน)สวนที่เปนของสวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม ป 2562 จํานวน 28 ลานบาท ป 2563 จํานวน 22 ลานบาท และ ป 2564 จํานวน 28 ลานบาท

5) โครงการตาง ๆ

5.1. โครงการ Ultra Clean Fuel (UCF)

โครงการ UCF เปนโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพโรงกลั่นและปรับปรุงคุณภาพน้ํามันดีเซลใหไดตามมาตรฐาน
ยูโร 5 (Euro V) เพื่อสอดคลองกับนโยบายกระทรวงพลังงานที่กําหนดใหตองจําหนายน้ํามันดีเซลมาตรฐาน Euro V ในประเทศ
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2567 โดยน้ํามันดีเซลมาตรฐานยูโร 5 (Euro V) จะชวยลดการปลดปลอยคากํามะถันจาก 50 ppm (มาตรฐาน
ยูโร 4) เปน 10 ppm (มาตรฐานยูโร 5) โดยโครงการจะเพิ่มความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ จากแนวโนมความตองการที่
สูงขึ้นของน้ํามันดีเซลกํามะถันต่ํา (Low Sulfur Diesel) ทั้งภายในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน (AEC) นอกจากโครงการ
UCF จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงใหบริษัทฯ ซึ่งมีน้ํามันดีเซลเปนผลิตภัณฑปโตรเลียมหลักแลว โครงการนี้ยังเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และตอบสนองนโยบายของบริษัท ที่มุงมั่นสูการเปนโรงงานสีเขียว (Eco factory) ที่ทันสมัย ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดอนุมัติการลงทุน (Final Investment Decision: FID) แลวในไตรมาส 3 ป 2564 ปจจุบันโครงการอยูในขั้นตอนการ
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กอสรางโรงงาน โดยจะสามารถผลิตเชิงพาณิชยไดภายในไตรมาส 1 ป 2567 และหลังจากโครงการนี้แลวเสร็จ บริษัทจะมีกําลัง
การผลิตสําหรับแปลงสภาพน้ํามันดีเซลกํามะถันสูงเปนน้ํามันดีเซลกํามะถันต่ําตามมาตรฐาน Euro V ไดทั้งหมด
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 ทั้งนี้โครงการ
ไดดําเนินการเชิงพาณิชยตั้งแตเดือนเมษายน ป 2564
ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษทั : irpc.co.th/annualreport_post/รายงานประจําป/
2.2.4 บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) (OR)
OR เปนบริษัทแกนนํา (Flagship) ของกลุม ปตท. ซึ่งดําเนินธุรกิจน้ํามันและธุรกิจคาปลีก ไดจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเมื่อ กุมภาพันธ 2564 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.ถือหุนในสัดสวนรอยละ 75.0
OR ดําเนินธุรกิจคาปลีกชั้นนําทั้งในและนอกสถานีบริการน้ํามันที่รองรับทุกความตองการของผูบริโภค ดําเนิน
ธุรกิจภายใต 3 กลุม ธุรกิจหลัก ไดแก กลุมธุรกิจ Mobility กลุมธุรกิจ Lifestyle และกลุมธุรกิจ Global
1) ลักษณะการประกอบธุรกิจแยกรายกลุมธุรกิจ
1.1 กลุมธุรกิจ Mobility
OR ดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ พลั ง งานแบบผสมผสานเพื่ อ การเคลื่ อ นที่ อ ย า งไร ร อยต อ (Seamless Mobility) สอดรั บ กั บ
แนวโนมการใชพลังงานในอนาคต โดยขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจจากระบบนิเวศธุรกิจน้ํามัน (Oil Ecosystem) ไปสูระบบ
นิเวศธุรกิจพลังงานแบบผสมผสาน (Energy Solution Ecosystem) โดย OR ทําการตลาดผลิตภัณฑปโตรเลียมผานการตลาดคา
ปลีกและการตลาดพาณิชย สําหรับสวนการตลาดคาปลีกของ OR จําหนายน้ํามันเชื้อเพลิง และผลิตภัณฑ หลอลื่นใหแกผูใช
ยานยนตและลูกคารายยอยอื่น ๆ เปนหลัก โดยเปนการจําหนายผานสถานีบริการน้ํามันภายใตแบรนด PTT Station สวนการตลาด
พาณิ ช ย ข อง OR จํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม และผลิ ต ภั ณ ฑ อื่ น ๆ ให แ ก ก ลุ ม ลู ก ค า ตลาดพาณิ ช ย ต า ง ๆ อาทิ โรงงาน
อุตสาหกรรม สายการบิน โรงบรรจุกาซ เปนตน รวมถึงผลิตภัณฑหลอลื่นและการดําเนินธุรกิจศูนยบริการยานยนต FIT Auto
นอกจากนี้ OR ไดติดตั้งสถานีชารจไฟฟาใหบริการแกยานยนตไฟฟา (EV Charging Station) โดยมีแผนจะขยายเครือขายให
ครอบคลุมเสนทางหลักทั่วประเทศในอนาคต
1.2 กลุมธุรกิจ Lifestyle
OR ดําเนินธุรกิจที่สรางทางเลือกสําหรับการดําเนินชีวิตแบบครบวงจรเพื่อตอบโจทยการใชชีวิตทุกรูปแบบ (All
Lifestyles) โดยขยายขอบเขตการดําเนินธุรกิจจากจากระบบนิเวศธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Ecosystem) ไปสูการสราง
ระบบนิเวศธุรกิจที่ครบวงจร (One-Stop Solution Ecosystem) ประกอบดวย (1) ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (Food and Beverage)
อาทิ ธุรกิจกาแฟดําเนินงานภายใตแบรนด “คาเฟ อเมซอน” ซึ่งจําหนายกาแฟและเครื่องดื่มอื่น ๆ ผลิตภัณฑเบเกอรี่และอาหารวาง
รวมถึง ธุรกิจรานไกทอด แบรนด “เท็กซัส ชิคเกน” ที่ OR ไดรับสิทธิ์อนุญาตแตผูเดียวในประเทศไทย เปนตน นอกจากนี้ยังเพิ่ม
ความหลากหลายของผลิตภัณฑผานการรวมลงทุนใน SME ที่มีศักยภาพ เชน รานอาหารเพื่อสุขภาพ แบรนด “โอกะจู” รานกาแฟ
Specialty แบรนด “Pacamara” รานเครื่องดื่มชา แบรนด “Kamu Tea” และ รานอาหารญี่ปุน แบรนด “โคเอ็น พรีเมี่ยม บุฟเฟต”
และ “โอโนะ ซู ชิ ” เป น ต น (2) ธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ได แ ก ธุ ร กิ จ ร า นสะดวกซื้ อ ซึ่ ง จํ า หน า ยอาหาร เครื่ อ งดื่ ม และสิ น ค า พื้ น ฐาน
ที่หลากหลายภายใตแบรนด “จิฟฟ” ที่ OR เปนเจาของ และภายใตแบรนด “7-Eleven” ภายใตเงื่อนไขของสัญญาหลักความ

30

รวมมือแตเพียงผูเดียวกับซีพีออลล นอกจากนี้ OR ยังใหบริการการบริหารจัดการพื้นที่อันประกอบไปดวย การใหบริการเชาพื้นที่
และบริการอื่น ๆ แกรานคาภายใตแบรนดตาง ๆ ในประเทศไทย และตางประเทศ
1.3 กลุมธุรกิจ Global
OR ขยายฐานธุรกิจเพื่อสรางความสําเร็จและการยอมรับในตลาดโลก (Global) โดยการตอยอดธุรกิจไปยัง
ตางประเทศ โดยดําเนินธุรกิจ Mobility ประกอบดวยการจําหนายผลิตภัณฑปโตรเลียมประเภทตาง ๆ เชน น้ํามันดีเซล น้ํามัน
เบนซิน น้ํามันเชื้อเพลิงอากาศยาน น้ํามันเตา ผลิตภัณฑหลอลื่น และผลิตภัณฑปโ ตรเลียมอื่น ๆ เปนตน และธุรกิจ Lifestyle เชน
รานกาแฟ แบรนด “คาเฟ อเมซอน” และรานสะดวกซื้อภายใตแบรนด “จิฟฟ” ปจจุบัน OR มีการทําธุรกิจใน 10 ประเทศ โดย
หลัก อาทิ ฟลิปปนส กัมพูชา ลาว จีน เมียนมา และเวียดนาม เปนตน
2) การจัดหา การจัดเตรียมผลิตภัณฑ
การจัดซื้อผลิตภัณฑปโตรเลียมโดยหลักผานสัญญาจัดหาผลิตภัณฑหรือสัญญารับซื้อผลิตภัณฑกับโรงกลั่นที่
บริษัทในกลุม ปตท. เปนเจาของ หรือโรงกลั่นของบุคคลภายนอก โดยมีการจัดหาผลิตภัณฑปโตรเลียมบางประเภท รวมถึงน้ํามัน
เบนซินจากกลุมผูนําเขา เพื่อจัดหาผลิตภัณฑสวนเพิ่มนอกเหนือจากที่ซื้อจากโรงกลั่นในประเทศไทย และเพิ่มความหลากหลาย
ของแหลงจัดหา ทั้งนี้ ผลิตภัณฑปโตรเลียมที่ซื้อจะถูกจัดสงผานทางทอขนสง ทางเรือ ทางรถ และทางรถไฟมายังเครือขายคลัง
เก็บผลิตภัณฑของ OR
สําหรับกาซปโตรเลียมเหลว ผูจัดหาผลิตภัณฑหลัก คือ ปตท. โดย OR ซื้อโดยตรงจากโรงแยกกาซของ ปตท.
สําหรับคอนเดนเสท และเมทานอล เปนผลิตภัณฑที่จัดหาใหกับกลุมลูกคาเฉพาะกลุม นอกจากนี้ไดซื้อเอทานอล ไบโอดีเซล
(B100) และสารเติมแตงน้ํามันเชื้อเพลิงจากผูจําหนายที่ผานการคัดเลือก เพื่อนํามาเปนสวนผสมสําหรับน้ํามันแกสโซฮอล และ
น้ํามันดีเซล เพื่อใชในการจําหนายใหแกลูกคาตอไป
สําหรับผลิตภัณฑหลอลื่น จัดหาน้ํามันหลอลื่นพื้นฐานเพื่อใชในการผลิตผลิตภัณฑหลอลื่นจากบริษัท ไทยลูบเบส
จํ า กั ด (มหาชน) IRPC และผู จํ า หนา ยผลิ ต ภั ณ ฑ อื่น ๆ ทั้ ง ในและต า งประเทศ และจั ด หาสารเติม แต งผลิต ภั ณ ฑ หล อลื่ นจาก
ผูจําหนายผลิตภัณฑทั้งในและตางประเทศ
ธุรกิจคาเฟอเมซอน จัดหาเมล็ดกาแฟสําหรับรานคาเฟอเมซอนจากแหลงผลิตทองถิ่นในประเทศไทย ทั้งจาก
มูลนิธิโครงการหลวง บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ เพื่อเปนการสงเสริมชุมชนและ
เกษตรกรในการปลูกกาแฟ ทั้งนี้สําหรับธุรกิจคาเฟอเมซอนในตางประเทศ จัดหาเมล็ดกาแฟจากผูจัดหาสินคาทองถิ่นสําหรับ
ประเทศที่เปนแหลงผลิตหลัก และบางประเทศจัดสงเมล็ดกาแฟคั่วจากประเทศไทย สวนวัตถุดิบอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจคาเฟอเมซอน อาทิ นมขนหวานและนมขนจืด ผงผสมเครื่องดื่ม แกว และหลอด จัดหาจากผูผลิตในประเทศทีม่ ีศักยภาพและ
เปนผูผลิตชั้นนําซึ่งไดรับการยอมรับในอุตสาหกรรม
รานอาหารและเครื่องดื่มอื่น ๆ ภายใตแบรนด “เท็กซัส ชิคเกน” จะจัดหาวัตถุดิบจากผูคาสงเปนหลัก
รานสะดวกซื้อ 7-Eleven ซีพีออลลเปนผูจัดหาสินคา และเปนเจาของสินคาที่จําหนายในรานสะดวกซื้อ 7-Eleven
ที่ตั้งอยูในเครือขายของ OR ทั้งหมด สําหรับรานสะดวกซื้อจิฟฟ ไดจัดทําขอตกลงทางการคากับผูผลิต และ/ หรือ ผูจําหนายโดย
ไมไดกําหนดระยะเวลา เพื่อใหสามารถจัดหาผลิตภัณฑไดตามที่ตองการ
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
ธุรกิจ Mobility: โดยหลักจากแผนการขยายเครือขายสถานีบริการน้ํามันภายใตแบรนด “PTT Station” โดยมีแผน
จะเปดสถานีบริการน้ํามันแหงใหม รวมถึงแผนจะปรับปรุงสถานีบริการน้ํามัน และปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑน้ํามันอยาง
ตอเนื่องเพื่อใหผูบริโภคเกิดความเชื่อมั่นและเพิ่มความสามารถในการแขงขัน อีกทั้ง แผนขยายธุรกิจสําหรับการตลาดพาณิชย
สําหรับคลังเก็บผลิตภัณฑและศูนยกระจายสินคา รวมถึง มุงเนนสูการใชพลังงานสะอาด โดย OR มีแผนการลงทุนขยายเครือขาย
EV Station ในสถานีบริการน้ํามัน PTT Station และพรอมนําเสนอพลังงานสะอาดในหลากหลายประเภทควบคูกับ การนําเสนอ
Solutions เพื่อที่จะใหเกิดการใชพลังงานงานอยางมีประสิทธิภาพ
ธุรกิจ Lifestyle: โดยหลักจากแผนจะขยายเครือขายรานคาปลีกอยางตอเนื่องเพื่อใหสอดคลองกับการเติบโตของ
อุปสงคในตลาด โดยมีแผนจะเปดรานคาเฟอเมซอน รานอาหารเท็กซัส ชิคเกน รวมถึง แผนการขยายเครือขายรานสะดวกซื้อ และ
แผนการขยายธุรกิจการบริหารจัดการพื้นที่ รวมถึง การแสวงหาโอกาสรวมทุน (JV) หรือการซื้อกิจการ (M&A) เพื่อตอบรับตอ
ความตองการของผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วได โดยนอกจากธุรกิจในกลุมธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม (F&B) แลว OR ยัง
มองหาธุรกิจที่มีการเติบโตอื่น เชน ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยว (Tourism) และธุรกิจที่เกี่ยวของกับสุขภาพ (Health &
Wellness) เปนตน
ธุรกิจ Global: มีแผนการขยายเครือขายสถานีบริการน้ํามัน และแผนการขยายเครือขายรานคาปลีกในตางประเทศ
รวมถึง แสวงหาโอกาสที่เหมาะสมในการเขาซื้อกิจการ และ/หรือ การรวมทุนในตางประเทศ เชน OR ไดจัดตั้งบริษัทรวมทุน
ในประเทศเวียดนามเพื่อขยายธุรกิจคาเฟอเมซอน เปนตน
5) การบริหาร
คณะกรรมการของบริษัท OR ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมการ
ที่เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ OR รวมถึง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญดวย
6) การเงิน
ผลการดําเนินงานเของ OR ในป 2562 – 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม (รวมภาษี)
กําไรสุทธิ
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ สวนของบริษัทใหญ

ป 2562
577,134
584,137
573,241
10,896
10,896

ป 2563
428,804
432,957
424,166
8,791
8,791

ป 2564
511,799
516,422
504,952
11,470
11,474
หนวย : ลานบาท

งบการเงินรวม
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
152,176
113,468
38,708

ป 2563
144,979
107,063
37,916

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษทั : investor.pttor.com/th/downloads/one-report
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ป 2564
207,659
107,787
99,872

2.2.5 บริษัท พีทีที แทงค เทอรมนิ ัล จํากัด (PTT TANK)
PTT TANK จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2552 โดย ปตท. ถือหุน รอยละ 100 มีทุนจดทะเบียนและชําระแลว
จํานวน 3,887.50 ลานบาท (มูลคาหุนละ 100 บาท) มีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจใหบริการรับ จัดเก็บและขนถายเคมีภัณฑเหลว
น้ํามัน และกาซสําหรับ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 เพื่อการพัฒนาพื้นที่กอสราง
ทาเทียบเรือนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
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 รอยละ 40) และมี
ถั ง 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 หบ ริ ก าร ได แ ก Sulfuric Acid, Propylene, Methyl Methacrylate,
Acrylonitrile, Ammonia, LPG, Solvent และ Nitrogen services
1) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท PTT TANK ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 5 คน โดยมีกรรมการที่เปน ผูบริหารจาก ปตท.
จํานวน 4 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ PTT TANK รวมถึงตําแหนงกรรมการ
ผูจัดการใหญดวย
2) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ PTT TANK ป 2562 - 2564 เปนดังนี้

หนวย : ลานบาท

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

ป 2562
959
992
680
312

ป 2563
920
984
707
277

ป 2564
934
1,010
739
271
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562
4,818
192
4,626

ป 2563
5,187
385
4,802

ป 2564
6,793
423
6,370

3) โครงการตางๆ
3.1 โครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ชวงที่ 1)
PTT TANK ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับ บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท (GULF) ภายใตชื่อ
บริษัท กัลฟ เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอรมินอล จํากัด (GMTP) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ดวยทุนจดทะเบียน 3,500 ลานบาทโดย PTT
TANK ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 และ GULF ถือหุนในสัดสวนรอยละ 70 มีวัตถุประสงคเพื่อการดําเนินธุรกิจทั้งดาน LNG
Value Chain และดานโลจิสติกสเพื่อสนับสนุนการลงทุนอื่นๆในอนาคต ซึ่งเปนไปตามแผนกลยุทธของกลุม ปตท. โดยที่ GMTP
ไดเขาทําสัญญารวมลงทุนหนวยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership : PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศ
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ไทย (กนอ.) ในโครงการพัฒนาทาเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุดระยะที่ 3 (ชวงที่ 1) เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 2562 โดยโครงการแบงเปน
1) งานออกแบบและกอสรางโครงสรางพื้นฐาน (Infrastructure) เปนเงินลงทุนประมาณ12,900 ลานบาท และ 2) งานออกแบบ
กอสราง และประกอบกิจการทาเทียบเรือกาซและสถานีรับ-จายกาซธรรมชาติเหลว (Superstructure) บนพื้นที่ถมทะเลประมาณ
200 ไร เพื่อรองรับปริมาณการขนถายกาซธรรมชาติเหลว ไมต่ํากวา 5 ลานตันตอป (สําหรับทาเรือกาซสวนแรก) และสวนขยาย
ไปจนถึง 10.8 ลานตันตอป เปนเงินลงทุนประมาณ 28,000 ลานบาท รวมการลงทุนทั้งหมดประมาณ 40,900 ลานบาท คาดวา
จะพรอมเปดดําเนินการประมาณป 2570
3.2 โครงการทาเทียบเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในสวนของทาเทียบเรือ F
โครงการทาเทียบเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ในสวนของทาเทียบเรือ F เปนโครงการที่ทางการทาเรือแหงประเทศ
ไทย (กทท.) เปดโอกาสใหเอกชนเขารวมในการพัฒนาทาเทียบเรือ F1 และทาเทียบเรือ F2 ในรูปแบบการรวมทุนระหวางภาครัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership : PPP) มีระยะเวลาสัมปทาน 35 ป
PTT TANK ไดจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทรวมทุนกับ บริษัท กัลฟ เอ็นเนอรจี ดีเวลลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
(GULF) และ CHEC OVERSEA INFRASTRUCTURE HOLDING PTE. LTD (CHEC OVERSEA) ภายใต ชื่ อ บริ ษั ท จี พี ซี
อินเตอรเนชั่นแนล เทอรมินอล จํากัด (GPC) ดวยทุนจดทะเบียน 4,000 ลานบาท โดย PTT TANK ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30
CHEC OVERSEA ถือหุนในสัดสวนรอยละ 30 และ GULF ถือหุนในสัดสวนรอยละ 40 ซึ่งบริษัทรวมทุนดังกลาว มีวัตถุประสงค
เพื่อประกอบกิจการทาเรือและใหบริการครอบคลุมถึงการจอด เทียบ บรรทุก หรือขนถายสินคาแกเรือเดินทะเล และกิจการโรงพัก
สินคาที่ขนสงโดยระบบคอนเทนเนอร ไดอยางนอย 4,000,000 ทีอียูตอป (ทีอียู คือ เทียบเทาตูคอนเทนเนอรขนาด 20 ฟุต) ซึ่งการ
ลงทุนดังกลาว รองรับการขนถายตูสินคาผานทาเรือแหลมฉบังซึ่งมีแนวโนมเพิ่มขึ้น และการทําธุรกิจดานโลจิสติกสโดยใช
เทคโนโลยีที่ทันสมัย อีกทั้งสอดคลองตามกลยุทธและวิสัยทัศนของ ปตท. ในดาน Logistics & Infrastructure รวมถึงเปนการ
สนับสนุนการลงทุนและการเติบโตดานโครงสรางพื้นฐานของประเทศ และ GPC ไดเขาทําสัญญารวมลงทุนหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน (Public Private Partnership : PPP) ระยะเวลา 35 ป กั บ การ กทท. ในโครงการทาเที ยบเรื อแหลมฉบัง ระยะที่ 3
ในสวนของทาเทียบเรือ F เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 มีมูลคาการลงทุนรวมกันในสวนของการพัฒนาโครงสรางหนาทา
30,871 ลานบาท ทั้งนี้คาดวาทาเรือ F1 จะเริ่มกอสรางไดในป 2566 และจะดําเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2568 สวนทาเรือ F2
จะเริ่มกอสรางไดในป 2570 และดําเนินการเชิงพาณิชยไดในป 2572
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3. กลุมธุรกิจใหมและโครงสรางพื้นฐาน
3.1 บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ จํากัด (มหาชน) (GPSC)
GPSC จดทะเบียนการควบรวมและจัดตั้ง ณ กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2556
และเขาจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
ของบริษัทในอนาคต โดยมีพันธกิจหลักในการดูแล ขยายการลงทุนเพิ่มเติมดานธุรกิจไฟฟาทั้งในและตางประเทศ และสนับสนุน
Synergy รวมถึง เปน Flagship Company ในการดําเนินธุรกิจไฟฟาของกลุม ปตท. นอกจากนี้ GPSC ยังมุงเนนการลงทุนใน
โรงไฟฟาพลังงานหมุนเวียนและระบบกักเก็บพลังงานครบวงจรทั้งในและตางประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 GPSC มี
ทุนจดทะเบียน 28,197.29 ลานบาท และเปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวทั้งหมด
ทั้งนี้ ในเดือนมิถุนายน 2564 ปตท. ไดมีการเพิ่มสัดสวนการถือหุน GPSC โดย ปตท. และบริษัท สยาม แมนเนจ
เมนท โฮลดิ้ง จํากัด (SMH) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท. เขาซือ้ หุน GPSC คิดเปนสัดสวนรอยละ 10.82 และรอยละ 1.91 ของหุน
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของ GPSC จาก GC สงผลใหสัดสวนการถือหุน GPSC ซึ่งเดิมประกอบดวย ปตท. รอยละ 31.72, GC
รอยละ 22.73, TOP รอยละ 20.78 และผูถือหุนรายยอย รอยละ 24.77 ปรับเปลี่ยนเปน ปตท. รอยละ 42.54, GC รอยละ 10.00, TOP
รอยละ 20.78, SMH รอยละ 1.91 และผูถือหุนรายยอย รอยละ 24.77
ณ สิ้นป 2564 GPSC มีกําลังการผลิตตามสัดสวนการถือหุน แบงเปน ไฟฟา 7,122 เมกะวัตต ไอน้ํา 2,946 ตันตอ
ชั่วโมง น้ําเพื่อการอุตสาหกรรม 7,372 ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง น้ําเย็น 15,400 ตันความเย็น และโรงงานผลิตหนวยกักเก็บ
พลังงาน (Energy Storage Unit) 141 เมกะวัตต-ชั่วโมง
1) การจัดหาเชื้อเพลิง
GPSC ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและไอน้ํา โดย ปตท. เปนผูจัดหากาซธรรมชาติใหแก GPSC
ทั้งหมด ซึ่งมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาว 25 ป สําหรับสาขาศรีราชา และมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาว 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 ดวยสัญญา
ระยะยาว 10 - 15 ป และจําหนายน้ําเพื่อการอุตสาหกรรมใหกับลูกคาอุตสาหกรรม อายุสัญญา 15 ป นอกจากนี้ เพื่อเปนการรักษา
สมดุลของการผลิตไฟฟาและไอน้ําในกรณีที่ลูกคาอุตสาหกรรมมีความตองการใชไอน้ําสูง สงผลใหโรงผลิตสาธารณูปการระยอง
เพิ่มอัตราการผลิตไฟฟาใหสูงขึ้น โดยหากมีไฟฟาสวนเกินจะจัดจําหนายใหแก กฟผ. ภายใตสัญญาซื้อขายไฟฟาของผูผลิตไฟฟา
รายเล็กในรูปแบบ Non-firm โดยสัญญาดังกลาวมีอายุสัญญา 5 ปและตออายุโดยอัตโนมัติอีกทุก 5 ป นับตั้งแตเริ่มจายไฟฟาเขา
ระบบของ กฟผ. โดยรวมแลวสาขาระยองมีกําลังการผลิตฟารวมทั้งสิ้น 403 เมกะวัตต และ ไอน้ํา 1,480 ตันตอชั่วโมง
การจัดจําหนายผานบริษัทในเครือ – มีการจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. ตามสัญญารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาอิสระ
(IPP) โดยมีกําลังการผลิตฟาตามสัดสวนการถือหุนทั้งหมด 1,739 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาใหกับ กฟผ. กฟภ. กฟน. ตาม
สัญญารับซื้อไฟฟาจากผูผลิตไฟฟาขนาดเล็กและขนาดเล็กมาก (SPP and VSPP) รวมถึงกลุมลูกคาอุตสาหกรรมและอื่นๆ ทั้งใน
ประเทศและตางประเทศ โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาตามสัดสวนการถือหุนทั้งหมด 4,280 เมกะวัตต นอกจากนี้ ยังจําหนายไอน้ํา
ใหกับลูกคาอุตสาหกรรมและอื่นๆ โดยมีกําลังการผลิตไอน้ําตามสัดสวนการถือหุนทั้งหมด 1,466 ตันตอชั่วโมง
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3) การบริหาร
คณะกรรมการบริษัท GPSC ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 15 คน โดยมีกรรมการ
ที่เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 6 คน ซึ่ง ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารของ GPSC รวมถึง
ตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญดว ย
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท GPSC ป 2562 – 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

*
**

งบการเงินรวม

ป 2562**

ป 2563

ป 2564

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

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

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

74,137
74,874
67,033
7,840
7,319

งบการเงินรวม

ป 2562**

ป 2563

ป 2564

252,017
141,841
110,176

256,656
144,789
111,867

270,379
152,632
117,748

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ไมรวมรายไดจากสัญญาเชาการเงิน
งบการเงินป 2562 รวมงบการเงินตามสัดสวนการถือหุนในบริษํท GLOW ภายหลังการเขาซื้อกิจการ GLOW เมื่อ 13 มีนาคม 2562

หนวย : ลานบาท

5 ) ความคืบหนาโครงการตางๆ และโครงการที่ยังไมไดสงมอบ
ในป 2564 โครงการของบริษัทที่กอสรางแลวเสร็จ ไดเริ่มดําเนินการเชิงพาณิชยจํานวน 2 โครงการ ไดแก
•

•

โรงงานผลิตหนวยกักเก็บพลังงาน (Energy Storage Unit) ซึ่งเปนโรงงานผลิตแบตเตอรี่ดวยเทคโนโลยี
Semi-solid แหงแรกของประเทศไทย กําลังการผลิตขนาด 30 MWh โดยใชเทคโนโลยีการผลิตจาก 24M
Technologies, Inc. (24M) บนพื้นที่ 12 ไร ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
โดยเปดดําเนินการผลิตอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564
โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร Rayong Waste to Energy (WTE) ประกอบไปดวยสองโครงการยอย
ตั้งอยูในพื้นที่จังหวัดระยอง คือ โครงการผลิตเชื้อเพลิงขยะ หรือ Refused Derived Fuel (RDF) ซึ่งได
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและดําเนินการกําจัดขยะใหแกชุมชนระยองตั้งแตป 2561 และโครงการ
โรงไฟฟ า จากเชื้ อ เพลิ ง RDF กํ า ลั ง การผลิ ต 9.8 เมกะวั ต ต ก อ สร า งแล ว เสร็ จ และเริ่ มจํ า หนา ยไฟฟา
เชิงพาณิชยในเดือนพฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ โครงการที่อยูระหวางดําเนินการลงทุน หรือระหวางการกอสราง ไดแก
•

•

โครงการ SPP Replacement Glow Energy Phase 2 ซึ่งอยูระหวางเริ่มดําเนินการปรับสภาพพื้นที่สําหรับ
เตรียมการกอสรางโรงไฟฟาใหม โดยมีกําลังการผลิตไฟฟาประมาณ 192 เมกะวัตต และกําลังการผลิต
ไอน้ําประมาณ 300 ตัน/ชั่วโมง โดยมีกําหนดการดําเนินงานเชิงพาณิชยในป 2565
โครงการ Energy Recovery Unit โดยการเขาซื้อหนวยผลิตไฟฟา (Energy Recovery Unit: ERU) ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของโครงการพลังงานสะอาด (Clean Fuel Project: CFP) ของบริษัท TOP โดยโครงการ ERU มี
กําลังการผลิตไฟฟาติดตั้งประมาณ 250 เมกกะวัตต และกําลังการผลิตไอน้ําประมาณ 175 ตัน/ชั่วโมง
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•

•

จําหนายใหกับโครงการผลิตของโครงการ CFP โดยเชื้อเพลิงหลักคือกากน้ํามันซึ่งเปนผลิตภัณฑพลอยได
จากกระบวนการกลั่นของโครงการ CFP มีกําหนดการดําเนินงานเชิงพาณิชยในป 2566
โครงการ Avaada: Solar Power Pltform ซึ่งบริษัทโกลบอล รีนิวเอเบิล ซินเนอรย่ี จํากัด (GRSC) (บริษัท
ยอยของ GPSC) เขาถือหุนรอยละ 41.6 ในบริษัท Avaada Energy Private Limited ประกอบธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนขนาดใหญในอินเดีย โดยมีโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยที่ดําเนินการเชิงพาณิชยแลวขนาด
2,205 เมกะวัตต และอยูระหวางการกอสรางจํานวนประมาณ 2,403 เมกะวัตต ซึ่งจะทยอยเปดดําเนินงาน
เชิงพาณิชยภายในป 2565 – 2566 คิดเปนกําลังผลิตรวม 4,608 เมกะวัตต ซึ่งคิดเปนสัดสวนของ GPSC
จํานวน 1,917 เมกะวัตต นอกจากนี้ Avaada มีเปาหมายการเติบโตถึง 11,000 เมกะวัตต ภายในป 2568
โครงการ CFXD: Offshore Wind Power Plant ซึ่ง GRSC TW เขาลงทุนรอยละ 25 ในบริษัท CI Changfanc
Limited และบริษัท CI Xidao Limited ซึ่งพัฒนาโครงการผลิตไฟฟาจากพลังงานลมนอกชายฝงในไตหวัน
มีกําลังการผลิตไฟฟารวม 595 เมกะวัตต ซึ่งคิดเปนสัดสวนของ GPSC จํานวน 149 เมกะวัตต โดยคาดวา
จะเริ่มดําเนินงานเชิงพาณิชยไดในป 2565 ถึง 2566

ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของบริษัท: gpscgroup.com/th/investor-relations/downloads/one-reports
3.2 บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด (DCAP)
DCAP เปนบริษทั รวมทุนระหวาง ปตท. กับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) และการไฟฟานครหลวง
(กฟน.) มีสัดสวนการถือหุนที่รอยละ 35 35 และ 30 ตามลําดับ จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2546 ทุนจดทะเบียน 1,670
ลานบาท โดยมีวัตถุประสงคเพื่อดําเนินธุรกิจผลิตและจําหนายไฟฟาและน้ําเย็นใหกบั บริษทั ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
และลูกคาอื่นๆ ภายในบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีลักษณะของโครงการ ดังนี้
โครงการผลิ ต และจํ าหน ายไฟฟ าและน้ํ าเย็ น (District Cooling System and Power Plant) สํ าหรั บท าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ เปนโครงการที่สรางมูลคาเพิ่มใหกับกาซธรรมชาติ โดยการใชกาซธรรมชาติมาเปนเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟา
และนําพลังงานความรอนที่เหลือมาผลิตไอน้ํา แลวนําไอน้ําที่ไดมาใชประโยชนในการผลิตกระแสไฟฟาเพิ่มเติม สวนไอน้ําที่
เหลือนํามาใชประโยชนในการผลิตน้ําเย็น (Chilled Water) เพื่อใชในระบบปรับอากาศ จึงเปนการใชพลังงานอยางคุมคา และเปน
การลดมลภาวะทางอากาศ
บริษัท DCAP มีหนวยผลิต Utilities ดังนี้
•
โรงไฟฟา Cogeneration มีกําลังการผลิตไฟฟาดวยระบบ Combined Cycle รวมประมาณ 95 เมกะวัตต
•
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 13,100
Refrigerant Ton (RT)
•
หนวยผลิตน้ําเย็นแบบใชไฟฟา (Electric Chiller) มีกําลังการผลิตน้ําเย็นรวมประมาณ 11,600 Refrigerant
Ton (RT)
•
หนวยผลิตน้ําเย็นแบบใชไฟฟา (Electric Chiller) สําหรับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) กําลัง
การผลิตประมาณ 12,500 RT ซึ่งเปดดําเนินการเชิงพาณิชย เดือนเมษายน 2564
วางทอสงกาซธรรมชาติขนาด 8 นิ้ว จากระบบทอสงกาซธรรมชาติของ ปตท. บริเวณถนนกิ่งแกว–ลาดกระบัง เขา
สูทาอากาศยานสุวรรณภูมิค วามยาว 2 กิโลเมตร มีความสามารถในการขนสง กาซธรรมชาติสูง สุด 25 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน
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1) การจัดหาเชื้อเพลิง
บริษัท DCAP ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟาและน้ําเย็นโดย ปตท.จะเปนผูจัดหากาซธรรมชาติ
ใหแกบริษัท DCAP ทั้งหมด มีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติขั้นต่ําที่ปริมาณวันละ 7 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน มีอายุสัญญา 25 ป
2) การจัดจําหนาย
การจัดจําหนายผลิตภัณฑของบริษัท DCAP ประกอบดวย
- จําหนายไฟฟาใหกับบริษัท การทาอากาศยานแหงประเทศไทย จํากัด (มหาชน) (ทอท.) ซึ่งมีสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาระหวางกัน จํานวน 50 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาสวนเกินใหกับการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
ซึ่งมีสัญญาซื้อขายไฟฟาประเภท Non-Firm จํานวนสูงสุด 65 เมกะวัตต
- จําหนายน้ําเย็นสําหรับระบบปรับอากาศและไอน้ําใหกับลูกคารายตางๆ ดังนี้
• อาคารผู โ ดยสารทา อากาศยานของ ทอท., อาคาร Airport Operation Building (AOB), อาคาร Airport
Information Management System (AIMS) มีสัญญาซื้อขายน้ําเย็นปริมาณรวม 21,500 RT
• อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) มีสัญญาซื้อขายน้ําเย็นปริมาณรวม 9,000 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 2564 ประกอบดวยกรรมการทั้งหมด 7 คน เปนผูบริหารจาก
ปตท. จํานวน 2 คน
4) การเงิน
ผลการดําเนินงานของบริษัท DCAP ในป 2562 - 2564 เปนดังนี้
งบการเงิน
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไร(ขาดทุน) สุทธิ
งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

หนวย : ลานบาท

ป 2562
2,777
2,583
194

ป 2563
2,655
2,477
178

ป 2562

ป 2563

ป 2564

3,288
472
2,816

3,839
1,179
2,660

3,904
1,275
2,629
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ป 2564
3,116
2,747
368

หนวย : ลานบาท

3.3 บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (EnCo)
EnCo ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 11 สิ ง หาคม 2547 โดยเป น การร ว มทุ น ร อ ยละ 50 ระหว า ง ปตท. และ ปตท.สผ.
ทุนจดทะเบียน 1,800 ลานบาท เพื่อรับผิดชอบการกอสรางและบริหารโครงการศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ โดยมีวัตถุประสงคให
เปนศูนยกลางดานพลังงานของประเทศและมีการสรางสรรคนวัตกรรมทั้งดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมใหเปนอาคารตนแบบ
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 ติดกับ
ดานหลังอาคารสํานักงานใหญ ปตท. มีเนื้อที่รวม 28.93 ไรโดยเชาที่ดินจากการรถไฟแหงประเทศไทย ระยะเวลากอสรางจํานวน
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. ใชเปนสํานักงานของบริษัทในกลุม ปตท. และ
กระทรวงพลังงาน
• อาคาร C : เปนอาคารสูง 8 ชั้น เชือ่ มระหวางอาคาร A และ B สําหรับใชเปนพื้นที่ใหบริการธุรกิจและ
นันทนาการเพื่ออํานวยความสะดวก และใหบริการแกหนวยงานและสํานักงานตางๆ ที่อยูภายในศูนยเอนเนอร
ยี่คอมเพล็กซอยางครบวงจร 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.
โครงการที่พักอาศัยรวม ดิ เอนโคนี่ (THE EnCony Residential Hotel) ประกอบดวย
•
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
โครงการ EnCo Terminal (EnTer): เปนอาคารสํานักงานจํานวน 2 อาคาร มีพื้นที่ใชสอยรวม 28,216 ตร.ม. บน
พื้นที่ขนาด 19 ไร 3 งาน 26 ตารางวา หรือ 7,926 ตารางวา ปจจุบันอยูระหวางการปรับปรุงพื้นที่เพื่อใหพรอมสําหรับใหบริการใน
อนาคต
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 17 พื้นที่
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1.3 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย (Property Developement Business) เปนการพัฒนาดานอสังหาริมทรัพย ทั้งที่
เป น ทรั พ ย สิน (Asset) ของ EnCo และ เป น การรั บ จ า งก อ สร า ง/บริ ห ารโครงการ โดยดํ า เนิ น การตั้ ง แต ก ระบวนการ PreDevelopment และ Development ประกอบดวย
• กระบวนการ Pre-Development ประกอบด ว ย 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 2564 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 8 คน
เปนผูบริหารจาก ปตท. จํานวน 4 คนและ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการใหญ
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ EnCo ในป 2562 – ป 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

ป 2562

ป 2563

ป 2564*

2,044
1,539
505

1,985
1,307
678

1,999
1,373
626
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562

ป 2563

ป 2564*

4,971
1,779
3,192

5,802
2,074
3,728

7,388
3,174
4,214

*งบการเงินป 2564 ยังไมไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชี (Unaudited)

3.4 บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด (PTTES)
ปตท. และบริษัทในกลุมไดจัดตั้งบริษัท PTTES เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหบริการเปนที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม และดําเนินงานดานตางๆ ใหแก บริษัทในกลุม ปตท. และลูกคา
ภายนอก โครงสรางผูถือหุนประกอบดวย ปตท. ถือหุนรอยละ 40 บริษัท TOP บริษัท GC และ บริษัท IRPC ถือหุนในสัดสวน
บริษัทละรอยละ 20
1) การใหบริการ
บริษัท PTTES ดําเนินธุรกิจในการใหบริการทางเทคนิควิศวกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดําเนินงานดานตางๆใหแกบริษัทในกลุม ปตท. และลูกคาภายนอก ไดแก ดานการจัดการพลังงาน ดานการพัฒนาโครงการ ดาน
การจัดการความเสี่ยง ความปลอดภัยของกระบวนการผลิต และการปรับปรุงความนาเชื่อถือของอุปกรณรวมทั้งการพัฒนา
เทคโนโลยีและความรูความชํานาญทางดานเทคนิคของกลุม ปตท. ใหมีศักยภาพสูง และสามารถแขงขันไดในระดับสากล
2) การบริหาร
คณะกรรมการ PTTES ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 5 คน เปนผูบ ริหารจาก ปตท.
2 คน และ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจ ัดการ
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3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ PTTES ในป 2562 - 2564 เปนดังนี้
งบการเงิน
รายไดจากการขายและบริการ
รายไดรวม
คาใชจายรวม(รวมภาษี)
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

หนวย : ลานบาท

ป 2562

ป 2563

ป 2564

448
454
479
(25)

438
440
435
5

350
355
395
(40)
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562

ป 2563

ป 2564

367
157
210

513
289
224

293.5
109.4
184.1

3.5 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (PTT DIGITAL)
ปตท. และ บริษัทในกลุม ไดจัดตั้งบริษัท PTT DIGITAL เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ทุนจดทะเบียน 150 ลานบาท
โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อสรางความรวมมือและมูลคาเพิ่มภายในกลุมบริษัท ปตท. ดวยการบริหารจัดการและลงทุนดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ โครงสรางผูถือหุนประกอบดวย บริษัท ปตท. บริษัท TOP
บริษัท ปตท.สผ. ถือหุนในสัดสวนบริษัทละรอยละ 20 และ บริษัท GC ถือหุนรอยละ 40
1) การใหบริการ
PTT DIGITAL ดําเนินธุรกิจในการใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางครบวงจรแกบริษัท
ทั้งในและนอกกลุม ปตท. อยางมืออาชีพ ดวยคุณภาพสากล ครอบคลุมตั้งแตการออกแบบ การพัฒนา และการดูแลรั ก ษา
ระบบงานที่สอดคลองกับความตองการขององคกรธุรกิจ ดวยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณดานเทคโนโลยี
รวมถึงมีความเขาใจในธุรกิจของกลุม ปตท. เปนอยางดี นอกจากนี้ ยังไดรับการรับรองมาตรฐานของสถาบันระดับนานาชาติ เชน
ผ า นการรั บ รองมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2005 (ในขอบเขตของ Data Center) และผ า นการตรวจประเมิ น CMMI ระดั บ
3 (Capability Maturity Model Integration) หรือมาตรฐานในกระบวนการพัฒนางานอีกดวย
2) การบริหาร
คณะกรรมการ PTT DIGITAL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบดวยคณะกรรมการทั้งหมด 7 คน เปนผูบริหารจาก
ปตท. 3 คน และ ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงผูบริหารรวมถึงกรรมการผูจัดการ
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ PTT DIGITAL ในป 2562 – 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

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

ป 2562

ป 2563

ป 2564*

4,710
4,719
4,341
378

5,103
5,110
4,587
523

5,408
5,415
4,907
508
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หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562

ป 2563

ป 2564*

4,008
1,900
2,108

4,980
2,444
2,536

5,646
2,703
2,943

*งบการเงินป 2564 ยังไมไดรับการรับรองจากผูสอบบัญชี (Unaudited)

4. กลุมธุรกิจอื่นๆ
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (PTT TCC)
ปตท. ไดจัดตั้งบริษัท PTT TCC เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ทุนจดทะเบียน 20 ลานบาท โดย ปตท. ถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 100 เพื่อประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงินใหกับ ปตท. และบริษัทในกลุม ปตท. โดย PTT TCC ไดรับอนุมัติให
ประกอบธุรกิจเปนศูนยบริหารเงิน 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 2564 มีจํานวน 3 คน เปนผูบริหารจาก ปตท. ทั้ง 3 คน โดย
ในจํานวนคณะกรรมการดังกลาว ปตท. ไดมอบหมายใหผูบริหารจาก ปตท. เขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการดวย
3) การเงิน
ผลการดําเนินงานของ PTT TCC ในป 2562 - 2564 เปนดังนี้
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน

ป 2562

ป 2563

ป 2564

รายไดดอกเบี้ย
รายไดรวม
คาใชจายรวม
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ

296.67
297.82
298.30
(0.48)

3,057.81
3,073.30
2,903.32
169.98

3,684.49
3,708.00
3,507.22
200.78
หนวย : ลานบาท

งบการเงิน
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

ป 2562

ป 2563

ป 2564

52,199.90
52,184.88
15.02

99,189.08
99,010.96
178.12

185,784.99
185,377.11
407.88
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

รายการระหวางกัน

สวนที่ 2(9) หนาที่ 43

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

9.2 รายการระหวางกัน

รายละเอียดรายการระหวางกันดังตอไปนี้ เปนสวนขยายแบบแสดงรายการขอมูลประจําป/ รายงานประจําป 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในหัวขอ 9.2 รายการระหวางกัน

9.2.2 รายการระหวางกันกับกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
9.2.2.1

รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง

กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

63,632.34

65,117.03

การรถไฟแหงประเทศไทย

1,519.49

1,687.52

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

1,395.03

1,306.27

การทาเรือแหงประเทศไทย

851.60

626.11

บริษัท ขนสง จํากัด

169.07

318.83

การไฟฟาสวนภูมิภาค

222.60

269.58

องคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย
การไฟฟานครหลวง

80.70

54.21

32.18

31.53

องคการสุรา กรมสรรพสามิต

31.73

20.19

องคการเภสัชกรรม

23.82

18.72

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

72,791.42 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
2,298.13 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการรถไฟแหงประเทศไทย
1,538.19 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
754.72 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการทาเรือแหงประเทศไทย
660.67 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมบริษัท ขนสง จํากัด
386.10 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟาสวนภูมิภาค
74.88 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมองคการสงเสริมกิจการโคนสรสรมแหงประเทศไทย
44.31 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟานครหลวง
12.41 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมองคการสุรา กรมสรรพสามิต
17.99 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมองคการเภสัชกรรม
สวนที่ 2(9) หนาที่ 44

––––
––––
––––
––––
––––
- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท)
เปนกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.2.1

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง (ตอ)
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

สถาบันการบินพลเรือน

4.28

7.80

การยาสูบแหงประเทศไทย

8.77

7.75

การยางแหงประเทศไทย

6.74

7.04

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

1.13

0.37

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
ธนาคารออมสิน

0.38

0.22

0.09

0.09

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

0.07

1.55

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

-

1.64

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

-

0.38

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด
(มหาชน)
การทองเที่ยวแหงประเทศไทย

-

0.29

-

0.03

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

20.27 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมสถาบันการบินพลเรือน
21.43 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมโรงงานยาสูบ
3.93 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการยางแหงประเทศไทย
0.81 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บมจ. ทาอากาศยานไทย
0.29 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
0.10 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมธนาคารออมสิน
3.38 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บจ. ไปรษณียไทย
21.56 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. ถือหุนเกิน
รอยละ 10.00 ใน บมจ. การบินไทย
4.20 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บจ. วิทยุการบินแหงประเทศไทย
0.35 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
- กรรมการของ ปตท. (ศาสตราจารยพิเศษ
ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ) เปน ประธานกรรมการ
ของการทองเที่ยวแหงประเทศไทย

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.2.1

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

รายการขายสินคาและบริการ เปนรายการที่ ปตท. ขายสินคาและใหบริการแกกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง (ตอ)
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด

-

-

รวม

67,980.02

69,477.15

9.2.2.2

ความสัมพันธ

1.54 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บจ. อูกรุงเทพ
78,656.68

––––

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

การไฟฟาสวนภูมิภาค

931.48

1,196.01

การไฟฟานครหลวง

261.92

368.89

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

319.32

44.21

4.67

43.95

-

28.41

-

27.22

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)
ธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขา
แหงประเทศไทย
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด
(มหาชน)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

1,430.75 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟาสวนภูมิภาค
497.02 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟานครหลวง
73.45 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
146.73 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บมจ. ทาอากาศยานไทย
18.81 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมธนาคารเพื่อการสงออกและนําเขาแหงประเทศไทย
31.92 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ
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- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท)
เปนกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
––––
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.2.2

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

การรถไฟแหงประเทศไทย

2.91

26.33

การประปาสวนภูมิภาค

5.24

11.90

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

5.64

6.13

การประปานครหลวง

2.37

4.42

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

3.54

2.91

บริษัท ขนสง จํากัด

0.16

0.30

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

-

1.37

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด
การทางพิเศษแหงประเทศไทย

-

0.07

-

-

ความสัมพันธ

61.95 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการรถไฟแหงประเทศไทย
10.29 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการประปาสวนภูมิภาค
10.75 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บจ.ไปรษณียไทย
8.03 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟาสวนภูมิภาค
48.76 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
0.50 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บจ. ขนสง
1.12 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. ถือหุนเกิน
รอยละ 10.00 ใน บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต

0.10 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. ถือหุนเกิน
รอยละ 10.00 ใน บจ. หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
0.25 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการทางพิเศษแหงประเทศไทย
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายจุมพล ริมสาคร)
เปนกรรมการ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหา
กําหนดคาตอบแทนและบรรษัทภิบาลของ
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.2.2

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จํากัด
(มหาชน)
รวม

9.2.2.3

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

-

-

1,537.25

1,762.12

ความสัมพันธ

0.01 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. ถือหุนเกิน
รอยละ 10.00 ใน บมจ. ทางยกระดับดอนเมือง

- ผูบริหารของ ปตท. (นายจุมพล ริมสาคร)
เปนกรรมการของ บมจ. ทางยกระดับ
ดอนเมือง

2,340.44

รายการดอกเบี้ยรับ จากกิจการทีม่ ีผูถือหุนใหญรวมกันทีอ่ าจมีความขัดแยง
บริษัทที่เกี่ยวของ

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด
(มหาชน)

รวม

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

23.57

1.82

17.90 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. ถือหุนเกิน
รอยละ 10.00 ใน บมจ. ธนาคารทหารไทย

23.57

1.82

17.90
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- ผูบ ริหารของ ปตท. (นายจุมพล ริมสาคร) เปน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหากําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาลของ บมจ.
ธนาคารทหารไทยธนชาต

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

9.2.2.4 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนา แกกิจการที่มผี ูถือหุนใหญรวมกันทีอ่ าจมีความขัดแยง
9.2.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

6,289.21

4,632.34

การรถไฟแหงประเทศไทย

153.83

191.96

องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ

178.69

171.18

การทาเรือแหงประเทศไทย

73.72

51.11

บริษัท ขนสง จํากัด

29.91

37.62

การไฟฟาสวนภูมิภาค

19.11

22.27

องคการสงเสริมกิจการโคนม
แหงประเทศไทย
องคการเภสัชกรรม

11.91

6.32

2.27

3.34

องคการสุรา กรมสรรพสามิต

2.75

2.56

การไฟฟานครหลวง

2.76

2.76

บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

1.50

1.50

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

12,115.43 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
261.91 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการรถไฟแหงประเทศไทย
203.06 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมองคการขนสงมวลชนกรุงเทพ
62.74 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการทาเรือแหงประเทศไทย
59.55 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บจ.ขนสง
26.82 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟาสวนภูมิภาค
6.97 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย
3.33 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมองคการเภสัชกรรม
0.97 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมองคการสุรา กรมสรรพสามิต
6.69 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟานครหลวง
2.49 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. ถือหุนเกิน
รอยละ 10.00 ใน บมจ. การบินไทย

สวนที่ 2(9) หนาที่ 49

––––
––––
––––
––––
––––
- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท)
เปนกรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
––––
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

9.2.2.4 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนา แกกิจการที่มผี ูถือหุนใหญรวมกันทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.4.1 รายการลูกหนี้การคา (ตอ)
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
สถาบันการบินพลเรือน

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

0.44

1.22

-

0.64

0.03

0.04

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด

-

-

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด
(มหาชน
การยางแหงประเทศไทย

0.10

-

-

-

0.34

-

6,766.57

5,124.86

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด
โรงงานยาสูบ

รวม

ความสัมพันธ

2.83 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมสถาบันการบินพลเรือน
0.77 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บจ. ไปรษณียไทย
0.52 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมโรงงานยาสูบ
0.21 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บจ. วิทยุการบินแหงประเทศไทย
0.09 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
0.08 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการยางแหงประเทศไทย
12,754.46
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

9.2.2.4 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนา แกกิจการที่มผี ูถือหุนใหญรวมกันทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.4.2 รายการลูกหนี้อื่น
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ป 2564
(ลานบาท)

องคการสุรา กรมสรรพสามิต

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

-

0.04

0.01

0.01

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

-

-

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
รวม

-

-

0.01

0.05

บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด

ความสัมพันธ

0.07 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมองคการสุรา กรมสรรพสามิต
0.01 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บจ. ไปรษณียไทย
0.76 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
0.06 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
0.90

––––
––––
––––
––––

9.2.2.4.3 รายการเงินจายลวงหนา
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

การรถไฟแหงประเทศไทย

-

-

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

-

-

การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

-

-

ความสัมพันธ

38.21 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการรถไฟแหงประเทศไทย
7.77 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุม บมจ. ทาอากาศยานไทย
1.88 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
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––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

9.2.2.4 รายการลูกหนี้การคา ลูกหนี้อื่น และเงินจายลวงหนา แกกิจการที่มผี ูถือหุนใหญรวมกันทีอ่ าจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.4.3 รายการเงินจายลวงหนา (ตอ)
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
รวม

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

0.32

0.30

0.32

0.30

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจ
ควบคุมการทางพิเศษแหงประเทศไทย
47.86

––––

9.2.2.5 รายการเจาหนี้การคา และเจาหนีอ้ ื่น กับกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง
9.2.2.5.1 รายการเจาหนี้การคา
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
รวม

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

26.92

17.74

26.92

17.74

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

14.89 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
14.89
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––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

9.2.2.5 รายการเจาหนี้การคา และเจาหนีอ้ ื่น กับกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.5.2 รายการเจาหนี้อื่น
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน
การรถไฟแหงประเทศไทย
บริษัท อสมท จํากัด (มหาชน)

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

44.21

44.18

5.01

9.52

บริษัท โทรคมนาคมแหงชาติ จํากัด
(มหาชน)
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

-

0.82

5.93

0.73

การประปานครหลวง

0.17

0.34

การไฟฟาสวนภูมิภาค

0.75

0.19

18.52

0.08

-

0.08

312.79

0.03

-

0.02

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด
บริษัท ขนสง จํากัด
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
องคการเภสัชกรรม

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

44.18 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
การรถไฟแหงประเทศไทย
21.42 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
บมจ. อสมท
4.08 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
บมจ. โทรคมนาคมแหงชาติ
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
0.70 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
การประปานครหลวง
0.61 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาสวนภูมิภาค
7.19 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
บจ. วิทยุการบินแหงประเทศไทย
0.04 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
บจ. ขนสง
1.46 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
0.05 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
องคการเภสัชกรรม
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––––
––––
––––
––––
––––
- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท) เปน
กรรมการของการไฟฟาสวนภูมิภาค
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

9.2.2.5 รายการเจาหนี้การคา และเจาหนีอ้ ื่น กับกิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกันที่อาจมีความขัดแยง (ตอ)
9.2.2.5.2 รายการเจาหนี้อื่น (ตอ)
กิจการที่มีผูถือหุนใหญรวมกัน

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

การทางพิเศษแหงประเทศไทย

0.04

0.02

ธนาคารทหารไทยธนชาต จํากัด (มหาชน)

0.02

0.02

บริษัท หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
จํากัด
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย
บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)

-

0.01

-

-

-

-

บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)

-

(0.11)

387.44

55.93

รวม

ความสัมพันธ

- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
การทางพิเศษแหงประเทศไทย
0.09 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. ถือหุนเกิน
รอยละ 10 ใน บมจ. ธนาคารทหารไทย

- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. ถือหุนเกิน
รอยละ 10.00 ใน บจ. หองปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย)
0.09 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
1.85 กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. ถือหุนเกิน
รอยละ 10.00 ใน บมจ. การบินไทย
- กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูถ ือหุนรายใหญของ ปตท. มีอํานาจควบคุม
บมจ. ทาอากาศยานไทย
81.76
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายจุมพล ริมสาคร) เปน
กรรมการ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ
กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหากําหนด
คาตอบแทนและบรรษัทภิบาลของ
บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

9.2.3 รายการระหวางกันกับบริษัทยอย การรวมคา บริษัทรวม และบริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
9.2.3.1

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

271,569.11

175,175.20

234,564.02 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.18
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

164,665.06

100,329.47

152,995.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา,
ม.ล. ปกทอง ทองใหญ, นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน
อินทรแจง) เปนกรรมการและเลขานุการ และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ของ บมจ. พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา,
นายชาญศั ก ดิ์ ชื่นชม) เป นกรรมการของ
บมจ.ไออาร พีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนกรรมการและเลขานุการ และ ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ไออารพีซี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.1

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)

114,454.44

67,590.13

114,945.49 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

28,583.12

29,552.24

41,961.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน
มหาวงศธิกุล , นายเทอดเกียรติ พรอมมูล ,
นายสุชาติ ระมาศ , นายบุรณิน รัตนสมบัติ)
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ.ไทยออยล
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปน ประธานกรรมการของ บมจ.
ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายดิษทัต ปนยารชุน,นายบุรณิน รัตนสมบัติ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและ
การคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)
เปนกรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทน
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจดั การใหญ
ของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.1

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
PTT International Trading Pte. Ltd.

24,051.61

22,596.81

31,150.06 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTT International Trading London Ltd.

12,948.15

-

7,357.53 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

12,372.35

11,399.60

12,651.74 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

9,288.46

8,443.54

PTT International Trading USA Inc.

7,025.29

-

9,204.66 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.83
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิร,ิ นายนพดล
ปนสุภา, นายวุฒิกร สติฐิต, นายคงกระพัน อินทรแจง,
นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ของ
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. โกลว พลังงาน
––––

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

5,624.96

4,431.60

5,543.64 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐติ ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน) เปน
ประธานกรรมการของ PTT International Trading
Pte. Ltd.
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปน
กรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd.
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.1

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด

5,480.12

4,138.47

3,452.48 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด

4,635.50

4,157.44

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด

3,949.45

3,761.74

4,651.49 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
4,257.89 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด

3,469.31

3,170.11

2,922.09 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด
PTT MEA Ltd.

3,062.24

2,329.08

2,415.14

-

2,975.52 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด

1,752.99

913.38

บริษัท ลาบิกซ จํากัด

655.70

494.32

บริษัท จีซ-ี เอ็ม พีทีเอ จํากัด

435.25

217.36

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)

301.09

212.89

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

274.02

256.87

730.19 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 95.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
672.84 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
284.18 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 74.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
494.92 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
89.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว เอสพีพี 2
––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ.โกลว เอสพีพี 11
––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว ไอพีพี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการ / ประธานกรรมการของ บจ. ลาบิกซ
––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.1

แบบ 56-1 One Report ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท จีซี ออกซีเรน จํากัด

270.08

64.96

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

145.11

-

634.91 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 72.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด

114.62

89.36

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จํากัด

70.59

53.36

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

36.55

27.44

113.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 84.40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
73.37 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.52
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
27.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด

18.17

11.45

บริษัท จีซี โพลีออลส จํากัด

7.40

4.15

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

4.29

6.66

12.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 82.10
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
4.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนประธานกรรมการของ บมจ. โกลบอล
กรีนเคมิคอล
––––
––––
––––
––––
––––
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
เปนประธานเจาหนาที่บริหาร ของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.1

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด

-

2,418.53

2,711.81 ปดบริษัทแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

––––

-

-

9.48 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด

6,768.33

4,414.26

––––

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

4,846.83

3,335.89

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด

2,512.42

1,788.30

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

1,776.48

1,622.39

บริษัท โอจีพี เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

62.39

34.04

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด

40.16

28.76

4,621.65 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 41.44
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
4,342.62 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
1,787.74 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 30.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
1,827.56 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 35.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
13.31 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
37.74 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

การดําเนินงานรวมกัน
Carigali - PTTEPI Operating Company
Sdn. Bhd.
การรวมคา
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––––
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.1

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)

3,222.00

2,948.42

270.01

236.82

6,783.78

6,027.89

703,962.57

462,282.93

3,334.15 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
261.84 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 24.98
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––
––––

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด
รวม

11,868.71 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 15.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
662,587.65
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.2

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

99,568.62

81,263.85

PTT International Trading Pte. Ltd.

77,740.23

28,593.84

101,665.86 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

15,105.26 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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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 )
เปนประธานเจาหนาที่บริหาร ของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน) เปน
ประธานกรรมการของ
PTT International Trading Pte. Ltd.
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน)
เปนกรรมการของ PTT International Trading Pte.
Ltd.

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.2

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
PTT International Trading London Ltd.

19,682.23

7,482.27

19,756.65 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

19,591.30

17,415.36

28,755.73 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.18
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

16,806.86

11,465.11

17,347.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)

16,304.74

18,139.65

26,640.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา,
ม.ล. ปกทอง ทองใหญ, นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหาร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
––––
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนประธานกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง ,
นายดิษทัต ปนยารชุน , นายบุรณิน รัตนสมบัติ) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปน
กรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทนประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.2

แบบ 56-1 ประจําป 2564

รายการซื้อสินคาและบริการเปนรายการที่ปตท.ซื้อสินคาและ/หรือบริการจาก บริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

15,572.54

14,535.77

18,692.72 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

9,402.53

9,517.40

9,481.46 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTTEP SP Ltd.

7,538.48

5,839.77

7,645.62 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

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

PTTEP MENA Ltd.

2,847.15

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

575.67

-

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

198.50

197.09

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.83
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
187.95 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บมจ. โกลว พลังงาน
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. บิซิเนส
เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ) เปน
กรรมการของ บจ. บิซิเนส เซอรวิสเซส
อัลไลแอนซ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.2

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

177.36

592.40

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

118.60

156.21

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

65.09

56.74

5.96 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

191.18 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

1,098.48 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง)
เปนประธานกรรมการของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา ,
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (ม.ล. ปกทอง ทองใหญ)
เปนกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน
มหาวงศธิกุล , นายเทอดเกียรติ พรอมมูล,
นายสุชาติ ระมาศ , นายบุรณิน รัตนสมบัติ)
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
ไทยออยล

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.2

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

38.56

33.41

66.29 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด
เอนจิเนียริง จํากัด
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

12.69

10.12

11.32 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

9.00

18.73

27.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท อัลฟา คอม จํากัด

4.90

-

บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด

4.76

4.38

บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

2.89

-

7.27 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด

2.72

2.32

2.31 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จําหนาย
กาซธรรมชาติ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน)
เปนกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการ/ประธานกรรมการของ บจ. ท็อป
โซลเวนท
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช )
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่
โซลูชั่นส
––––

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอรวิส จํากัด

1.81

1.46

1.23 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

8.89 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจติ อล โซลูชนั่
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.2

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท จีซี โลจิสติกส โซลูชั่นส จํากัด

1.43

2.79

6.87 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่น
แนล โซลูชั่นส จํากัด

0.85

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ปตท.บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด

0.61

0.31

0.30 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

0.03

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

14,185.08

13,917.36

Andaman Transporation Ltd.

9,213.54

9,250.09

บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

3,872.14

2,873.75

บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด

3,872.14

2,873.75

402.16

1,571.04

––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. จัดหางาน
บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชาญศักดิ์ ชื่นชม)
เปนประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่
คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา)
เปนกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

การดําเนินงานรวมกัน
Moattama Gas Transportation Company

Taninthayi Pipeline Company LLC

17,602.33 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25.50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
10,574.59 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
5,011.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 53.95
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
5,011.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
3,579.89 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 19.32
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.2

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

การรวมคา
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด

1,442.64

1,402.70

22.90

-

0.05

-

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

5.44

4.72

บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํากัด

0.32

0.31

82.87

287.77

319,369.43

227,510.47

บริษัท ไออารพีซี โพลีออล จํากัด

1,406.76 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 51.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนประธานกรรมการของ บจ. ไออารพีซี
โพลีออล

บริษัทรวม
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 49.21
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.31 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 37.65
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––
––––

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รวม

257.36 ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทไมไดถอื หุนใน บมจ. ทิพยประกันภัย
290,149.62

สวนที่ 2(9) หนาที่ 68

––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.3

แบบ 56-1 ประจําป 2564

รายการดอกเบี้ยรับจากบริษทั ยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

1,271.80

1,195.00

83.27 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

6.20

15.25

19.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

0.12

-

-

19.59

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

577.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปน
กรรมการของ บจ. ปตท. ศูนยบริหารเงิน
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน
มหาวงศธิกุล , นายเทอดเกียรติ พรอมมูล ,
นายสุชาติ ระมาศ , นายบุรณิน รัตนสมบัติ)
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ.ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.3

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
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 , นายนพดล
ปนสุภา , นายวุฒิกร สติฐติ , นายคงกระพัน
อินทรแจง , นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการ
ของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ของ
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่าํ ,
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ไออารพีซี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.3

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

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

-

1.57

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.18
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
จํากัด (มหาชน)

-

-

451.88 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา,
ม.ล. ปกทอง ทองใหญ, นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน
อินทรแจง) เปนกรรมการและเลขานุการ และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ของ บมจ. พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนประธานกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายดิษทัต ปนยารชุน,นายบุรณิน รัตนสมบัติ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและ
การคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร
ขาวสวัสดิ์) เปนกรรมการและเลขานุการ และ
รักษาการแทนประธานเจาหนาที่บริหารและ
กรรมการผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท. น้ํามัน
และการคาปลีก

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.3

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง
จํากัด
PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.
รวม

9.2.3.4

-

-

27.87 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

-

-

93.51 ปดบริษัทแลวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

––––

1,278.12

1,248.62

1,834.77

รายการดอกเบี้ยจายแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

2,015.90

1,474.77

193.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

5.78

4.55

8.18 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปน
กรรมการของ บจ. ปตท. ศูนยบริหารเงิน
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (ม.ล. ปกทอง ทองใหญ) เปน
กรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินลั

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

9.2.3.4

แบบ 56-1 ประจําป 2564

รายการดอกเบี้ยจายแกบริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษัทรวม และบริษทั อื่นทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

4.95

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

2.97

7.18

19.60 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท
จํากัด
บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง
จํากัด
บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด

2.66

0.40

0.80 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

1.80

0.34

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

1.71

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท อัลฟา คอม จํากัด

0.42

0.21

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- กรรมการของ ปตท. (ศาสตราจารยพิเศษ
ดร. ทศพร ศิริสัมพันธ) เปนประธานกรรมการของ บจ.
อรุณ พลัส
- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท,
ม.ล. ชโยทิต กฤดากร) เปนกรรมการของ
บจ. อรุณ พลัส
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา)
เปนกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายบุรณิน รัตนสมบัต,ิ
นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปนกรรมการของ
บจ. อินโนบิก (เอเซีย)
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา)
เปนกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส
จํากัด
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

0.33

0.76

2.48 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

0.22

0.29

0.26 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศ
ไทย)จํากัด
บริษัท โกลบอล แมนเนจเมนท โฮลดิง้
จํากัด
บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด

0.17

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. บิซิเนส
เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ) เปน
กรรมการของ บจ. บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
––––

0.01

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

0.01

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

43.00

48.11

2,079.93

1,536.61

การรวมคา
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศ
ไทย) จํากัด
รวม

53.12 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
277.44
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––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

19,532.22

12,261.18

17,202.17 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.18
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

12,844.72

4,184.76

11,614.64 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา,
ม.ล. ปกทอง ทองใหญ, นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน
อินทรแจง) เปนกรรมการและเลขานุการ และ
ประธานเจาหนาที่บริหาร ของ บมจ. พีทที ี
โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน
มหาวงศธิกุล , นายเทอดเกียรติ พรอมมูล ,
นายสุชาติ ระมาศ , นายบุรณิน รัตนสมบัติ)
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ.ไทยออยล

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

10,200.87

13,569.37

15,432.36 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
จํากัด (มหาชน)

3,114.38

1,721.36

2,752.57 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

สวนที่ 2(9) หนาที่ 76

- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา,
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ไออารพีซี
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนประธานกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายดิษทัต ปนยารชุน,นายบุรณิน รัตนสมบัติ) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)
เปนกรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทน
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
PTT International Trading Pte. Ltd.

2,806.92

3,010.97

3,794.04 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTT MEA Ltd.

1,376.09

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

1,373.02

1,352.48

1,326.15 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

1,357.77

744.09

447.81 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน) เปน
ประธานกรรมการของ PTT International Trading
Pte. Ltd.
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปน
กรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd.
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ,
นายนพดล ปนสุภา, นายวุฒิกร สติฐิต,
นายคงกระพัน อินทรแจง, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร
ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต)
เปนประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จําหนาย
กาซธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

961.05

601.68

854.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.83
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
7.50 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTT International Trading London Ltd.

770.17

-

บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด
บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด

699.46

398.59

686.73

429.26

บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด

546.49

337.06

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด

474.81

286.11

424.62 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
354.59 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด

322.69

238.45

308.98 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด

162.62

162.60

162.31 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 95.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

241.04 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
436.53 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. โกลว พลังงาน
––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว เอสพีพี 2
––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ.โกลว เอสพีพี 11
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว ไอพีพี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ลาบิกซ จํากัด

72.57

47.47

52.52 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท จีซ-ี เอ็ม พีทีเอ จํากัด

53.77

20.69

บริษัท จีซี ออกซีเรน จํากัด

48.14

-

23.04 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 74.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

30.89

17.84

23.41 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)

28.88

18.97

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด

16.00

8.37

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จํากัด

6.40

3.44

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

3.80

2.64

24.73 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
8.90 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 84.40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
6.53 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.52
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
2.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการ / ประธานกรรมการของ
บจ. ลาบิกซ
––––
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ออลเน็กซ (ประเทศไทย) จํากัด

1.71

-

บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด

1.28

1.38

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

0.78

0.50

-

189.77

236.41 ปดบริษัทแลวเมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด

765.04

442.79

บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

396.86

410.93

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด

279.91

158.94

363.46 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 41.44
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
326.95 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
156.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 30.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ไทยออยลเพาเวอร จํากัด

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 95.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.98 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

––––
––––
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียมผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี
ลาวัลยชัยกุล)
เปนประธานเจาหนาที่บริหาร ของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
––––

การรวมคา
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––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

การรวมคา (ตอ)
บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

217.74

133.79

151.66 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 35.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.72 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
1.69 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

บริษัท โอจีพี เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

5.52

4.06

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด

2.87

0.12

367.14

230.48

262.60 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
24.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 24.98
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

44.10

19.29

1,259.39

954.17

60,832.80

41,963.60

-

-

-

60,832.80

41,963.60

57,981.52

––––
––––

บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)

––––

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้การคา

955.51 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 15.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
57,981.52
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
จํากัด (มหาชน)

736.08

615.92

518.24 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

PTT International Trading London Ltd.

360.39

4.23

4.06 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

255.22

282.49

58.21 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTT International Trading Pte. Ltd.

138.68

11.34

23.67 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนประธานกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง,
นายดิษทัต ปนยารชุน,นายบุรณิน รัตนสมบัติ) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)
เปนกรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทน
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน)
เปนกรรมการของ บจ. ปตท. ศูนยบริหารเงิน
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนประธานกรรมการของ PTT International
Trading Pte.Ltd.
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน)
เปนกรรมการของ PTT International
Trading Pte.Ltd.

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

108.30

13.69

172.03 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

61.10

13.93

14.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

51.41

47.89

60.99 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา
, นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน
มหาวงศธิกุล, นายเทอดเกียรติ พรอมมูล,
นายสุชาติ ระมาศ, นายบุรณิน รัตนสมบัติ)
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ.ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

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

32.01

31.03

28.08 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

24.95

46.48

31.44 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

19.61

19.95

23.98 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ, นายนพดล
ปนสุภา, นายวุฒิกร สติฐิต, นายคงกระพัน
อินทรแจง, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปกรรมการ
ของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. ปตท. สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
เปนประธานเจาหนาที่บริหาร ของ
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

18.05

18.25

20.04 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

15.56

15.41

14.43 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

10.29

10.51

8.61 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

9.80

7.17

4.37 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด

9.35

10.35

2.52 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา)
เปนกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (ม.ล. ปกทอง ทองใหญ) เปน
กรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินลั
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอม
มูล) เปนประธานกรรมการของ
บจ. บิซเิ นส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ) เปน
กรรมการของ บจ. บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่
โซลูชั่นส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒกิ ร สติฐิต) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที โกลบอล
แอลเอ็นจี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

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

8.89

23.06

36.96 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.18
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ จํากัด

8.69

5.94

PTT International Trading USA Inc.

5.77

-

6.52 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

4.71

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด

2.64

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา,
ม.ล. ปกทอง ทองใหญ, นายดิษทัต ปนยารชุน) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาทีบ่ ริหาร ของ
บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (ศ.พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษพิบูลย, นายดนุชา
พิชยนันท, ม.ล. ชโยทิต กฤดากร, นายนพดล ปนสุภา) เปน
กรรมการของ บจ. อรุณ พลัส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายบุรณิน รัตนสมบัต)ิ เปน
ประธานกรรมการของ บจ. อินโนบิก (เอเชีย)
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปน
กรรมการของ บจ. อินโนบิก (เอเชีย)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด

2.49

2.46

3.21 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTTOR Singapore Pte. Ltd.

2.17

1.56

1.38 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTT Philippines Trading Corporation

2.09

0.52

0.87 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด

1.46

0.32

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท จํากัด

1.27

0.29

0.26 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร จํากัด

1.11

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท อีวี มี พลัส จํากัด

1.01

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา)
เปนประธานกรรมการของ บจ. โกลบอล
รีนิวเอเบิล เพาเวอร
––––

บริษัท เมฆาเทคโนโลยี จํากัด

0.95

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่นแนล
โซลูชั่นส จํากัด

0.87

0.85

1.10 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

Tiger Energy Trading Pte. Ltd.

0.84

0.84

0.85 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTT MEA Ltd.

0.84

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท จีซี โพลีออลส จํากัด

0.78

0.61

––––

Sakari Resources Ltd.

0.78

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 82.10
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 95.82
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. จัดหางาน บิซิเนส
โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส
––––

––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

0.73

2.85

1.55 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 72.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท สปอรต เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด
บริษัท อมตะ จัดจําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด
บริษัท จีซี มารเก็ตติ้ง โซลูชั่นส จํากัด

0.44

0.75

5.63 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

0.27

-

0.14

1.05

บริษัท ท็อป เอสพีพี จํากัด

0.13

-

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

0.12

บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง
จํากัด
บริษัท โกลบอล แมนเนจเมนท โฮลดิง้
จํากัด
บริษัท สวอพ แอนด โก จํากัด

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

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
1.33 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

––––

0.60

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
1.66 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

0.09

0.19

0.11 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

0.09

0.09

0.09 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

0.09

0.02

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด

0.08

-

0.08 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

0.08

-

บริษัท โกลว ไอพีพี จํากัด

0.08

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.83
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 95.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––

––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บมจ. โกลว พลังงาน
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว ไอพีพี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด

0.06

0.39

1.48 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

0.05

0.11

0.19 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท จีซี โลจิสติกส โซลูชั่นส จํากัด

0.04

0.40

1.31 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ไทยลูบเบล็นดิ้ง จํากัด

0.04

0.14

0.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTT International Holding Ltd.

0.04

0.04

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTT International Investment Ltd.

0.04

0.04

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTT Mining Ltd.

0.04

0.03

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท อัลฟา คอม จํากัด

0.03

0.02

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท น้ํามัน ไออารพีซี จํากัด

0.02

-

บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด

0.02

-

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทิดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน)
เปนกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนประธานกรรมการของ บจ. น้ํามัน ไออารพีซี
––––

บริษัท จีซ-ี เอ็ม พีทีเอ จํากัด

0.01

0.56

0.02 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
0.03 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 74.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ท็อป โซลเวนท จํากัด

0.01

-

0.02 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลบอล รีนิวเอเบิล เพาเวอร วัน
จํากัด
บริษัท จีซี ออกซีเรน จํากัด

0.01

-

-

26.18

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด

-

2.18

2.56 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PT Bahari Cakrawala Sebuku

-

1.33

1.29 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTTOR China (Shanghai) Co., Ltd.

-

0.51

0.51 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTT Philippines Corporation

-

0.45

0.45 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด

-

0.22

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ไทยพาราไซลีน จํากัด

-

0.13

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ไทยลูบเบส จํากัด (มหาชน)

-

0.13

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

-

0.11

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ไทยออยล เอนเนอรยี่ เซอรวิส
จํากัด
PTT International (Singapore) Co., Pte.
Ltd.

-

0.07

-

0.04

0.04 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.99
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการ
/ ประธานกรรมการของ บจ. ท็อป โซลเวนท
––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการ / ประธานกรรมการของ
บจ. ไทยพาราไซลีน
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
PTTEP SP Ltd.

-

0.03

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTT (Lao) Co., Ltd.

-

0.02

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd.

-

0.01

0.07 ปดบริษัทแลวเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564

––––

บริษัท ไทย เพ็ท เรซิน จํากัด

-

0.01

––––

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด
เอนจิเนียริง จํากัด
บริษัท ไทยออยลมารีน จํากัด

-

-

0.02 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 84.40
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
3.32 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

-

-

0.87 ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทไมไดถอื หุนใน บจ. ไทยออยล มารีน

––––

PTT Oil Myanmar Co., Ltd.

-

-

0.70 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ทรัพยทิพย จํากัด

-

-

PTT GL Investment Ltd.

-

-

0.13 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.03 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

-

-

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จํากัด

-

-

0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

(0.04)

0.45

2.49 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

18.06

38.74

0.88 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

PTT (Cambodia) Ltd.

––––

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต)
เปนกรรมการของ บจ. ทรัพยทิพย
––––

การรวมคา
Trans Thai - Malaysia (Malaysia) Sdn.
Bhd.
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

การรวมคา (ตอ)
บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด

13.63

13.45

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด

5.25

0.26

บริษัท สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล
เซอรวิสเซส จํากัด
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด
บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม จํากัด

3.94

5.46

3.80

5.87

3.21

0.75

บริษัท พีทีที เรส จํากัด

1.61

-

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

1.55

3.15

บริษัท โอจีพี เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

0.41

7.75

บริษัท พีทีที แอนด ทีจีอีเอส ออปเทค
จํากัด
บริษัท ไทย อีทอกซีเลท จํากัด

0.40

-

0.01

-

13.45 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 51.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.24 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 41.44
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
5.69 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
3.75 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
4.29 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 35.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.67 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 51.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

การรวมคา (ตอ)
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

-

0.01

0.11 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

6.61

5.53

––––

-

0.02

(1.15)

1.02

5.44 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 37.65
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.01 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 24.98
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.61 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 49.21
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

0.21

0.34

2.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

-

-

1,958.41

1,306.59

-

-

-

1,958.41

1,306.59

1,099.34

บริษัทรวม
บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต จํากัด
บริษัท วีนิไทย จํากัด (มหาชน)
บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

––––
––––

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด
รวม
หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
รวมลูกหนี้อื่น

0.21 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 15.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
1,099.34

สวนที่ 2(9) หนาที่ 93

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

10.25

12.90

6.38 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น

-

324.75

239.96 ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทไมไดถอื หุนใน บมจ. ทิพยประกันภัย

10.25

337.65

246.34

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของกัน
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
รวม

––––

9.2.3.5.4 รายการเงินใหกูยืมระยะสั้น
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

4,278.92

4,986.74

3,142.20 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

-

-

13,857.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

-

150.00

580.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปน
กรรมการของ บจ. ปตท. ศูนยบริหารเงิน.
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

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

-

-

4,278.92

5,136.74

21,369.27

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-

รวมเงินใหกูยืมระยะสั้น

4,278.92

5,136.74

21,369.27

รวม

3,790.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิร,ิ นายนพดล
ปนสุภา, นายวุฒิกร สติฐติ , นายคงกระพัน
อินทรแจง, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการ
ของ บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ของ
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

119,596.25

44,345.77

24,594.89 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

-

317.50

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

-

-

387.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

119,596.25

44,663.27

24,981.89

หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

-

-

-

รวมเงินใหกูยืมระยะยาว

119,596.25

44,663.27

24,981.89

รวม
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- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน)
เปนกรรมการของ บจ. ปตท. ศูนยบริหารเงิน.
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม

10,269.00

8,333.29

PTT International Trading Pte. Ltd.

5,355.62

1,745.14

บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

3,240.22

2,905.74

10,710.49 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

707.95 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

3,963.65 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนกรรมการของ บมจ. ปตท.
สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ) เปนกรรมการของ
บมจ. ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
เปนผูจัดการใหญของ บมจ. ปตท.สํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน) เปนประธาน
กรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd.
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน)
เปนกรรมการของ PTT International Trading Pte. Ltd.
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนประธานกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง, นายดิษทัต
ปนยารชุน, นายบุรณิน รัตนสมบัติ) เปนกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์) เปน
กรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทนประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
PTT International Trading London Ltd.

2,788.76

274.42

2,137.90 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

2,597.33

1,915.83

2,378.84 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

2,429.88

2,165.96

2,241.81 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.18
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

1,416.41

988.71

1,457.76 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

836.86

866.97

798.09 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTTEP MENA Ltd.

702.95

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTTEP SP Ltd.

652.25

625.54

715.59 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ) เปน
กรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา,
ม.ล. ปกทอง ทองใหญ, นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา,
ม.ล. ปกทอง ทองใหญ, นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธาน
เจาหนาที่บริหาร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล
เคมิคอล
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

18.88

508.93

1.72 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

6.03

10.93

14.48 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท จีซี โลจิสติกส โซลูชั่นส จํากัด

0.73

-

0.34 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

0.44

0.29

0.15 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา,
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปนกรรมการของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช)
เปนกรรมการและเลขานุการ และ ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (ม.ล. ปกทอง ทองใหญ)
เปนกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน
มหาวงศธิกุล , นายเทอดเกียรติ พรอมมูล, นายสุ
ชาติ ระมาศ , นายบุรณิน รัตนสมบัติ)
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ บมจ.
ไทยออยล

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด

-

1.17

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด

-

-

Moattama Gas Transportation Company

2,800.58

1,876.45

Andaman Transporation Ltd.

1,712.63

1,190.13

บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

249.52

295.61

บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด

249.52

295.61

Taninthayi Pipeline Company LLC.

238.74

159.74

273.34

236.90

35,839.69

24,397.36

1.91 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.02 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐิต) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. ปตท. จําหนาย
กาซธรรมชาติ
––––

การดําเนินงานรวมกัน
2,348.11 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25.50
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
1,384.61 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
379.42 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 53.95
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
379.42 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
367.81 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 19.32
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

––––

245.62 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
30,235.69

––––

––––
––––
––––
––––

การรวมคา
บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด
รวม
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)

2,797.02

1.43

10.23 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.05
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก จํากัด
(มหาชน)

2,116.76

4,537.27

5,073.71 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

848.27

762.71

บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด

196.93 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บมจ. ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา,
นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปนกรรมการของ
บมจ.ไออารพีซี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ. ไออารพีซี
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบูลย) เปนประธานกรรมการของ
บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง, นาย
ดิษทัต ปนยารชุน,นายบุรณิน รัตนสมบัติ) เปน
กรรมการของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์)
เปนกรรมการและเลขานุการ และรักษาการแทน
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ
ใหญของ บมจ. ปตท. น้ํามันและการคาปลีก
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปน
กรรมการของ บจ. ปตท. ศูนยบริหารเงิน.

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

831.56

694.87

681.65 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

285.94

172.74

232.44 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

146.55

160.44

159.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลว พลังงาน จํากัด (มหาชน)

64.47

0.53

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

32.49

58.78

0.51 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 99.83
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
54.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 48.18
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจติ อล โซลูชนั่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. บิซเิ นส เซอรวิสเซส
อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ) เปน
กรรมการของ บจ. บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
- เปนกรรมการของ บมจ. โกลว พลังงาน
- กรรมการของ ปตท. (นายดอน วสันตพฤกษ)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา, ม.ล.
ปกทอง ทองใหญ, นายดิษทัต ปนยารชุน)
เปนกรรมการของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายคงกระพัน อินทรแจง)
เปนกรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหาร ของ บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

31.63

17.11

24.57 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ไออารพีซี คลีน พาวเวอร จํากัด

22.52

22.52

22.52 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ปตท. สํารวจและผลิตปโตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

21.33

41.87

19.31 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 65.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท รักษาความปลอดภัย เอ็นพีซี
เอสแอนดอี จํากัด
บริษัท พีทีที เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

18.94

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

18.42

20.15

68.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท จีซี เมนเทนแนนซ แอนด
เอนจิเนียริง จํากัด
บริษัท จัดหางาน บิซิเนส โปรเฟสชั่น
แนล โซลูชั่นส จํากัด

17.41

16.47

6.38 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

11.74

9.03

8.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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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
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายชวลิต ทิพพาวนิช )
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที เอนเนอรยี่
โซลูชั่นส
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. จัดหางาน บิซิเนส
โปรเฟสชั่นแนล โซลูชั่นส

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก จํากัด

8.68

1.41

3.58 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท เอ็นพีซี เซฟตี้ แอนด เอ็นไวรอน
เมนทอล เซอรวิส จํากัด
PTT International Trading London Ltd.

7.35

7.25

6.50 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

5.96

96.09

1.74 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท อัลฟา คอม จํากัด

5.43

0.14

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
จํากัด
PTT International Trading Pte. Ltd.

4.76

4.27

3.66

523.61

7.23 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 58.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
102.29 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปน
กรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวุฒิกร สติฐติ ) เปนประธาน
กรรมการของ บจ. ปตท. จําหนายกาซธรรมชาติ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายดิษทัต ปนยารชุน) เปน
ประธานกรรมการของ PTT International Trading
Pte. Ltd.
- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน)
เปนกรรมการของ PTT International Trading Pte.
Ltd.

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)

2.62

1.08

1.08 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 45.03
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด

1.13

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลว เอสพีพี 11 จํากัด

0.95

3.61

0.95 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

0.94

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวพรรณนลิน
มหาวงศธิกุล, นายเทอดเกียรติ พรอมมูล,
นายสุชาติ ระมาศ, นายบุรณิน รัตนสมบัติ)
เปนกรรมการของ บมจ. ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปน
กรรมการและเลขานุการ และ ประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ
บมจ.ไทยออยล
- ผูบริหารของ ปตท. (นายบุรณิน รัตนสมบัติ, นางชนมาศ
ศาสนนันทน) เปนกรรมการของ บจ. อินโนบิก (เอเซีย)
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ.โกลว เอสพีพี 11
- กรรมการของ ปตท. (ศาสตราจารยพิเศษ ดร.ทศพร
ศิริสัมพันธ) เปนประธานกรรมการของ
บจ. อรุณ พลัส
- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท,
ม.ล. ชโยทิต กฤดากร) เปนกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล
ฤกษพิบลู ย) เปนกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการ
ของ บจ. อรุณ พลัส

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
PTTOR Singapore Pte. Ltd.

0.77

0.54

0.40 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จํากัด

0.69

0.74

––––

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
จํากัด (มหาชน)

0.65

1.02

0.72 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 80.52
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.62 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 75.23
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

0.62

0.87

1.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที ฟนอล จํากัด

0.60

0.58

0.58 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTT International Trading USA Inc.

0.54

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท จีซี ออกซีเรน จํากัด

0.46

0.45

0.44 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิร,ิ นายนพดล
ปนสุภา, นายวุฒิกร สติฐิต, นายคงกระพัน
อินทรแจง, นายวิรัตน เอื้อนฤมิต) เปนกรรมการของ
บมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการและเลขานุการ และประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ของ
ฃบมจ. โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (ม.ล. ปกทอง ทองใหญ)
เปนกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมนิ ัล
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท โกลว เอสพีพี 3 จํากัด

0.46

0.44

0.47 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. โกลว เอสพีพี 3
––––

บริษัท จีซ-ี เอ็ม พีทีเอ จํากัด

0.43

0.51

Tiger Energy Trading Pte. Ltd.

0.43

0.35

0.51 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 74.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด

0.35

0.65

0.28 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

0.34

0.61

1.66 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง จํากัด

0.31

0.06

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

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

PTT MEA Ltd.

0.23

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท จีซี ไกลคอล จํากัด

0.21

0.21

0.20 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท โซลูชั่น ครีเอชั่น จํากัด

0.21

-

0.06 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

Sakari Resources Ltd.

0.16

-

GC Estate Co., Ltd.

0.14

บริษัท อีวี มี พลัส จํากัด

0.11

––––

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 95.82
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––
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––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
PTT Philippines Trading Corporation

0.08

0.07

0.07 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จํากัด
(มหาชน)

0.05

0.07

0.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 72.29
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ

บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท
จํากัด
บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด

0.03

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

0.02

0.07

0.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

0.02

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTT (Cambodia) Ltd.

-

0.74

1.20 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTT Philippines Corporation

-

0.26

0.71 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ปตท.สผ.สยาม จํากัด

-

-

1.09 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท ผลิตไฟฟาและพลังงานรวม จํากัด

-

-

1.93 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท โกลว เอสพีพี 2 จํากัด

-

-

0.98 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

PTT Oil Myanmar Co., Ltd.

-

-

0.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ) เปน
กรรมการของ บจ. โกลว เอสพีพี 2
––––

PTT (Lao) Co., Ltd.

-

-

0.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

PTTOR CHINA (Shanghai) Co., Ltd.

-

-

0.03 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

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

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

การรวมคา
บริษัท มาบตาพุด แอรโปรดักส จํากัด

5.51

2.27

บริษัท ผลิตไฟฟา นวนคร จํากัด

3.13

3.13

บริษัท สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอรวิส
เซส จํากัด
บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จํากัด

2.48

5.02

2.42

2.48

บริษัท พีทีที เรส จํากัด

1.28

-

บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส จํากัด

0.83

0.80

บริษัท ผลิตไฟฟาและน้ําเย็น จํากัด

0.72

0.72

บริษัท โอจีพี เอนเนอรยี่ โซลูชั่นส จํากัด

0.45

-

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

0.37

0.35

-

-

3.00 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 51.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
3.13 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 30.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
2.39 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 41.44
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.72 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 35.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
4.98 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 40.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
0.22 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.27 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
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––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทรวม
บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จํากัด

6.83

6.83

บริษัท ทอสงปโตรเลียมไทย จํากัด

1.56

0.95

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

0.32

0.31

0.32

0.31

-

3.42

-

0.01

31.80

31.80

บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)

-

10.43

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด

-

-

7,372.46

7,230.45

บริษัท อีสเทิรน ฟลูอิด ทรานสปอรต
จํากัด
บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จํากัด

6.83 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 25.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
4.69 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 49.59
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.30 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 49.59
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
0.30 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 24.98
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 37.65
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
- ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทไมไดถือหุนใน บจ. อุบล ไบโอ
เอทานอล

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

บริษัทอื่นที่เกี่ยวของ
บริษัท ราชบุรีเพาเวอร จํากัด

รวม

31.80 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 15.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท.ถือหุนสวนที่เหลือ
3.49 ณ 31 ธันวาคม 2564 กลุมบริษัทไมไดถอื หุนใน บมจ. ทิพยประกันภัย
0.14 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
6,758.17
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนกรรมการของ บจ. ราชบุรีเพาเวอร
––––
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท อรุณ พลัส จํากัด

2,729.19

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด

1,615.32

816.04

2,632.23 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด

990.22

1,114.69

619.05 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง จํากัด

892.60

131.36

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท อินโนบิก (เอเซีย) จํากัด

635.07

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- กรรมการของ ปตท. (ศาสตราจารยพิเศษ ดร.
ทศพร ศิริสัมพันธ) เปนประธานกรรมการของ
บจ. อรุณ พลัส
- กรรมการของ ปตท. (นายดนุชา พิชยนันท,
ม.ล. ชโยทิต กฤดากร) เปนกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส
- กรรมการ / ผูบริหารของ ปตท. (นายอรรถพล ฤกษพิบูลย)
เปนกรรมการของ บจ. อรุณ พลัส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา) เปนกรรมการ
ของ บจ. อรุณ พลัส
- ผูบริหารของ ปตท. (นายอธิคม เติบศิริ)
เปนประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แอลเอ็นจี
- ผูบริหารของ ปตท. (นายกฤษณ อิ่มแสง) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมินัล
- ผูบริหารของ ปตท. (ม.ล. ปกทอง ทองใหญ)
เปนกรรมการของ บจ. พีทีที แทงค เทอรมนิ ัล
––––
- ผูบริหารของ ปตท. (นายบุรณิน รัตนสมบัต,ิ
นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปนกรรมการของ
บจ. อินโนบิก (เอเซีย)

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท อัลฟา คอม จํากัด

161.25

83.73

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ปตท.กรีน เอ็นเนอรยี่ (ประเทศ
ไทย) จํากัด
บริษัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเมนท
จํากัด
บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส จํากัด

74.24

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

55.54

300.32

66.94 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

55.22

113.56

169.34 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท อินโนบิก แอลแอล โฮลดิ้ง จํากัด

7.05

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

บริษัท โกลบอล แมนเนจเมนท โฮลดิง้
จํากัด
รวม

1.66

1.36

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

––––

7,217.36

2,561.06

3,487.56
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายนพดล ปนสุภา)
เปนกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
- ผูบริหารของ ปตท. (นายวรวัฒน พิทยศิริ)
เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการของ บจ. อัลฟา คอม
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

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 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน จํากัด
รวม

49,489.92

45,181.01

23,872.73 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

49,489.92

45,181.01

23,872.73

- ผูบริหารของ ปตท. (นางชนมาศ ศาสนนันทน) เปน
กรรมการของ บจ. ปตท. ศูนยบริหารเงิน.

9.2.3.6.5 รายการหนี้สินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด

1.50

1.50

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

0.91

0.84

0.77 กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท อีวี มี พลัส จํากัด

0.37

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00
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- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. พีทีที ดิจติ อล โซลูชนั่
- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. บิซิเนส เซอรวิส
เซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ) เปน
กรรมการของ บจ. บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ
––––

บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2564

9.2.3.6 รายการเจาหนี้การคา เจาหนี้อนื่ เงินกูยืม และหนี้สินตามสัญญาเชาทางการเงิน บริษัทยอย การดําเนินงานรวมกัน การรวมคา บริษทั รวม และบริษัทอืน่ ทีเ่ กี่ยวของกัน (ตอ)
9.2.3.6.5 รายการหนีส้ ินตามสัญญาเชาการเงินที่ถึงกําหนดภายใน 1 ป (ตอ)
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย (ตอ)
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด

0.10

35.70

บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด

431.12

383.24

รวม

434.00

421.28

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

- ผูบริหารของ ปตท. (นายชาญศักดิ์ ชื่นชม) เปน
ประธานกรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นางสาวเพียงพะนอ บุญกล่ํา) เปน
กรรมการของ บจ. เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ

การรวมคา
374.86 กลุมบริษัท ถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
375.63
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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 รายการหนีส้ ินตามสัญญาเชาการเงินระยะยาว
บริษัทที่เกี่ยวของ

ป 2564
(ลานบาท)

ป 2563
(ลานบาท)

ป 2562
(ลานบาท)

ความสัมพันธ

บริษัทยอย
บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไลแอนซ
จํากัด

1.24

2.15

2.98 กลุมบริษัท ถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท อีวี มี พลัส จํากัด

0.11

-

- กลุมบริษัทถือหุนรอยละ 100.00

บริษัท ทรานสไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย)
จํากัด

2,695.91

2,811.94

รวม

2,697.26

2,814.09

- ผูบริหารของ ปตท. (นายเทอดเกียรติ พรอมมูล)
เปนประธานกรรมการของ บจ. บิซิเนส เซอรวิส
เซส อัลไลแอนซ
- ผูบริหารของ ปตท. (นายสุชาติ ระมาศ) เปน
กรรมการของ บจ. บิซิเนส เซอรวิสเซส อัลไล
แอนซ
––––

การรวมคา
3,180.60 กลุมบริษัท ถือหุนรอยละ 50.00
ไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของ ปตท. ถือหุนสวนที่เหลือ
3,183.58
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