1.
2.
3.
4.
5.
โครงสรางและการดําเนินงานของกลุมบริษัท
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ
ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น

สวนที่ 2
การกํากับดูแลกิจการ

สวนที่ 3
งบการเงน

เอกสารแนบ
• การค้าผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
• การค้าอนุพันธ์
• จัดหาการขนส่งต่างประเทศ

PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT)

• ธุรกิจก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์
• ธุรกิจตลาดพาณิชย์ก๊าซธรรมชาติและผลิตภัณฑ์
หน่วยธุรกิจท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG)

49.00%

บจ. มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ (MAP)3/

100.00%
100.00%

PTT Green Energy Pte. Ltd. (PTTGE)
บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM)

45.05%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งสัดส่วนการถือหุ้นที่แสดงอยู่ คือ ส่วนที่ ปตท. ถือหุ้นเท่านั้น

3/ การถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าวเป็นการตกลงร่วมทุนกับกลุ่มธุรกิจอื่น สามารถดูรายละเอียดได้ในข้อมูลเพิ่มเติมสําหรับแบบ 56-1 One Report ประจําปี 2564

2/ ปตท. ถือหุ้นสามัญของ BSA ทั้งหมด จึงมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 100

1/ เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวม 7 บริษัท

75.00%

Ample, Inc. (Ample)

Luminar Technologies, Inc. (Luminar)

Sunfolding, Inc. (Sunfolding)

บจ. บาเนีย (ประเทศไทย) (Baania)

บจ. เอชจี โรโบติกส์ (HG ROBOTICS)

40.00%

K<>!0Q2Y23<ýBJ0Y2>Q:

บจ. สุเอซ เอ็นไวรอนเมนทัล เซอร์วิสเซส (SES)

20.00%
13.46%

บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้ง (TIPH)1/

1Q<M"0N^-cKV2M2!K2VF!

1.13%

0.07%

5.59%

2.73%

9.47%

13.61%

ผลการดําเนินงานที่สําคัญ

บมจ. ปตท. น้ํามันและการค้าปลีก (OR)1/

1Q<M"2c_K:J2W>IK<K4>N

100.00%

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC)1/
บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK)

45.03%

45.18%

100.00%

บมจ. ไทยออยล์ (TOP)1/

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC)1/

1Q<M"4ĠX.<V:NW>IK<>J^2

(PTTT USA)

PTT International Trading USA Inc.

(PTTT LDN)

100.00%

20.00%

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL)
บจ. อินโนสเปซ (ประเทศไทย) (InnoSpace)

42.53%
35.00%

บจ. ผลิตไฟฟ้าและน้ําเย็น (DCAP)

40.00%

บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ (PTTES)
บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC)1/

50.00%

บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo)

25.00%
บจ. สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม (SPSE)

100.00%
บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA)2/

บจ. ปตท. ศูนย์บริหารเงิน (PTT TCC)

X44XD."=L<L=G;S?5=J#dL5/ =L<"L35=J#dL5 2564 (X44 56-1 One Report)
4=þCK1 5/1. #dLK. (;EL%3)

หมายเหตุ:

100.00%

บจ. พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส (PTTER)

1Q<M"K<>!0Q2.K!4<IV0A

50.00%

50.00%
บจ. พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี (PTTGL)

(TTM(M))3/

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn. Bhd.

บจ. ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) (TTM(T))3/ 50.00%

58.00%

บจ. ปตท. จําหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD)3/

PTT International Trading London Ltd.

• การค้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ และตัวทําละลาย

• ธุรกิจท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

• นวัตกรรมและดิจิทัล

รางวัลแหงความสําเร็จ

100.00%

• การค้าผลิตภัณฑ์น้ํามันสําเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติเหลว

• ธุรกิจโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

สารจากคณะกรรมการ

• วิศวกรรมและบริหารโครงการ

และธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งมีโครงสร้างการดําเนินธุรกิจและความเชื่อมโยงทางธุรกิจ ดังนี้

• การค้าน้ํามันดิบและคอนเดนเสท

การประกอบธุ ร กิ จ ของ ปตท. เป็ น การลงทุ น ตลอดห่ ว งโซ่ ธุ ร กิ จ ตั้ ง แต่ ต้ น น้ํ า จนถึ ง ปลายน้ํ า โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

ต่อยอดธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างนวัตกรรมด้านพลังงาน ซึ่งการประกอบธุรกิจของ ปตท. จะประกอบด้วยธุรกิจที่ดําเนินงานเอง

• ธุรกิจจัดหาและจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ

ขอมูลทั่วไปของบริษัท

63.79%
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บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP)1/

สวนที่
การประกอบธุรกิจและผลการดําเนินงาน
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100.00%

สถานการณแนวโนมเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมปโตรเลียมและปโตรเคมี

1.3 K/6/ø>>/"C97Dø%91D÷-&/è5=#

หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

จุดเดนทางการเงิน
และส่งเสริมสังคมไทยให้เข้มแข็ง

1Q<M"FP^2 \

ทางพลังงานให้กับประเทศ สร้างความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ และการสร้างความยั่งยืนขององค์กร ควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อม

>Q:1Q<M"YD:W>IX<!C<K!7Č_2)K2

วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม
ปตท. เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรโดยมีพันธกิจในการสร้างความมั่นคง

>Q:1Q<M"4ĠX.<V>N;:J_24>K;

สารบัญ
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แบบแสดงรายการขอมูลประจําป/
รายงานประจําป 2564
(แบบ 56-1 One Report)
X44XD."=L<L=G;S?5=J#dL5/ =L<"L35=J#dL5 2564 (X44 56-1 One Report)
4=þCK1 5/1. #dLK. (;EL%3)
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