
 หนา   ๒๒๙ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

ประกาศ  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน) 
เรื่อง   โครงสรางองคกร  อาํนาจหนาที ่ และสถานทีต่ดิตอ 

 

 

ตามท่ีไดมีประกาศ  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  เรื่อง  โครงสรางองคกร  อํานาจหนาที่  

และสถานท่ีติดตอ  ลงวันท่ี  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔  นั้น  ดวย  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)   

ไดปรับปรุงโครงสรางองคกรและกรอบอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยงาน  ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไป

ตามกฎหมายวาดวยขอมูลขาวสารของราชการท่ีใหประชาชนไดมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารเกี่ยวกับ 

การดําเนินการตาง ๆ  ของทางราชการอยางถูกตองและเปนปจจุบัน  จึงเห็นควรทําการปรับแกไข   

ตามการจัดแบงสวนงาน  เรื่อง  โครงสรางองคกร  อํานาจหนาท่ี  และสถานท่ีติดตอ  ดังนี้ 

ขอ ๑ ใหยกเลิก  ประกาศ  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  เรื่อง  โครงสรางองคกร  อํานาจ

หนาที่  และสถานที่ติดตอ  ลงวันที่  ๑๒  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 

ขอ ๒ โครงสรางองคกรของ  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  แบงการบริหารออกเปน   

๔  หนวยงานหลักดังนี้ 

  ๒.๑ หนวยงานสังกัดประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

   (๑) ประธานเจาหนาท่ีบริหารการเงิน 

    (๑.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธและบริหารการเงินองคกร 

    (๑.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญนโยบายการเงินและบัญชีองคกร 

    (๑.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญศูนยบริการงานบัญชี 

    (๑.๔) ฝายผูลงทุนสัมพันธ 

   (๒) รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธองคกร 

    (๒.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลยุทธและบริหารการลงทุน   

    (๒.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญนโยบายและบริหารผูมีสวนไดเสีย 

    (๒.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลยุทธตางประเทศ 



 หนา   ๒๓๐ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓) รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารองคกรและความย่ังยืน 

    (๓.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลองคกร 

    (๓.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาศักยภาพองคกร 

    (๓.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหารความย่ังยืน 

   (๔) สํานักกฎหมาย 

   (๕) สํานักตรวจสอบภายใน 

   (๖) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหารชื่อเสียงองคกรและกิจการเพ่ือสังคม 

   (๗) สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท 

  ๒.๒ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติมีประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  เปนผูบังคับบัญชา  โดยมีหนวยงานและสายการบังคับบัญชา

ดังตอไปนี้ 

   (๑) รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ 

    (๑.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหาและตลาดกาซธรรมชาติ 

    (๑.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผน 

    (๑.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ 

    (๑.๔) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแยกกาซธรรมชาติ 

   (๑.๕) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต 

   (๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

   (๓) ฝายบริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ 

  ๒.๓ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขัน้ปลายมีประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการกลุมปโตรเลียมขั้นปลาย  

เปนผูบังคับบัญชา  โดยมีหนวยงานและสายการบังคับบัญชาดังตอไปนี้ 

   (๑) รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

    (๑.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย   

    (๑.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหารความรวมมือกลุมธุรกิจปโตรเลียม   

ขั้นปลาย 



 หนา   ๒๓๑ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๒) รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจน้ํามัน 

    (๒.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผน 

    (๒.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญธุรกิจหลอล่ืน 

    (๒.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดขายปลีก 

    (๒.๔) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดพาณิชย 

    (๒.๕) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดตางประเทศ 

    (๒.๖) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญปฏิบัติการคลังปโตรเลียม 

    (๒.๗) ฝายบริหารความเส่ียงคูคา 

   (๓) รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ 

    (๓.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผนและควบคุมความเส่ียง 

    (๓.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการคาระหวางประเทศ 

  ๒.๔ กลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีประธานเจาหนาท่ีเทคโนโลยีและวิศวกรรม   

เปนผูบังคับบัญชา  โดยมีหนวยงานและสายการบังคับบัญชาดังตอไปนี้ 

   (๑) รองกรรมการผูจัดการใหญนวัตกรรมและดิจิตอล 

    (๑.๑) สถาบันนวัตกรรม 

    (๑.๒) ฝายกลยุทธดิจิตอล 

   (๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวิศวกรรมและบริหารโครงการ 

   (๓) ฝายบริหารกลยุทธกลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ขอ ๓ อํานาจหนาที่ของหนวยงานหลักตามโครงสรางองคกร  มีดังนี้ 

  ๓.๑ หนวยงานสังกัดประธานเจาหนาท่ีบริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 

   (๑) ประธานเจาหนาท่ีบรหิารการเงนิ  มีอํานาจหนาที่  บริหารจัดการการวางนโยบาย  

และใหบริการทางการเงินและบัญชีตอบริษัทในกลุม  ปตท.   

    (๑.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธและบริหารการเงินองคกร   

มีอํานาจหนาที่  กํากับดูแล  บริหารจัดการดานการเงินของกลุม  ปตท.  อยางครบวงจร 



 หนา   ๒๓๒ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๑.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญนโยบายการเงินและบัญชีองคกร   

มีอํานาจหนาที่  กํากับงานนโยบายดานการเงิน  บัญชี  ภาษี  สินเชื่อ  และประกันภัยของ  กลุม  ปตท.  

และใหคําปรึกษาเพ่ือบริหารความเส่ียงทางการเงินและบัญชีที่เกี่ยวของกับกลุม  ปตท.   

    (๑.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญศูนยบริการงานบัญชี  มีอํานาจหนาที่  

บริหารศูนยบริการงานบัญชีใหมีประสิทธิภาพ  ควบคุมการดําเนินงานใหถูกตองตามระเบียบ  ขอบังคับ  

นโยบายบญัชแีละสินเชื่อ  รวมถงึมาตรฐานการบัญชี  ตลอดจนบริหารจัดการงานดานภาษี  การจัดทํางบการเงิน  

พรอมบทวิเคราะห  โดยกํากับควบคุมการใหบริการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเปาหมาย   

    (๑.๔) ฝายผูลงทุนสัมพันธ  มีอํานาจหนาท่ี  สรางความสัมพันธอนัดตีอผูถือหุน  

นักลงทุน  นักวิเคราะห  ผูจัดการกองทุน  ผูถือหุนกูและบริษัทจัดอันดับความนาเชื่อถือองคกร  โดยยึดหลัก

ความโปรงใส  เทาเทียมและความถูกตอง 

   (๒) รองกรรมการผูจัดการใหญกลยุทธองคกร  มีอํานาจหนาท่ี  กําหนดกลยุทธ

องคกรและแนวทางในการดําเนินธุรกิจระยะยาวของกลุม  ปตท.  ที่สอดคลองกับวิสัยทัศน 

    (๒.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลยุทธและบริหารการลงทุน   

มีอํานาจหนาที่  บริหารกลยุทธองคกร  บริหารการลงทุนและสงเสริมโอกาสทางธุรกิจ   

    (๒.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญนโยบายและบริหารผูมีสวนไดเสีย   

มีอํานาจหนาที่  วิเคราะหวิจัยทิศทางนโยบายพลังงาน  กําหนดทิศทางการบริหารจัดการผูมีสวนไดสวนเสีย  

ใหเปนไปอยางสมดุล   

    (๒.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลยุทธตางประเทศมีอํานาจหนาที่  

กําหนดทิศทางกลยุทธการพัฒนาธุรกิจระหวางประเทศ  เปนศูนยกลางการสรางเครือขายความรวมมือ  

รวมทั้งเปนศูนยกลางการจัดทําขอมูลดานพลังงานและขอมูลเศรษฐกิจของโลก   

   (๓) รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารองคกรและความย่ังยืนมีอํานาจหนาท่ี  

ผลักดันองคกรโดยเปนศูนยรวมการบริหารงานดานบุคลากร  กระบวนการ  และระบบงานการจัดการองคกร

ใหอยูภายใตกรอบการบริหารจัดการเดียวกัน   

    (๓.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญทรัพยากรบุคคลองคกรมีอํานาจหนาที่  

กําหนดนโยบาย  กลยุทธ  รวมถึงบริหารงานทรัพยากรบุคคลของกลุม  ปตท. 



 หนา   ๒๓๓ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๓.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญพัฒนาศักยภาพองคกรมีอํานาจหนาท่ี  

กําหนดกลยุทธผลักดันการดําเนินการ  โครงการริเริ่มใหม ๆ  ของกลุม  ปตท.  ใหประสบผลสําเร็จโดยมุงเนนงาน 

ดานการพัฒนาองคกร  และกลยุทธจัดหาพัสดุและบริหารสํานักงาน 

    (๓.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหารความย่ังยืนมีอํานาจหนาที่  

กําหนดนโยบาย  กลยุทธ  และมาตรฐานการบริหารงานความย่ังยืน  ผลักดันนโยบายตาง ๆ  ไปสูการปฏิบัติ 

ใหเกิดผลอยางเปนรปูธรรม  รวมทั้งสรางประสิทธิผลในการกําหนด  แนวปฏิบัติและมาตรฐาน  ดานความมั่นคง   

ความปลอดภัย  อาชีวอนามัยและส่ิงแวดลอม  ใหสัมฤทธิผลท่ัวท้ังกลุม  ปตท. 

   (๔) สํานักกฎหมาย  มีอํานาจหนาท่ี  ใหการสนับสนุนดานกฎหมาย  ในการดําเนิน

ธุรกิจของกลุม  ปตท.  รวมถึงกํากับดูแลใหองคกรดําเนินธุรกิจอยางถูกตองตามกฎหมายและกฎเกณฑตาง ๆ   

จากภายในและภายนอกองคกร 

   (๕) สํานักตรวจสอบภายใน  มีอํานาจหนาท่ี  ประเมินประสิทธิภาพตรวจสอบ

การบริหารจัดการ  และกระบวนการทํางานของกลุม  ปตท.  ใหเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร 

   (๖) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญบริหารชื่อเสียงองคกรและกิจการเพ่ือสังคม   

มีอํานาจหนาที่  บริหารงานเพ่ือสงเสริม  ภาพลักษณองคกร  และความรับผิดชอบตอสังคม  ในมิติตาง ๆ 

   (๗) สํานักกรรมการผูจัดการใหญและเลขานุการบริษัท  มีอํานาจหนาที่  กํากับดูแล

กิจการโดยทําหนาที่เปนเลขานุการบริษัท  กํากับดูแลใหกลุม  ปตท.  ดําเนินงานที่สอดคลองกับกฎระเบียบ

ดานการเปนรัฐวิสาหกิจและบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  ระเบียบบริษัท  ขอบังคับ  ในเรื่องกรรมการ

และผูบริหารระดับสูง  และการกาํกับดแูลกิจการที่ดีของกลุม  ปตท.  รวมถงึงานกํากบัดแูลการตอตานการทุจริตใน  ปตท.   

  ๓.๒ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติมีประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการ 

กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติเปนผูบังคับบัญชา  มีอํานาจหนาที่กํากับดูแล/กําหนดทิศทาง 

การดําเนินธรุกิจของหนวยธุรกิจ  และบริษัทแกนนําธุรกิจ  (Flagship)  ภายในกลุมใหสอดคลองกบัทิศทาง 

ของกลุม  ปตท.  ท้ังในดานการบริหารการลงทุน  (Portfolio  Management)  การบริหารผลดําเนินการ  

ตลอดจนการบริหารจัดการดานบุคลากร  และงบประมาณในภาพรวมของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตน 

และกาซธรรมชาติ 



 หนา   ๒๓๔ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑) รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจกาซธรรมชาติ  มีอํานาจหนาที่  บริหารธุรกิจ 

กาซธรรมชาติเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกรควบคูไปกับการสรางความมั่นคงทางดานพลังงานใหกับประเทศ 

    (๑.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญจัดหาและตลาดกาซ  ธรรมชาติ  มีอํานาจหนาที่   

จัดหากาซธรรมชาติและกาซธรรมชาติเหลวจากแหลงที่มีศักยภาพ  เพ่ือการจําหนายใหกับลูกคาอยางพอเพียง  

ดวยคุณภาพและราคาที่แขงขันไดกับเชื้อเพลิงอื่น  รวมทั้งบริหารคําส่ังซื้อกาซธรรมชาติ 

    (๑.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผน  มีอํานาจหนาที่  จัดทําแผนธุรกิจ

กาซธรรมชาติในระยะกลาง-ยาว  รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจและโครงการใหม ๆ  ตลอดจนกํากับดูแลบริษัท 

ในเครือใหดําเนินการเปนไปตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 

    (๑.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญระบบทอจัดจําหนายกาซธรรมชาติ   

มีอํานาจหนาที่  จําหนายกาซธรรมชาติใหแกกลุมลูกคา  อุตสาหกรรมตามแนวทอยอยและกลุมลูกคาพาณิชย 

    (๑.๔) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแยกกาซธรรมชาติ  มีอํานาจหนาที่  

บริหารธุรกิจแยกกาซอยางมีประสิทธิภาพสนองความตองการของลูกคา 

    (๑.๕) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต  มีอํานาจหนาที่  

บริหาร  พัฒนาตลาดกาซธรรมชาติสําหรับยานยนต  และกําหนดกลยุทธเพ่ือขยายการใชกาซธรรมชาติ  

ในภาคการขนสงใหบรรลุเปาหมายและสอดคลองกับนโยบายของ  ปตท. 

   (๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญระบบทอสงกาซธรรมชาติ  มีอํานาจหนาท่ี  

กํากับดูแลระบบทอประธานจัดสงกาซธรรมชาติจากแหลงผลิตถึงลูกคาดวยปริมาณและคุณภาพท่ีถูกตอง

ตามขอตกลง  รวมทั้งบริหารสินทรัพยทอสงกาซธรรมชาติ 

   (๓) ฝายบริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  มีอํานาจหนาที่

การจัดทํากลยุทธระยะยาวของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นตนและกาซธรรมชาติ  รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจ 

และโครงการใหม ๆ  ตลอดจนกํากับดูแลบริษัทในเครือในความรับผิดชอบใหดําเนินการเปนไปตามทิศทาง 

และเปาหมายที่กําหนด 

  ๓.๓ กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลายมีประธานเจาหนาท่ีปฏิบัติการกลุมปโตรเลียมขั้นปลาย  

เปนผูบังคับบัญชา  มีอํานาจหนาที่  กํากับดูแล/กําหนดทิศทางการดําเนินธุรกิจของหนวยธุรกิจ  และบริษัท

แกนนําธรุกิจ  (Flagship)  ภายในกลุม  ใหสอดคลองกับทิศทางของกลุม  ปตท.  ทั้งในดานการบริหารการลงทุน   

(Portfolio  Management)  การบริหารผลดําเนินการ  ตลอดจนการบริหารจัดการดานบุคลากร   

และงบประมาณในภาพรวม  ของกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 



 หนา   ๒๓๕ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๑) รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารกลยุทธกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย   

มีอํานาจหนาที่  กํากับดูแลการจัดทําและถายทอดกลยุทธ  ภายใตกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  รวมทั้ง 

กํากับดูแล  ผลักดัน  และสงเสริมใหเกิดการสรางความรวมมือ  และการแลกเปล่ียนองคความรูในการ

ดําเนินงานภายใตกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย   

    (๑.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญแผนกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย   

มีอํานาจหนาที่  กํากับดูแลกลยุทธและผลการดําเนินงานของ  กลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย  งานพัฒนา 

ธุรกิจในภาพรวมของกลุมธุรกิจและในสวนท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ัน  กํากับดูแลแผนการลงทุน  

และติดตามผล  การดําเนินงานของบริษัทในเครือธุรกิจปโตรเคมีและการกล่ันใหสอดคลองกับกลยุทธหลัก 

ของ  ปตท.  เปนไปตามทิศทาง  และเปาหมายท่ีกําหนด 

    (๑.๒) ผูชวยกรรมการผู จัดการใหญบริหารความรวมมือกลุมธุรกิจ

ปโตรเลียมขั้นปลาย  มีอํานาจหนาที่  กํากับดูแลการบริหารความรวมมือ  ในการดําเนินงานระหวางหนวย

ธุรกิจและบริษัทในเครือภายใตกลุมธุรกิจปโตรเลียมขั้นปลาย 

   (๒) รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธรุกิจน้าํมัน  มีอํานาจหนาที่  บริหารธุรกิจน้ํามัน

ใหกาวสูความเปนเลิศในการแขงขันกับบริษัทน้ํามันระดับโลกโดยเนนการลดตนทุน  เพ่ิมรายได  และสราง

ความพอใจสูงสุดใหลูกคาเพ่ือการสรางกําไร  และมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร 

    (๒.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผน  มีอํานาจหนาท่ี  จัดทําแผน 

ธุรกิจน้ํามันในระยะกลาง-ยาว  กํากับดูแลการพัฒนาธุรกิจและโครงการใหม ๆ  รวมทั้งกํากับดูแลบริษัท 

ในเครือธุรกิจน้ํามัน  ตลอดจนกํากับดูแลการวิเคราะหขอมูลเชิงลึกของหนวยธุรกิจน้ํามัน  เพ่ือใหไดขอมูล 

ที่เปนประโยชนกับองคกร 

    (๒.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญธุรกิจหลอล่ืน  มีอํานาจหนาที่  กํากับดูแล

และกําหนดนโยบายในการบริหารและพัฒนาศักยภาพ  กลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑหลอล่ืนและผลิตภัณฑอื่น ๆ   

ที่เกี่ยวของทุกชองทางการจําหนายท้ังในและตางประเทศ  เพ่ือผลักดันใหการดําเนินธุรกิจหลอล่ืนสําเร็จ

ตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว 

    (๒.๓) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดขายปลีก  มีอํานาจหนาที่  

บริหารและพัฒนาตลาดคาปลีกเพ่ือสรางความพึงพอใจใหกับลูกคาและผูบริโภคและกําไรโดยใหสอดคลอง

กับเปาหมายของหนวยธุรกิจน้ํามัน 



 หนา   ๒๓๖ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

    (๒.๔) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดพาณิชย  มีอํานาจหนาที่  

บริหารและพัฒนาตลาดพาณิชย  ไดแกกลุมลูกคาอุตสาหกรรม  กลุมลูกคาราชการและรัฐวิสาหกิจ   

กลุมลูกคาอากาศยานและเรือขนสง  และกลุมลูกคาตลาดกาซหุงตม 

    (๒.๕) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการตลาดตางประเทศ  มีอํานาจหนาที่

กํากับดูแลการจัดทํากลยุทธและการพัฒนาธุรกิจการจําหนายผลิตภัณฑ  การจัดทํากลยุทธการตลาด   

และการนํามาตรฐานวิศวกรรมไปประยุกตใชในตางประเทศ  และสนับสนุนการดําเนินงานของบริษัท 

ในเครือของหนวยธุรกิจน้ํามันในตางประเทศ 

    (๒.๖) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญปฏิบัติการคลังปโตรเลียม  มีอํานาจ 

หนาที่  บริหารการรับ - เก็บสํารอง   - จายผลิตภัณฑปโตรเลียม  ณ  คลังตาง ๆ  ท่ัวประเทศ  รวมทั้ง

บริหารงานดานปฏิบัติการจัดหา  การจัดสง  และการบริหารสํารอง  ตลอดจนบริหารจัดการระบบงานขนสง 

ผลิตภัณฑปโตรเลียมของกลุมธุรกิจน้ํามัน  (ยกเวนน้ํามันหลอล่ืน) 

    (๒.๗) ฝายบริหารความเส่ียงคูคามีอํานาจหนาท่ีวิเคราะหธุรกิจประเมินศักยภาพ  

บริหารความเส่ียงในการกําหนดวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมใหกับคูคาของหนวยธุรกิจน้ํามัน   

   (๓) รองกรรมการผูจัดการใหญหนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศ  มีอํานาจหนาท่ี  

จัดหาและทําการคาระหวางประเทศใหกับกลุม  ปตท.  ตลอดจนสอดคลองกับเปาหมาย  กลยุทธองคกร  

และเปนไปตามมาตรฐานสากล 

    (๓.๑) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวางแผนและควบคุมความเส่ียง  มีอํานาจหนาที่  

จัดทําแผนธุรกิจการคาระหวางประเทศในระยะกลาง-ยาว  ตลอดจนกํากับดูแลบริษัทในเครือธุรกิจการคา

ระหวางประเทศ  รวมทั้งกํากับดูแลการบริหารความเส่ียงการคา  การบริหารสินเชื่อ  และการบริหารสัญญา  

ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

    (๓.๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญการคาระหวางประเทศ  มีอํานาจหนาที่  

กํากับดูแลการดําเนินธุรกิจจัดหาและการคาระหวางประเทศท่ีเกี่ยวกับน้ํามันดิบ  คอนเดนเสท  วัตถุดิบ 

ในปโตรเคมี  ผลิตภัณฑปโตรเลียมทุกชนิด  ผลิตภัณฑกึ่งสําเร็จรูป  liquefied  petroleum  gas  (LPG)   

natural  gas  liquids  (NGL)  และผลิตภัณฑพิเศษอ่ืน ๆ  ตลอดจนผลิตภัณฑปโตรเคมี  วัตถุดิบในปโตรเคมี 

ผลิตภัณฑเคมีอ่ืน ๆ  รวมไปถึงผลิตภัณฑพลังงานอื่น ๆ  และผลิตภัณฑทั่วไป  เพ่ือสรางกําไรใหกับ 



 หนา   ๒๓๗ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

หนวยธุรกิจการคาระหวางประเทศและบริษัทในเครือ  รวมท้ังรับผิดชอบกํากับดูแล  การจัดหาเรือขนสง 

ในการนําเขา  สงออก  ทําการคาปโตรเลียมและผลิตภัณฑตาง ๆ  จากบริษัทเรือทั้งในและตางประเทศ   

และรับผิดชอบกํากับดูแลการใหบริการบริหารความเส่ียงราคาในการทําการคาแกกลุม  ปตท.  และลูกคา 

ของ  ปตท.  ตลอดจนหาโอกาสในการซื้อ/ขายอนุพันธ  และบริหารเรือ 

  ๓.๔ กลุมเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีประธานเจาหนาท่ีเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

เปนผูบังคับบัญชา  มีอํานาจหนาที่  กํากับดูแล/กําหนดทิศทางการดําเนนิงานของหนวยงาน  และบรษัิทในเครือ  

ใหสอดคลองกับทิศทางของกลุม  ปตท.  ทั้งในดานการบริหารการลงทุน  (Portfolio  Management)   

การบริหารผลดําเนินการ  ตลอดจนการบริหารจัดการดานบุคลากร  และงบประมาณในภาพรวม 

ของสายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

   (๑) รองกรรมการผูจัดการใหญนวัตกรรมและดิจิตอล  มีอํานาจหนาที่  การกําหนด  

ผลักดัน  และกํากับดูแล  นโยบายและมาตรฐานดานนวัตกรรมและดิจิตอล  ในการพัฒนาธุรกิจใหม 

โดยมุงเนนเทคโนโลยีและดิจิตอล  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ  ใหสอดรับกับทิศทางกลยุทธองคกร   

และการขยายตัวสูธุรกิจใหม  (New  S-Curve) 

    (๑.๑) สถาบันนวัตกรรม  มีอํานาจหนาท่ี  การวิจัย  ศึกษา  คนควา   

และพัฒนากระบวนการผลิต  และผลิตภัณฑตาง ๆ  เชน  ผลิตภัณฑดานกาซ  ปโตรเลียม  ปโตรเคมี   

และสาขาตอเนื่อง  เพ่ือสนับสนุนการลดตนทุน  เพ่ิมผลผลิต  และสรางใหเกิดเปนนวัตกรรมนําไปสู 

การตอยอดทางธุรกิจในเชิงพาณิชยใหกับกลุม  ปตท. 

    (๑.๒) ฝายกลยุทธดิจิตอล  มีอํานาจหนาท่ี  งานกลยุทธดานดิจิตอล   

งานกลยุทธเทคโนโลยีสารสนเทศ  และนําองคกรไปสูการเติบโตทางธุรกิจ  โดยการนําดิจิตอลมาตอยอด 

และพัฒนาจนเกิดเปนนวัตกรรม  (Digital  Transformation) 

   (๒) ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญวิศวกรรมและบริหารโครงการ  มีอํานาจหนาที่   

ใหบริการดานวิศวกรรมโครงการอยางเบ็ดเสร็จ  ครอบคลุมตั้งแตการวางแผนและกํากับดูแลการดําเนินงาน 

โครงการ  การใชที่ดิน  งานออกแบบวิศวกรรม  จัดหาผูรับเหมาและอุปกรณ  การควบคุมงานกอสราง   

บริหารจัดการดานวิศวกรรมส่ิงแวดลอมทั้งชวงกอน  ระหวาง  และหลังการกอสราง 



 หนา   ๒๓๘ 
เลม   ๑๓๕   ตอนที่   ๓๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๗   พฤษภาคม   ๒๕๖๑ 
 

 

   (๓) ฝายบริหารกลยุทธกลุมเทคโนโลยีและวศิวกรรม  มีอํานาจหนาที่  รับผิดชอบ

งานแผนของสายเทคโนโลยีและวิศวกรรม  ที่ประกอบดวยการจัดทํากลยุทธ  แผนงานประจําป  ติดตามผล

การดําเนินงานและรายงาน  รวมถึงงานพัฒนาธุรกิจ  ตลอดจนงานบริหารบริษัทในเครือในการกํากับดูแล

บริษัทที่อยูภายใตสายเทคโนโลยีและวิศวกรรม 

ขอ ๔ สถานที่ติดตอเพ่ือขอรับขอมูลขาวสารของ  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  มีดังนี้ 

  ศูนยขอมูลขาวสาร  ปตท.  บริษัท  ปตท.  จํากัด  (มหาชน)  สํานักงานใหญ  เลขท่ี  ๕๕๕   

ถนนวิภาวดีรังสิต  แขวงจตุจักร  เขตจตุจักร  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๙๐๐  โทรศัพท  ๑๓๖๕  โทรสาร   

๐ – ๒๕๓๗ – ๒๑๗๑  INTERNET.  HTTP://WWW.PTTPLC.COM 

 

ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๖  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เทวินทร  วงศวานิช 

ประธานเจาหนาทีบ่ริหารและกรรมการผูจัดการใหญ 


