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บริษัทพลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำ�

ต่อลูกค้า
สร้างความพึงพอใจ
และความผูกพันแก่ลูกค้า 
โดยผ่านการนําเสนอผลิตภัณฑ ์
และบริการที่มีคุณภาพ
ในระดับมาตรฐานสากล 
ด้วยราคาเป็นธรรม

ต่อคู่ค้า
ดําเนินธุรกิจร่วมกันบนพื้นฐาน
ของความเป็นธรรม มุ่งสร้าง
ความไว้วางใจ ความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการดําเนินธุรกิจร่วมกัน
ในระยะยาว

ต่อพนักงาน
สนับสนุนการพัฒนาความสามารถ
การทํางานระดับมืออาชีพ
อย่างต่อเนื่อง ให้ความมั่นใจ
ในคุณภาพชีวิต การทํางาน
ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนํา 
เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร

ต่อประเทศ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ในระยะยาว โดยการจัดหา
พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
และราคาเป็นธรรม 
เพื่อเสริมสร้างการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ

ต่อสังคมชุมชน
เป็นองค์กรที่ดีของสังคม 
ดำาเนินธุรกิจที่มีการบริหารจัดการ
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตามมาตรฐานสากล 
และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคม ชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น
ดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ 
สามารถสร้างผลตอบแทนที่ดี
และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน 

พนักงาน

คู่ค้า

ประเทศ

ลูกค้า

สังคมชุมชน

ผู้ถือหุ้น

VALUES 
ค่านิยม

ดําเนินธุรกิจด้านพลังงาน
และปิโตรเคมีอย่างครบวงจร
ในฐานะเป็นบริษัทพลังงาน
แห่งชาติ โดยมีพันธกิจ
ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสีย
อย่างสมดุล

VISION 
วิสัยทัศน์

MISSION 
พันธกิจ

STRATEGIC FRAMEWORK
กลยุทธ์การดําเนินธุรกิจ

National 
Wealth

Social
Wealth

Green
Business

Environment CG Business 
Performance

Build
Personnel
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People Planet Prosperity

Sustainable
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Pride & Treasure of Thailand
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Good
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ชื่อบริิษัท    บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)  

ชื่อย่อ    ปตท.

เลขทะเบียนบริษัท    0107544000108

ประเภทธุรกิจ ประกอบกิจการด้านปิโตรเลียม โดยลงทุนในบริษัทย่อย กิจการที่ควบคุมร่วมกัน 
   และบริษัทร่วม (กลุ่มบริษัท) ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปิโตรเลียมขั้นต้น 
   ปิโตรเลียมขั้นปลาย ธุรกิจถ่านหิน ธุรกิจไฟฟ้า และธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน 

ทุนจดทะเบียน 28,562,996,250 บาท 

ทุนที่ออกและชําระเต็มมูลค่า  28,562,996,250 บาท 

ที่ตั้งสํานักงานใหญ ่   555 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
   โทรศัพท์: 0-2537-2000 โทรสาร:  0-2537-3498-9
   เว็บไซต์:  www.pttplc.com

ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร โทรศัพท์: 0-2537-2150-1   โทรสาร: 0-2537-2572, 0-2537-2171
   อีเมล: corporate@pttplc.com

ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ โทรศัพท์: 0-2537-3518-9   โทรสาร: 0-2537-3948
   อีเมล: ptt-ir@pttplc.com

สํานักกรรมการผู้จัดการใหญ ่ โทรศัพท์: 0-2537-3885-6, 0-2537-3855 โทรสาร: 0-2537-3883, 0-2537-3887
   อีเมล: corporatesecretary@pttplc.com

•	 นายทะเบียนหลักทรัพย์			 
 บริษัท	ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์	(ประเทศไทย)	จำากัด
 ชั้น 1 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 
 เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์:  0-2009-9999 
 โทรสาร:  0-2009-9991
•	 ผู้สอบบัญชี	
 สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน			
 ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 โทรศัพท์:  0-2271-8000
 โทรสาร:  0-2618-5769

•	 นายทะเบียนหุ้นกู้สกุลบาท			 
 ธนาคารไทยพาณิชย์	จำากัด	(มหาชน)
 ทีมบริการทะเบียนหลักทรัพย์	1
 ชั้น 15 ฝั่งปีกเหนือ (North Wing) 
 อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 
 เลขที่ 9 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง 
 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์:  0-2128-2324-9  
 โทรสาร:  0-2128-4625
	 ทีมการขายผลิตภัณฑ ์
 บริการหลักทรัพย์
 เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร 
 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์:  0-2544-3937, 0-2544-2923
 โทรสาร:  0-2544-7475

บุคคลอ้างอิง

ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
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ผลงานทีส่ำคัญ

PROSPERITY

ขยายการลงทุนบนโครงสร้าง
พ้ืนฐานทางพลังงาน
ขยายโครงข่ายระบบท่อก๊าซธรรมชาติ
การจัดหาและนำาเข้า LNG

โรงแยกอากาศที่ใช้ความเย็นจาก LNG แห่งแรกของประเทศไทย
ปตท. ร่วมทุนกับบริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จํากัด (บีไอจี) 
จัดตั้งบริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จํากัด 
(Map Ta Phut Air Products Co., Ltd.: MAP) และจัดพิธีวางศิลาฤกษ์
โครงการ ณ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง
นําพลังงานความเย็นเหลือทิ้งจากกระบวนการเปลี่ยนสถานะ
ของ LNG จากของเหลวไปเป็นก๊าซมาใช้แยกอากาศ
เพื่อผลิตก๊าซอุตสาหกรรม
กําลังผลิตประมาณ 450,000 ตัน/ปี 

เริ่มต้นการค้า LNG 
นอกประเทศเป็นปีแรก
เพื่อขยายเครือข่ายการค้า
และสร้างทางเลือก
ในการจัดหา LNG ให้ประเทศ

ปริมาณรวมประมาณ 5 แสนตัน

สร้างรายได้จากการขยายการค้า
นอกประเทศ (OUT-OUT Trading) 
เพิ่มขึ้นกว่า 20% 
ส่วนใหญ่มาจากการค้าในซีกโลกตะวันตก
เพื่อก้าวจาก Regional Player 
เป็น Global Player

LNG Terminal 2 มีกำ�ลังก�รแปรสภ�พ LNG 7.5 ล้�นตัน/ปี
อยู่ระหว่�งก่อสร้�ง (ค�ดว่�จะแล้วเสร็จในปี 2565)

•	 ขยายโครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติหลัก 
 และระบบท่อจัดจําหน่ายก๊าซธรรมชาติ
•	 ปี	2562	ปริมาณจำาหน่ายก๊าซฯ	4,796	ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน	
 เพ่ิมข้ึนจากปี 2561 ท่ี 4,711 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
•	 ปี	2562	เพ่ิมการจำาหน่ายก๊าซฯ	ในภาคไฟฟ้า
 จากปี 2561 ท่ี 2,698 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน เพ่ิมเป็น 
 2,810 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมี SPP เพ่ิมจาก 68 ราย
 เป็น 71 ราย และ IPP เพ่ิมจาก 10 รายเป็น 13 ราย
•	 ขยายขีดความสามารถในการจัดหาและนำาเข้า	LNG 

ร่วมทุนกับบริษัท 
บ�งกอกอินดัสเทรียลแก๊ส 

จำ�กัด (บีไอจี) 
จัดตั้งบริษัท ม�บต�พุด 

แอร์โปรดักส์ จำ�กัด

เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าต้นแบบ
ที่ ปตท. ร่วมศึกษาและพัฒนากับบริษัท ETRAN 
ซึ่งเป็น Startup ของคนไทย 

เปิด “สถานีใส่ใจ” ศูนย์ให้บริการส่งเสริม
และป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive
Healthcare Unit) 2 แห่ง ณ สถานีบริการน้ํามัน
PTT Station สาขา ต.สระขวัญ อ.เมือง จ.สระแก้ว 
และสถานีบริการน้ํามัน PTT Station ห้างหุ้นส่วนจํากัดแสนอุดม 
(สาขา 2) ต.ศรีสุทโธ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี 

แสวงหาการลงทุนใหม่ ๆ 
ผ่าน Venture Capital

Future
Energy

Venture PlatformEarly Stage

North America Europe

Dec 2018

Mar 2019Jul 2018

Asia Pacific Thailand

Growth Stage Early to Growth Stage

Sustainability

ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

Eastern Economic
Corridor of Innovation

(EECi) 
เขตนวัตกรรม

ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก

พัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์
ของ ปตท. ให้เป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศและอาเซียน

ตามนโนบาย Thailand 4.0 

คว�มก้�วหน้�
ของโครงก�ร ~ 68%

ETRAN MOTORCYCLE

OUT-OUT เพิ่ม 20%

18% 25%

2561 2562EAST WEST

575
KBD

692
KBD

ร่วมลงทุนกับ ADNOC, Intercontinental Exchange (ICE)
และบริษัทพลังงานชั้นนําของโลกอีก 8 ราย จัดตั้ง
ตลาด ICE Futures Abu Dhabi (IFAD) ซึ่งเป็นตลาดการค้า
น้ํามันดิบ Murban Futures แห่งใหม่ในเอเชีย

EV Wall Charger และพัฒนา  
2nd Gen EV Wall Charger Prototype

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ องค์การเภสัชกรรม และ ปตท. 

ในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึง (Biosimilar)
โดยมีเป้าหมายให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศ

สามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็งมากขึ้น
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PEOPLE
พัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน
Floating PV: ติดตั้งเพิ่ม 6 พื้นที่ 
กําลังการผลิตไฟฟ้า 15,345 หน่วย 
ลดค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้า 61,380 บาท

PTT Day Care
โครงการศูนย์รับเลี้ยง
เด็กก่อนปฐมวัย 
สร้างอาชีพให้สมาคม
แม่บ้านการรถไฟ กม. 11

•	 สำาเร็จการศึกษา
 ระดับปริญญาเอกจํานวน 2 คน
 และปริญญาโทจํานวน 6 คน
•		อาจารย์นักวิจัยนาโนเทคโนโลยี	
 สาขาวิชาวิทยาการพลังงาน
 ได้รับพระราชทานรางวัล
 นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นปี 2562
 

Community Sourcing
•	 จัดหาเมล็ดกาแฟจากชุมชน	
 และพัฒนาองค์ความรู้
 กระบวนการปลูก
 และการแปรรูปเมล็ดกาแฟ
•	 ดำาเนินการ	2	พื้นที่	
 จ.เพชรบุรี และ จ.ชุมพร
•	 รายได้ครัวเรือนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	
 30,000 บาท/ปี/ครัวเรือน 
 คิดเป็นเงินกว่า 1.2 ล้านบาท 
•	 ช่วยเหลือการรับซื้อกาแฟกะลา
 69.5 ตัน จากเกษตรกร
 เพิ่มเติมอีก 76 ครัวเรือน

Café Amazon for Chance
•	 ดำาเนินงานรวม	6	สาขา	
•	 ฝึกอบรมบาริสต้า
 ผู้พิการทางการได้ยิน
•	 สร้างรายได้ให้แก่ผู้พิการ
 เพิ่มขึ้นร้อยละ 50

ส่งเสริมศักยภาพ
พลังงานชุมชน
Biogas: ต.ป่ายุบใน 
จ.ระยอง และ 
ต.คําแคน 
จ.ขอนแก่น

3T Sports Strategy
พัฒนาทักษะด้านกีฬา
ให้แก่เยาวชนและผู้ด้อยโอกาส 
Training: ฝึกสอนกีฬาประเภทต่าง	ๆ
Tournament: สร้างเวทีการแข่งขัน
Thai Cheer: กองเชียร์ไทย สร้างกําลังใจ
ให้นักกีฬาในการแข่งขันระดับสากล

ยกระดับบุคลากร
ทางการศึกษา
พัฒนาครู 3,600 คน 
จากโรงเรียนประชารัฐ
และโรงเรียนเครือข่าย
สร้าง 7 โรงเรียนต้นแบบ 

ขยายระยะเวลาการสนับสนุนเงินบริจาคเพื่อการศึกษา
ให้แก่โรงเรียนกําเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธี
ต่อไปอีกเป็นระยะเวลา 10 ปี ตั้งแต่ปี 2565 - 2574 
เป็นเงินบริจาคจํานวนทั้งสิ้น 3,800 ล้านบาท

•		สำาเร็จการศึกษา
 ระดับช้ัน ม. 6 รุ่นท่ี 2
 จํานวน 70 คน
•	 ได้รับทุนการศึกษา
 ต่อต่างประเทศ
 รวม 32 ทุน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เสด็จพระราชดำาเนินไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา ปี 2562

195
ครัวเรือน

2.54
ล้านบาท

ชุมชน
เข้าถึงก๊าซชีวภาพ

สร้างมูลค่า
ต่อชุมชน

4,394
tCo2eq

ลดการปล่อย
GHGs

ปี 2562

B

Nature Index
ด้าน	Chemical	Science

#1 #3
ในกลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน	(ASEAN)

ทางด้านสาขา	Chemistry

#12
มหาวิทยาลัยดาวรุ่ง

ที่ก่อตั้งมาไม่เกิน	30	ปี
จากทั่วโลก

Ranking

Cafe�
Amazon
for�Chance

`
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จุดเด่นทางการเงิน

จุด
เด

่นท
าง

กา
รเ

งิน

งบกําไรขาดทุน  (ล้านบาท)

รายได้จากการขายและการให้บริการ   1,995,722  2,336,155  2,219,739  
กําไรจากการดําเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา  345,395  351,396  288,972
 ต้นทุนทางการเงิน และภาษีเงินได้ (EBITDA)          
กําไร (ขาดทุน) สุทธิ ส่วนที่เป็นของบริษัท      135,180  119,647  92,951

งบดุล  (ล้านบาท)   

สินทรัพย์รวม    2,230,529  2,353,682  2,484,439 
หนี้สินรวม     982,869  1,036,117  1,183,399
ส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม   429,713    443,240  422,436
ส่วนของบริษัทใหญ่    817,947   874,325  878,604

หุ้นหรือข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นสามัญ     

จํานวนหุ้นสามัญที่ออกและชําระเต็มมูลค่า  (ล้านหุ้น) 28,563 3/ 28,563 3/  28,563 3/ 

มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น  (บาท)   28.64 3/ 30.61 2/ 30.76 3/

กําไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)   4.67 3/  4.15 2/ 3.20 3/

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น  (บาท)  2.00 3/   2.00 3/   2.00 3/

อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ)  42.83  48.19  62.50
ราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด  (บาท)  44.00 3/ 46.00 3/ 44.00 3/

ราคาหุ้นเฉลี่ยทั้งป ี (บาท)  39.97  51.31  46.50

25622561
(ปรับปรุงใหม่)

25601/

หม�ยเหต:ุ          
1/ ต�มทีก่ลุ่มบรษิทั ปตท. มกี�รจดัประเภทและก�รปรับร�ยก�รใหม่ในปี 2562 ซึง่มมี�ตรฐ�นก�รบญัชกีำ�หนดให้พจิ�รณ�แสดงงบแสดงฐ�นะท�งก�รเงนิ  
 ณ วันต้นงวดของงวดก่อน ดังนั้น กลุ่มบรษิัท ปตท. จงึแสดงข้อมูลปรับปรุงย้อนหลังงวดปี 2560 เฉพ�ะในส่วนงบแสดงฐ�นะท�งก�รเงนิเท่�นั้น
2/  เมื่อวันที่ 24 เมษ�ยน 2561 หุ้น ปตท. เปลี่ยนแปลงมูลค่�ที่ตร�ไว้จ�ก 10 บ�ทต่อหุ้นเป็น 1 บ�ทต่อหุ้น  
3/  เสมอืนมกี�รเปลี่ยนแปลงมูลค่�ที่ตร�ไว้ม�ตั้งแต่ต้น 

PLANET
ต่อยอดองค์ความรู้
ของสถาบันปลูกป่าและระบบนิเวศ 
ผ่านศูนย์เรียนรู้ เชื่อมโยง
และสร้างความใกล้ชิด
ระหว่างคนกับป่า

ต่อยอดโครงการคุ้งบางกระเจ้า
เพิ่มพื้นที่สีเขียวและสร้างพลัง
ความร่วมมือเครือข่าย
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

ปลูกจิตสํานึก
รักษาสิ่งแวดล้อม
และสร้างหัวใจสีเขียว
โครงการ #ปลูกเพื่อเปลี่ยน

ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเพื่ออากาศที่บริสุทธิ์
พัฒนาและจำาหน่าย	PTT	Ultra	Force	Diesel	
นำ้ามันดีเซลพรีเมี่ยมที่ผ่านมาตรฐานยูโร	5
ค่ากำามะถันตำ่ากว่า	10	ppm	รายแรกในประเทศไทย	
ช่วยลดมลภาวะจากฝุ่นขนาดเล็ก	PM2.5

กลุ่ม ปตท. ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมเปิดเส้นทางปั่นจักรยาน
และเส้นทางศึกษาธรรมชาติสู่	“ต้นประดู่ป่าทรงปลูก”	
ต้นไม้ต้นที่	100	ล้านในแปลงปลูกป่า	FPT	49	ณ	อ.ปักธงชัย	
จ.นครราชสีมา	เฉลิมพระเกียรติและสานต่อพระราชปณิธาน
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	10

ผลสำาเร็จจาก
โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ 1 ล้านไร่ 
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รายได้จากการขายและการให้บริการ
หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะทางการเงิน
หน่วย: ล้านบาท

กําไรสุทธิ
หน่วย: ล้านบาท

อัตราส่วนทางการเงิน

จุดเด่นทางการเงิน

9.25

17.10

8.27

0.42

0.11

0.39

11.01

5.50

10.61

5.05

0.51

0.25

1.14

12.97

7.08

14.14

7.21

0.41

0.08

0.31

11.18

อัตรากําไรสุทธิ
ต่อยอดขายสุทธิ
(ร้อยละ)

อัตราผลตอบแทน
ผู้ถือหุ้น  
(ร้อยละ)

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อ EBITDA
(เท่า)

อัตราส่วน
ความสามารถ
ชําระดอกเบี้ย
(เท่า)

อัตราผลตอบแทน
จากสินทรัพย์รวม
(ร้อยละ)

 2560 2561 2562

อัตราส่วนหนี้สินรวม
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
(เท่า)

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิ
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
(เท่า)

2,219,739 2,484,439

สินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
ที่ดิน อาคาร 
และอุปกรณ์สุทธิ

เจ้าหนี้การค้าและหนี้สินอื่น ๆ
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย (IBD)
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2,353,6822,230,529
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2,484,439

 2560 2561 2562

+6%

119,647135,180

0

92,951

บริษัทในเครือ-ปิโตรเคมี
และการกลั่น 

ปตท. 
ปตท.สผ.

-11%

บริษัทในเครืออื่น ๆ2/

92,951

 2560 2561 2562

-22%

2,336,1551,995,722

0

อื่น ๆ1/

กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี
และการกลั่น
กลุ่มธุรกิจนํ้ามัน 

หน่วยธุรกิจการค้า 
ระหว่างประเทศ
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ปตท.สผ. 

-5%

+17%

2,219,739

 2560 2561 2562

หม�ยเหตุ: 1/ อ่ืน ๆ รวมธุรกิจ เช่น ธุรกิจไฟฟ้� ธุรกิจถ่�นหิน
 2/  บรษิัทในเครอือื่น ๆ เนื่องจ�กในเดอืนกรกฎ�คม 2561 บรษิัท ปตท. จำ�กัด (มห�ชน) มกี�รปรับโครงสร้�งในส่วนที่เกี่ยวกับธุรกจินำ้�มัน 
  โดยก�รโอนกจิก�รธุรกจินำ้�มันให้แก่ บรษิัท ปตท. นำ้�มันและค้�ปลกี จำ�กัด (มห�ชน)

6%

29%

55%

10%

7%

24%

24%

9%

49%

34%

33%

20%

+6%

31%

1%

15%

5%

30%

18%

32%

28%
3%

17%

15%

5%

34%

31%
1%

16%

13%

5%
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รางวัล
แห่งความสําเร็จ

ปตท. มุ่งเน้นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของทุกภาคส่วน 
โดยมุ่งสร้างความสมดุล 3 มิติ ได้แก่ Prosperity การสร้างความเข้มแข็ง
ขององค์กร ดำาเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการ
ผู้มีส่วนได้เสียอย่างบูรณาการ People การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
ชุมชน และสังคมอย่างมีส่วนร่วม เพื่อสร้างเศรษฐกิจที่ดี 
และสร้างชีวิตที่มีคุณภาพแก่คนในสังคม ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
และ Planet การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ
ของกระบวนการทำางาน รวมไปถึงการมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรม
เทคโนโลยีดิจิทัล ปรับปรุงการทำางานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
และความท้าทายทั้งปัจจุบันและอนาคต (New Innovation) 

โดยปี 2562 ปตท. ได้รับรางวัล 
การจัดอันดับและการรับรอง
ในด้านต่าง ๆ ทั้งระดับประเทศ
และระดับสากล จาก 26 สถาบัน
รวมเป็น 51 รางวัล 

รางวัลจากภายในประเทศ

รางวัลจากต่างประเทศ

PEOPLE
รางวัลจากต่างประเทศ

รางวัลจากภายในประเทศ

PROSPERITY

รางวัลจากภายในประเทศ

รางวัลจากต่างประเทศ

PLANET
รางวัลจากต่างประเทศ

รางวัลจากภายในประเทศ

NEW
INNOVATION

รางวัลระดับประเทศ 
จาก 19 สถาบัน
34 รางวัล 

รางวัลระดับสากล 
จาก 7 สถาบัน
17 รางวัล

PROSPERITY

ปตท. รับ 8 รางวัล รัฐวิสาหกิจดีเด่น
(SOE AWARD) ประจำาปี 2562 ได้แก่
1. รางวัลคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจดีเด่น
2. รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น
3. รางวัลการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใสดีเด่น
4. รางวัลการดำาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น
5. รางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น
6. รางวัลนวัตกรรมดีเด่น
7. รางวัลความร่วมมือเพื่อการพัฒนาดีเด่น 
 ด้านการยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
8.  รางวัลการพัฒนาสู่รัฐวิสาหกิจดิจิทัล 
 ประเภทเชิดชูเกียรติ

•    ผู้มอบรางวัล  
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รนโยบ�ยรัฐวิส�หกิจ (สคร.) 
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 23 ธันว�คม 2562

ปตท. รับรางวัลพระราชทาน 
“องค์กรที่มีการบริหารจัดการ
ที่เป็นเลิศ 5 ด้าน” 
ได้แก่ ด้านผู้นำา ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ด้านการตลาด ด้านการบริหารทางการเงิน 
และด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล 
ในงาน Thailand Corporate 
Excellence Awards 2019

•    ผู้มอบรางวัล  
 สม�คมก�รจัดก�รธุรกิจ
 แห่งประเทศไทย
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 26 พฤศจิก�ยน 2562

ปตท. ได้รับรางวัลสำาคัญจากงาน “SET Awards 2019” 2 รางวัล ได้แก่ 
1. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม 
 (Best Sustainability Awards) ซึ่งมอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน
 ที่ดำาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน แสดงถึงความมุ่งมั่นของ ปตท. 
 ในการเติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล 
2. รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
 (Best Investor Relations Awards) ที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน
 ที่มีความโดดเด่นด้านการดำาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ 
 และมีการดำาเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

•    ผู้มอบรางวัล  
 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 ร่วมกับว�รส�รก�รเงินธน�ค�ร 
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 26 พฤศจิก�ยน 2562
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รางวัล Board of the Year
Awards 2018 ต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 7 
ประเภทกลุ่มบริษัทจดทะเบียน
ที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า
100,000 ล้านบาท ซึ่งมอบให้แก่
คณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนไทย
ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทั้งในแง่การกำากับดูแลกิจการที่ดี 
การสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น 
และการให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

•    ผู้มอบรางวัล  
 สม�คมส่งเสริมสถ�บันกรรมก�รบริษัทไทย
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 24 กรกฎ�คม 2562

ปตท. รับรางวัลองค์กรโปร่งใส ครั้งที่ 8 
ซึ่งมอบให้กับองค์กรที่ยึดมั่นในนโยบาย
การกำากับดูแลกิจการที่ดีบริหารจัดการ
ด้วยหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งมุ่งมั่น
ดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 

•    ผู้มอบรางวัล  
 สำ�นักง�นคณะกรรมก�รป้องกัน
 และปร�บปร�มก�รทุจริตแห่งช�ติ
 (ป.ป.ช.) 
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 29 มีน�คม 2562

รางวัลยอดเยี่ยมเอเชียประจำาปี 2562
(The 9th Asian Excellence Awards) 
จากนิตยสาร Corporate Governance 
Asia จำานวน 4 รางวัล ได้แก่

ประเภทบุคคล
1. รางวัลผู้นำาองค์กรยอดเยี่ยม
 ในเอเชียแห่งปี (Asia’s Best CEO) 
 คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร
2. รางวัลประธานฝ่ายการเงินยอดเยี่ยม
 ในเอเชียแห่งปี (Asia’s Best CFO) 
 คุณพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล

ประเภทองค์กร
1. รางวัลนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม 
 (Best Investor Relations Company) 
2. รางวัลความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
 ยอดเยี่ยม (Best Environmental   
 Responsibility)

•    ผู้มอบรางวัล  
 นิตยส�ร Corporate Governance Asia 
 จัดงานนี้เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้นำา
 และองค์กรที่สร้างความเติบโตทางธุรกิจ  
 อย่างยั่งยืนพร้อมคำานึงถึงความรับผิดชอบ
 ต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
 มุ่งมั่นในการยกระดับการกำากับดูแล  
 กิจการที่ดีและได้รับความเชื่อมั่น
 จากนักลงทุน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
 ทุกกลุ่ม
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 28 มิถุน�ยน 2562

รางวัลบริษัทยอดเยี่ยมแห่งปี 2562 กลุ่มทรัพยากร 
ในงาน Money & Banking Award 2019
เพื่อมอบให้แก่องค์กรที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ที่มีผลประกอบการโดดเด่นแข็งแกร่ง และมีสภาพคล่อง 
เป็นที่นิยมของนักลงทุนรายย่อย ซึ่งจะช่วยพัฒนาตลาดทุนต่อไป

•    ผู้มอบรางวัล  
 นิตยส�รก�รเงินธน�ค�ร
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 10 กรกฎ�คม 2562

รางวัล TOP BUSINESS STRATEGIES AWARD 
ภายใต้โครงการ THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019
เป็นเครื่องหมายแห่งความภาคภูมิใจ
แก่องค์กรที่มีผลงานโดดเด่นเป็นที่ยอมรับ
ในด้านการสร้างสรรค์กลยุทธ์ธุรกิจ 
ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัลในฐานะที่เป็นบริษัท
ด้านพลังงานชั้นนำาของประเทศในการจัดหา
นำาเข้าพลังงานอย่างต่อเนื่องและพร้อม
ที่จะขยายตัวทางธุรกิจในด้านอื่น ๆ 
รวมทั้งการควบคุมบริหารความเสี่ยง
อย่างมีประสิทธิภาพ

•    ผู้มอบรางวัล  
 บริษัท เออ�ร์ไอพี จำ�กัด (มห�ชน) 
 ผู้ผลิตนิตยส�ร BUSINESS Plus 
 ร่วมกับมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 21 มีน�คม 2562

4 รางวัลดีเด่น
จากนิตยสาร Alpha 
Southeast Asia ประจำาปี 2019 
ได้แก่ 
1. Most Organised Investor Relations 
2. Best Senior Management IR Support 
3. Most Consistent Dividend Policy 
4. Best Strategic Corporate Social 
 Responsibility 

•    ผู้มอบรางวัล  
 นิตยส�ร Alpha Southeast Asia 
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 26 กันย�ยน 2562

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน 
ประเภทกลุ่มทรัพยากร ประจำาปี 2561 
ได้รับติดต่อกันเป็นปีที่ 7 
มอบให้กับองค์กรต้นแบบที่ให้ความสำาคัญ
กับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้นักลงทุน
ได้ทราบอย่างชัดเจน และต่อเนื่อง 
ทั้งในแง่มุมของบริษัท การลงทุน 
และการทำากิจกรรมเพื่อสังคม ประกอบกับ
สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่โดดเด่น 

•    ผู้มอบรางวัล  
 หนังสือพิมพ์ข่�วหุ้นธุรกิจ 
 ตล�ดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 และมห�วิทย�ลัยหอก�รค้�ไทย 
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 30 มีน�คม 2562

PROSPERITY

รางวัลด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี จำานวน 2 รางวัล ดังนี้
1. รางวัลองค์กรแบบอย่างด้านธรรมาภิบาลดีเด่นในทวีปเอเชีย 
 (Asia’s Icon in Corporate Governance) ซึ่งมอบให้แก่
 บริษัทจดทะเบียนที่มีการดำาเนินงานด้าน CG ดีเด่นในทุกด้าน 
 โดย ปตท. ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 14
2. รางวัลผู้นำาองค์กรดีเด่นในเอเชียแห่งปี 
  (Asian Corporate Director Recognition Awards) 
 มอบให้ คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะผู้นำาองค์กรที่มีวิสัยทัศน์โดดเด่น
 ในการบริหารจัดการองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

•    ผู้มอบรางวัล  
 นิตยส�ร Corporate
 Governance Asia
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 26 กุมภ�พันธ์ 2562
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PLANET

ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิก DJSI
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ 
(Dow Jones Sustainability
Indices) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 
การได้รับคัดเลือกนี้แสดงถึงการบริหาร
จัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เทียบเคียง
กับบริษัทชั้นนำาในอุตสาหกรรมเดียวกันทั่วโลก 
คำานึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับ
การสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุน
และผู้มีส่วนได้เสียในระยะยาว

•    ผู้มอบรางวัล  
 Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 13 กันย�ยน 2562

3 รางวัล 
1. รางวัลยอดเยี่ยมภายใต้โครงการตัวชี้วัด
 ธุรกิจคาร์บอนตำ่าและยั่งยืน (Low Carbon 
 and Sustainable Business Index: LCSI)  
2. รางวัลโครงการสนับสนุนกิจกรรมการลดก๊าซเรือนกระจก 
 (Low Emission Support Scheme: LESS) 
 จากโครงการ Touch Green  
3. รางวัลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting) 
 จากการประชุมสื่อความนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำาเนินงาน
 ด้าน QSHE ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (QSHE AGM; 
 Annual General Meeting) ประจำาปี 2561 

•    ผู้มอบรางวัล  
 องค์ก�รบริห�รจัดก�รก๊�ซเรือนกระจกแห่งประเทศไทย (อบก.)
 ภ�ยในง�น “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” 
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 19 กันย�ยน 2562

โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเล่ย์ 
โดย กลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัล 
Thai Contractor Award 2019 
ในงาน Future Construction: 
BUILT TO LAST ซึ่งเห็นว่าเป็นโครงการ
ที่มีคุณประโยชน์ต่อวงการอุตสาหกรรม
ก่อสร้างทั้งในด้านรูปแบบโครงการ 
เทคโนโลยีการก่อสร้าง การบริหารจัดการ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ส่งเสริม
ให้เกิดความปลอดภัยและมีสภาพแวดล้อม
ที่ดีต่อสังคม ชุมชน ตลอดจนสร้างความยั่งยืน
ให้กับประเทศชาติ

•    ผู้มอบรางวัล  
 สม�คมอุตส�หกรรมก่อสร้�งไทย 
 ในพระบรมร�ชูปถัมภ์
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 26 กันย�ยน 2562

1. รางวัล THE BEST OF DRIVE   
 AWARD 2019 และ 
2. รางวัล DRIVE AWARD 
 EXCELLENCE ในประเภท
 การจัดการทรัพยากร (Resources)   
 เป็นการประกาศเกียรติคุณ
 แก่องค์กรชั้นนำาของประเทศที่มีแนวคิด
 การบริหารงานที่โดดเด่น ให้ความสำาคัญ  
 กับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 มีนวัตกรรมขับเคลื่อนองค์กร

•    ผู้มอบรางวัล  
 สม�คมนิสิตเก่�เอ็มบีเอ จุฬ�ฯ 
 ร่วมกับหลักสูตรบริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต  
 คณะพ�ณิชยศ�สตร์และก�รบัญชี จุฬ�ฯ
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 29 สิงห�คม 2562

บูท กลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัลชมเชย 
ประเภทหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ
และภาคเอกชนพื้นที่ขนาดใหญ่ 
ในงานกาชาด ประจำาปี 2562 
ณ สวนลุมพินี 

•    ผู้มอบรางวัล  
 สภ�ก�ช�ดไทย
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 พฤศจิก�ยน 2562

PEOPLE
รางวัล “กองทุนหน้าใหม่ดีเด่น” 
ประเภท Single Fund กลุ่มรัฐวิสาหกิจ
ขนาดกองทุนมากกว่า 10,000 ล้านบาท  
ในงานวันประกาศผลการประกวด
กองทุนสำารองเลี้ยงชีพดีเด่น 
ครั้งที่ 7 ประจำาปี 2561

•    ผู้มอบรางวัล  
 สม�คมกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพ
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 22 กุมภ�พันธ์ 2562

รางวัลและประกาศเกียรติคุณ 
บริษัทเกษียณสุข 
โครงการนี้เป็นการส่งเสริมให้นายจ้าง
วางแผนการออมเงินให้กับพนักงานเกษียณ 
โดยบริษัทผู้เป็นนายจ้างต้องสมทบให้พนักงาน
ตั้งแต่ 10% ขึ้นไป และมีสมาชิกกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพอย่างน้อยกึ่งหนึ่งที่สะสมกองทุน
มากกว่า 10% ขึ้นไป 

•    ผู้มอบรางวัล  
 คณะกรรมก�รกำ�กับหลักทรัพย์
 และตล�ดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) 
 ร่วมกับ องค์กรพันธมิตรและ
 บริษัทจัดก�รก�รลงทุน 16 แห่ง
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 16 ตุล�คม 2562
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NEW INNOVATION

ผลงานนวัตกรรม Integrated Pipeline
Maintenance and Mornitoring 
System (iPMMS) ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่

1. รางวัลเหรียญทองจากงาน 
 The 47th International Exhibition 
 of Inventions Geneva ณ Palexo Hall 
 เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์    
 เพื่อให้รางวัลสำาหรับผู้พัฒนาผลงานนวัตกรรม
 จากทั่วโลก ที่มีความโดดเด่นในด้านความคิด  
 สร้างสรรค์อันนำาไปสู่การสร้างประโยชน์แท้จริง 

•    ผู้มอบรางวัล  
 The Swiss Federal Government, of the State,
 the City of Geneva and of the World Intellectual   
 Property Organization, WIPO
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 10 - 14 เมษ�ยน 2562

4 ผลงาน PIC Project ของ ปตท. 
ได้รับรางวัลระดับนานาชาติ ได้แก่ 

• 2 รางวัลระดับ Gold Award 
 ในงานมหกรรมคุณภาพนานาชาติ 
 ICQCC ประจำาปี 2019 
 ซึ่งจัด ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
 จากผลงาน 
 1. Reduce Mechanical Seal Leak 
  at CO2 Removal Unit GSP#1 
 2. One GC Three Methods

•    ผู้มอบรางวัล  
 ง�นมหกรรมคุณภ�พน�น�ช�ติ ICQCC
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 23 - 26 กันย�ยน 2562

• ได้รับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ

2. รางวัล The Asset ESG Award 
 สาขา Innovation Initiative
 ซึ่ง ปตท. ได้รับรางวัลติดต่อกันเป็นปีที่ 4

•    ผู้มอบรางวัล  
 The Asset
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 ธันว�คม 2562

ในระดับ Gold จาก Union of 
Japanese Scientists 
and Engineers (JUSE) 
ในเวที Deming Prize 2019
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 
2 ผลงาน
โดยผลงานที่ได้รับการประเมินได้แก่
1. ผลงาน Debottlenecking GSP#5
 to Increase Feed Gas
2. ผลงาน iRisk Business Application 

•    ผู้มอบรางวัล  
 Union of Japanese Scientists
 and Engineers (JUSE)
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 4 - 9 พฤศจิก�ยน 2562

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง ปตท. 
ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
(Thailand Tourism Awards) หรือ 
รางวัลกินรี โดยได้รับรางวัลดีเด่น
(Kinnari Award) ประเภทแหล่งท่องเที่ยว 
(Attraction) สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 
(Learning & Doing) ในงานประกวด
รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย 
ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2562 
รางวัลกินรี เปรียบเสมือน
เครื่องหมายรับรองคุณภาพ
และยกระดับของสินค้า
ทางการท่องเที่ยว อีกทั้งเป็น
กลไกสำาคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย
อย่างยั่งยืน

•    ผู้มอบรางวัล  
 กระทรวงก�รท่องเที่ยว
 และกีฬ�
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 27 กันย�ยน 2562

ปตท. รับโล่ผู้ช่วยเหลือราชการ
กรมป่าไม้ ประจำาปี 2562 
สาขาบริหารจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ 
ในฐานะที่ ปตท. เป็นองค์กร
ที่ทำาคุณประโยชน์ด้านการป่าไม้ของชาติ 
ทั้งนี้ ปตท. ได้ส่งเสริมสนับสนุนการปลูก
และฟื้นฟูป่าไม้ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 25 ปี และในปี 2559 - 2562 
ได้มีส่วนสำาคัญในการพัฒนาและฟื้นฟู
พื้นที่สีเขียว “สวนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
คุ้งบางกะเจ้า” ร่วมกับกรมป่าไม้ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และชุมชนในพื้นที่ เพื่อส่งเสริม
ให้เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ
ในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำาเจ้าพระยาตอนล่าง

•    ผู้มอบรางวัล  
 กรมป่�ไม้
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 18 กันย�ยน 2562

รางวัลสถานประกอบกิจการ
ต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำางาน ประจำาปี 2562 
ระดับประเทศ 
มอบให้กับ ปตท. และบริษัทกลุ่ม ปตท.  
ในงาน Thailand Labour Management 
Excellence Award 2019

•    ผู้มอบรางวัล  
 กรมสวัสดิก�รและคุ้มครองแรงง�น
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 16 กันย�ยน 2562

PLANET กลุ่ม ปตท. ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
จากกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ
จากการทำางานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident 
Campaign) โดยโรงแยกก๊าซธรรมชาติระยอง
และโรงแยกก๊าซธรรมชาติขนอม ได้รับรางวัลระดับ Gold  
ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 33 : 
Thailand Safe @Work 2019

•    ผู้มอบรางวัล  
 กระทรวงแรงง�นโดยสถ�บันส่งเสริมคว�มปลอดภัย
 อ�ชีวอน�มัยและสภ�พแวดล้อมในก�รทำ�ง�น 
 (องค์ก�รมห�ชน) ร่วมกับสม�คมส่งเสริมคว�มปลอดภัย
 และอน�มัยในก�รทำ�ง�น (ประเทศไทย)
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 4 - 6 กรกฎ�คม 2562

ปตท. รับโล่รางวัล 
ผู้ช่วยเหลือราชการ
กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 
ประจำาปี 2562
ในฐานะที่ ปตท. ให้การสนับสนุน
และดำาเนินงานร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในการปลูกและฟื้นฟูป่า
ของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง 

•    ผู้มอบรางวัล  
 กรมอุทย�นแห่งช�ติ 
 สัตว์ป่� และพันธุ์พืช
•    รับรางวัล/ จัดอันดับ 
 2 ตุล�คม 2562
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CIRCULAR 
ECONOMY

สารจาก
คณะกรรมการ

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 
ประธานกรรมการ

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

ี 2
56

2 
บร

ิษัท
 ป

ตท
. จ

ําก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

020

สา
รจ

าก
คณ

ะก
รร

มก
าร



 การดำาเนินธรุกิจตลอดกวา่ 40 ปทีีผ่า่นมาของกลุม่ ปตท. มุง่สรา้งความมัน่คงทางดา้นพลงังาน ผลกัดนัการลงทุน 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและต่อยอดธุรกิจหลักด้านก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมีและการกล่ัน น้ำามันและธุรกิจค้าปลีก 
การค้าระหว่างประเทศ และไฟฟ้า โดยเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของชาติและส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
ให้กับคนในสังคม ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาศักยภาพการดำาเนินงานในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 
ปรบัตวัไดท้นักบัความทา้ทายตา่ง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลงไปอยา่งรวดเรว็ ผา่นการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีมมีาตรฐานจรยิธรรม 
จรรยาบรรณการดำาเนนิธรุกจิ และกรอบการบรหิารจดัการความยัง่ยนื โดย ปตท. ยงัคงยดึมัน่ในเจตนารมณก์ารเป็นผูน้ำา 
ในธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมี ครบวงจรทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค
 ปี 2562 เป็นปีแห่งความท้าทายต่อการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ผันผวน 
สงครามการค้าระหว่างประเทศมหาอำานาจโดยเฉพาะปัญหาความขัดแย้งระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน เศรษฐกิจโลก 
ขยายตัวลดลงจากร้อยละ 3.6 ปี 2561 เป็นร้อยละ 2.9 ขณะที่เศรษฐกิจไทยขยายตัวลดลงจากร้อยละ 4.2 ปี 2561 
เหลือร้อยละ 2.4 ส่งผลให้ปริมาณความต้องการของผู้บริโภคลดลง ราคาน้ำามันดิบดูไบเฉลี่ย 63.5 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรลซึ่งต่ำากว่าปีที่ผ่านมา ตลอดจนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ลดต่ำาลง นอกจากนี้ 
ยังมีความกังวลเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงขึ้นทำาให้เกิดข้อกำาหนดและการรณรงค์ที่ส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจ 
ที่สำาคัญ เช่น ข้อกำาหนดว่าด้วยการควบคุมน้ำามันเตาให้มีค่ากำามะถันต่ำาขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ 
(International Maritime Organization: IMO) นโยบายของทางภาครัฐในการลดละเลิกการใช้พลาสติก 
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Single-Use Plastics) แต่อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ปตท. มีการตัดสินใจและกระจายพอร์ตการลงทุน 
ไปยังธุรกิจต่าง ๆ ตลอดห่วงโซ่คุณค่าให้สอดรับกับแนวโน้มอนาคตไปสู่พลังงานสะอาดและเคมีมูลค่าสูง รวมถึง 
มีการผลักดันการลงทุนส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจตามนโยบายรัฐและผลักดันมาตรการปรับปรุงผลประกอบการ 
ในด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการดำาเนินงาน (Continuous Improvement) ปรับลดค่าใช้จ่ายอย่างเหมาะสม 
โดยไม่กระทบกับงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน นอกจากนี้  ยังบริหารทรัพย์สินให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดทำาให้ปี 2562 ปตท. มีรายได้รวม 2.2 ล้านล้านบาท และกำาไรสุทธิ 92,951 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 
ร้อยละ 4 ของรายได้ทั้งหมด โดยแบ่งเป็นกำาไรที่มาจากผลการดำาเนินงานของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม คิดเป็นสัดส่วน 
ร้อยละ 33 และ 67 ตามลำาดับ ผลประกอบการดังกล่าวทำาให้ ปตท. และบริษัทในกลุ่มจะนำาส่งรายได้ให้รัฐในรูปภาษี 
และเงินปันผลเพื่อนำาไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนให้แก่ประเทศกว่า 7 หมื่นล้านบาท 
และสามารถสร้างผลกำาไรผ่านเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยกว่า 1.3 แสนราย 
 ภายใตก้ลยทุธแ์ละแผนการดำาเนนิงานทีพ่รอ้มรบัมอืกบัสถานการณท์ีเ่ปลีย่นแปลงตลอดเวลา และการกำากบัดแูล 
ทีเ่ขม้แขง็จากคณะกรรมการ ปตท. จงึสรา้งความมัน่ใจไดว้า่ ปตท. จะยงัคงเตบิโตตอ่ไปอยา่งยัง่ยนื ตามกรอบการสรา้ง 
ความสมดุลแห่งความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน คือ People Planet และ Prosperity

PEOPLE
สร้างคุณค่าพัฒนาชุมชน ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
เสริมสร้างศักยภาพการศึกษาและกีฬาเยาวชนของประเทศ

 กลุม่ ปตท. มุง่มัน่ในการสง่เสรมิเศรษฐกจิฐานราก สรา้งศกัยภาพชมุชนและพฒันาสงัคมผา่นการดำาเนนิโครงการ 
อย่างหลากหลาย อาทิ โครงการ “ไทยเด็ด” ที่ดำาเนินการโดย บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) (OR) 
โดยการเปิดพื้นที่สถานีบริการเป็นศูนย์กระจายสินค้า ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพประจำาท้องถิ่น รวมถึงสนับสนุน 
นโยบายภาครฐัในการแบง่เบาภาระตน้ทนุและคา่ครองชพีของประชาชน โดยใหค้วามชว่ยเหลอืคา่กา๊ซหงุตม้แก่รา้นคา้ 
หาบเร่ แผงลอยอาหาร ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และได้ดำาเนินการต่อยอดโครงการสานพลังวิสาหกิจเพื่อสังคม 
อยา่งตอ่เนือ่ง อาท ิโครงการรา้นกาแฟคาเฟอ่เมซอนเพือ่สรา้งโอกาส (Café Amazon for Chance) โครงการจดัหาเมล็ดกาแฟ 
จากชุมชน (Community Coffee Sourcing) โครงการ PTT Group Lounge โครงการ Upcycling SE โดย GC 
โครงการ Thaioil Haven for Community โรงพยาบาลแหลมฉบัง และโครงการศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนปฐมวัยของ ปตท. 
(PTT Day Care) เพื่อมุ่งพัฒนาคนใหม้ปีระสทิธภิาพ ลดทอนชอ่งว่างความเหลือ่มล้ำา สร้างความเท่าเทยีมใหเ้กดิในสงัคม
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 นอกจากนี้  ยังได้สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน 
ในดา้นอืน่ ๆ  อยา่งหลากหลาย อาท ิด้านกฬีา ปตท. ใหค้วามสำาคญั 
ในการสร้างทักษะกีฬาให้แก่เยาวชน โดยให้ความร่วมมือกับ
สมาคมและสโมสรกีฬาในการฝึกสอนกีฬาผ่านโครงการ “PTT 
Swimming for Life” เพื่อฝึกสอนการว่ายน้ำาให้เด็กสามารถ 
ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อจมน้ำา สร้างเวทีการแข่งขันกีฬา เพื่อให้
เยาวชนได้มีโอกาสร่วมแข่งขันในเวทีที่มีมาตรฐานในระดับสากล 
อาท ิการแขง่ขนัเทนนสิ “PTT Tennis Championships” การแขง่ขนั
ฟตุซอล “PTT Thailand Five 2019” และ “World Intercontinental 
Futsal Cup Thailand 2019” รวมถึงพัฒนาทีมฟุตบอลเยาวชน
ในนาม พีทีที อะคาเดมี เพื่อให้เยาวชนได้รับการฝึกสอนที่ดีจาก
ศูนย์ฝึกอบรมทางด้านฟุตบอล เพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชน
เป็นนักฟุตบอลอาชีพ และนักฟุตบอลทีมชาติ ในด้านการศึกษา 
กลุ่ม ปตท. ให้ความสนับสนุนงานวิจัยและการเงินแก่สถาบัน 
วิทยสิริเมธี (VISTEC) และโรงเรียนกำาเนิดวิทย์ (KVIS) ต่อเนื่องอีก
เป็นระยะเวลา 10 ปี (พ.ศ. 2565 - 2574) เพื่อสร้างบุคลากรชั้นนำา 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน 
ให้กับประเทศไทยในอนาคต โดยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมีผู้สำาเร็จ 
การศึกษาในปี 2560 - 2561 ในระดับมัธยมศึกษา 141 ราย ระดับ
มหาบณัฑติ 19 ราย และระดบัดษุฎบีณัฑติ 2 ราย รวมถงึไดร้ว่มมอื 
กับภาครัฐและเอกชนในการสร้าง “National Platform” บริษัท 
อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำากัด เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจเริ่มต้นด้านนวัตกรรม Startup
 ปตท. ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน 
ให้สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ตลอดผ่านการดำาเนินการจัดอบรม 
ผู้บริหารและพนักงานในหลากหลายรูปแบบ โดยได้ริ เริ่ม 
ให้มีการจัด “ชาญศิลป์แคมป์” เพื่อนำาผู้บริหารรุ่นใหม่จำานวน 
489 คน มาอบรมเพื่อปลูกฝังค่านิยมการเป็น“คนเก่งและคนดี” 
เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารองค์กรในระยะยาวและเพื่อผลักดัน 
ค่านิยมการขับเคลื่อนองค์กรด้วยดิจิทัล ปตท. ได้ปรับปรุงระบบ 
เพื่อบริหารเวลาทำางานในรูปแบบใหม่ผ่าน Digital Experience 
ใหพ้นกังานสามารถทำางานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพดว้ยการลงเวลา 
ทำางานผ่าน Mobile Application เพิ่มทางเลือกเวลาทำางาน
แบบ Flexi-Time เพื่อปรับเวลาทำางานให้ยืดหยุ่นมากขึ้นและ
เพ่ิมทางเลือกการทำางานแบบ Work@Home เพ่ือลดการเดินทาง 
ลดการใช้พลังงานและมลพิษในอากาศ รวมถึงการจัดโครงการ  
PTT TECH SAVVY AGENT เพ่ือส่งเสริมทักษะความเป็นผู้ประกอบการ 
และเสาะหาโมเดลธรุกจิดว้ยนวตักรรมใหมใ่นโลกดจิทิลั ในรปูแบบ
ของ Internal Startup ที่เป็นการบ่มเพาะ พัฒนาความสามารถ 
และต่อยอดให้เกิดธุรกิจใหม่  
 ความมุ่งมั่นในการดำาเนินงานเพื่อสนับสนุนนโยบายรัฐ 
และเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมในฐานะองค์กร 
ของรฐั สง่ผลให ้ปตท. ไดร้บัรางวลัรฐัวสิาหกจิดเีดน่ ประจำาป ี2562 
ทั้งสิ้น 8 รางวัลในหลากหลายสาขา
 

PLANET 
ลดความสิ้นเปลืองสู่การเพิ่มคุณค่าให้กับสิ่งแวดล้อม
ตามหลักโมเดล BCG ปลูกฝังแนวคิดปลูกป่าในใจคน

 ปตท. สนับสนุนนโยบายภาครฐัตามหลักโมเดลเศรษฐกจิใหม ่
BCG Economy (B- Bio Economy ระบบเศรษฐกจิชวีภาพ C- Circular 
Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และ G-Green Economy 
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว) ซึ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 
นำาของกลับมาใช้ใหม่ ปล่อยของเสียสู่สภาพแวดล้อมน้อยที่สุด 
โดยทีผ่า่นมา ปตท. เรง่เปดิสถานบีรกิารเพือ่จดัจำาหนา่ยน้ำามนัจาก
วัตถุดิบทางการเกษตรให้มากขึ้น เช่น น้ำามันพีทีที อัลตราฟอร์ซ 
ดีเซล บี 10 และ บี 20 ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณฝุ่น PM2.5 
จากการเผาไหม้และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำามัน 
ในประเทศ สนับสนุนการสร้างผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปขยะ
ไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่ม อาทิ ผลิตภัณฑ์แปรรูปขยะจาก 
แหลง่ทอ่งเทีย่วทางทะเลของไทยในโครงการ Upcycling  the  Oceans 
Thailand และการตกแต่งร้านคาเฟ่อเมซอนจากขยะแปรรูป 
ภายใตแ้นวคดิ Circular Living มุง่ผลกัดนัการพฒันาธรุกจิพลงังาน
หมุนเวียน (Renewable Energy) และเริ่มก่อสร้างโรงงานแยกก๊าซ
อุตสาหกรรมของบริษัท Map Ta Phut Air Products Company 
Limited (MAP) เพื่อนำาความเย็นเหลือทิ้งจากก๊าซธรรมชาติเหลว 
(LNG) มาใชใ้นกระบวนการผลติ ลดการใชไ้ฟฟา้ และลดการปล่อย
ก๊าซ CO2 สนับสนุนการลงทุนในพลาสติกชีวภาพและธุรกิจสีเขียว 
เช่น การลงทุนในโครงการไบโอคอมเพล็กผลิตพลาสติกชีวภาพ 
และการผลิตพลาสติกสีเขียวจากยางธรรมชาติ เป็นต้น  
 ท้ังนี้ ปตท. ได้ดำาเนินการเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ 
มาตัง้แตป่ ี2537 โดยผลกัดนัการอนรุกัษป์า่ผา่นศนูยเ์รยีนรู ้3 ศนูย ์
คอื ศนูยก์ารเรยีนรูป้า่วงัจนัทร ์ศนูยเ์รยีนรูป้า่ในกรงุ และศนูยศ์กึษา 
เรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี ภายใต้สถาบันปลูกป่า
และระบบนเิวศ นอกจากนี ้ปตท. ไดร่้วมมอืกบั 33 องคก์ร และชมุชน 
6 ตำาบล ร่วมกันดำาเนินโครงการ “OUR Khung Bang Kachao” 
ในการเพิม่พืน้ทีป่า่กว่า 6 พนัไร ่เพือ่อนุรกัษ์และพฒันาคุง้บางกะเจา้ 
ให้เป็นพื้นที่สีเขียวอันอุดมสมบูรณ์และยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมของชุมชนบางกะเจ้า และในปี 2562 ปตท. ได้ร่วมมือ
กับภาครัฐและภาคีเครือข่ายส่งเสริมโครงการปลูกต้นไม้ในหัวข้อ 
“ปลูกเพื่อเปลี่ยน” เพื่อเชิญชวนประชาชนในเขตเมืองร่วมกัน 
ปลูกต้นไม้ โดยได้นำาองค์ความรู้การปลูกป่ามาเป็นต้นแบบ
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง ภายใต้กลยุทธ์จากป่า
สูเ่มอืงเพือ่ผลกัดนักรงุเทพฯ สูเ่มอืงสเีขยีวผา่นการดำาเนนิโครงการ 
“Green Bangkok 2030”

PROSPERITY
สานพลังร่วม 
ต่อยอดขยายธุรกิจหลักและสร้างธุรกิจใหม่

 ปตท. มุ่งดำาเนินงานเพื่อสร้างความเติบโตตามกลยุทธ์ 3D 
โดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน การจัดหา 
กา๊ซธรรมชาต ิการกอ่สร้างโครงสร้างพื้นฐานตอ่เนื่อง และตอ่ยอด
การดำาเนินงานที่ผ่านมาให้เกิดผลมากยิ่งขึ้น ดังนี้ 
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 กลยุทธ์ Do Now เพิ่มศักยภาพขององค์กรด้วยการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการดำาเนินงานลดต้นทุนการผลิตด้วยการนำา 
นวัตกรรมมาช่วยในการดำาเนินงาน อาทิ การใช้เครื่องมือ 
พยากรณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ล่วงหน้า โดยใช้เทคนิคการทำานายจากข้อมูลเชิงสถิติ (Big Data) 
เพื่อวางแผนการทำาการบำารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance) การใช้ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ (AI& 
Robotics) เช่น การใช้โดรนและหุ่นยนต์ในการสำารวจแนวท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติเพื่อตรวจสอบการทำางานของอุปกรณ์ต่าง ๆ 
นอกจากนี้ ยังได้ปรับลดจำานวนบริษัทที่ไม่สอดคล้องกับทิศทาง 
กลยทุธห์รอืมผีลการดำาเนนิงานที่ไม่เปน็ไปตามเปา้หมาย เพือ่เพิม่
ความคล่องตัวในการบริหารจัดการและลดต้นทุนการดำาเนินงาน 
 กลยทุธ ์ Decide Now ปตท. จดัพอรต์การลงทนุใหส้อดคลอ้ง
กับทศิทางกระแสโลก มุง่เนน้ใหธ้รุกจิรองรบัรปูแบบการใชพ้ลงังาน
ในอนาคต และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจปัจจุบัน อาทิ การเริ่ม
ก่อสร้างโครงการท่าเทียบเรือและสถานีรับ-จ่าย LNG แห่งที่ 2 
รองรับการนำาเข้า LNG 7.5 ล้านตันต่อปี การชนะการประมูล
โครงการทา่เรอือตุสาหกรรมมาบตาพดุระยะ 3  ชว่งที ่1 โดยไดส้ทิธ ิ
ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่าเรือ โดย บริษัท พีทีที แทงค์ 
เทอร์มินัล จำากัด และการขยายการค้าระหว่างประเทศโดยเพิ่ม
เครือข่ายและดำาเนินการค้า LNG นอกประเทศเป็นครั้งแรก 
รวมถึงจะดำาเนินการตั้งบริษัทที่รัฐอาบูดาบีของสหรัฐอาหรับ 
เอมิเรตส์เพื่อดำาเนินการค้าขายในภูมิภาคตะวันออกกลาง 
และมุ่งสู่การเป็น Global Trading อย่างเต็มตัว 
 เพือ่การเตบิโตในระยะยาว ปตท. มุง่ผลกัดนัใหเ้กดิการลงทุน
ของบรษิทัในกลุม่อยา่งตอ่เนื่อง อาท ิการลงทนุในธรุกจิสำารวจและ
ผลติปโิตรเลยีม โดยบรษิทั ปตท.สำารวจและผลติปโิตรเลยีม จำากดั 
(มหาชน) ชนะประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชและเอราวัณ 
รวมถึงได้เข้าซื้อธุรกิจทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation 
ในประเทศมาเลเซยี และเขา้ซือ้สดัสว่นการถอืหุน้ทัง้หมดในบรษิทั 
Partex Holding B.V. การขยายการลงทนุในธรุกจิไฟฟ้า โดยบรษิทั 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) ได้เข้าซื้อกิจการ
ของบริษัท โกลว์ พลังงาน จำากัด (มหาชน) การขยายการลงทุน 
ในธุรกิจค้าปลีกในต่างประเทศ โดยบริษัท ปตท. น้ำามันและ 
การค้าปลีก (มหาชน) ได้ขยายสาขาร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน 
ในประเทศใหม่ ๆ อาทิ สิงคโปร์ มาเลเซีย และจีน เป็นต้น
 กลยุทธ์ Design Now การแสวงหาโอกาสลงทุนในพลังงาน
รูปแบบใหม่และพัฒนาธุรกิจใหม่ โดย ปตท. ได้พัฒนาพื้นที่ 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) เพื่อสร้าง 
“วังจันทร์วัลเลย์” ให้เป็นเมืองนวัตกรรมแห่งอนาคตของ 
ประเทศไทย สนับสนุนแนวคิดทางด้านนวัตกรรมใหม่  ๆ 
ผ่านการลงทุนประเภท Prototype เพื่อผลักดันงานวิจัยและ 
พัฒนาไปสู่การดำาเนินการเชิงพาณิชย์มากข้ึน ได้แก่ การพัฒนา 
วัส ดุ ปิดแผลจากไบโอเซลลูโลสคอมโพสิต เพื่ อช่ วย เร่ ง 
การรักษาบาดแผลด้วยเทคโนโลยีที่เป็นเอกสิทธิ์ของสถาบัน 
นวัตกรรม ปตท. การสร้าง Platform เพื่อช่วยพัฒนาประสิทธิภาพ 
ในภาคอุตสาหกรรม การวิจัยและพัฒนา EV Charger ซึ่งได้รับ 
การขึ้นทะเบียนสินค้านวัตกรรมของสำานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
รวมถึงการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมรถสามล้อไฟฟ้าและ

จักรยานยนต์ไฟฟ้าเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นต้นแบบ 
ยานพาหนะในอนาคต การสนับสนุนการวจัิย “VISBAT” แบตเตอรี ่
คุณภาพสูงโดย KVIS เพื่อเป็นอุปกรณ์กักเก็บพลังงานต้นแบบ 
สำาหรับรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า และการมุ่งมั่นพัฒนายารักษาโรคมะเร็ง 
ร่วมกับสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์และองค์การเภสัชกรรม เพื่อเพิ่ม 
ศกัยภาพในการผลติยารกัษาโรคมะเรง็ในประเทศ เพือ่ใหต้น้ทุนยา 
ลดลง ผูป้ว่ยสามารถเขา้ถงึยาไดม้ากขึน้และชว่ยลดภาระคา่ใชจ้า่ย 
ด้านยาของรัฐ
 
 ปตท. มุง่เนน้การนำานวตักรรมและเทคโนโลยีมาใชใ้นองคก์ร 
เพือ่สรา้งศกัยภาพในการแขง่ขนัระยะยาว โดยไดเ้ริม่นำาเทคโนโลย ี
Robotic Process Automation (RPA) มาใชใ้นการลดเวลาทำางานซ้ำา ๆ  
ในกระบวนการจัดหาจนถงึการชำาระเงนิผา่นธนาคาร กระบวนการ
ตรวจสอบรายการระหว่างกันของบริษัทในเครือ กระบวนการ 
ตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินจากธนาคาร รวมถึงกระบวนการ 
ออกใบแจ้งหนี้ของลูกค้าก๊าซฯ ทำาให้ลดเวลาทำางานและสามารถ 
ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน รวมถึงการนำา Chatbot มาใช้เป็นส่ิงสนับสนุน 
การทำางานในส่วนขั้นตอนทำางานสำาคัญ เช่น ใช้ในกระบวนการ 
จดัซือ้จดัจา้ง เปน็ตน้ รวมถงึการสง่เสรมิการใชน้วตักรรมในองคก์ร 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะนวัตกรรม
เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น การใช้ “โครงการโลกเสมือนจริง 
สำาหรับถ่ายทอดผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบพหุมิติ” ซึ่งสามารถ 
เป็นต้นแบบให้กับทุกอุตสาหกรรมเพื่อใช้หาสาเหตุของมลภาวะ 
วิธีการแก้ปัญหา และแนวทางปกป้องคุ้มครองพนักงานและ
ประชาชนโดยรอบโรงงานได้ โดยได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
สาขารางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่นปี 2562
 การดำาเนินกลยุทธ์ เพื่อสร้างความเติบโตแบบย่ังยืน 
ดังที่กล่าวมาส่งผลให้ ปตท. ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกดัชนี 
ความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 8 และเพื่อให้การดำาเนินธุรกิจมีความโปร่งใส 
สามารถกำากับดูแลและตรวจสอบได้ ปตท. ได้ปรับปรุงนโยบาย 
การควบคุมภายในเพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
ทุกภาคส่วนว่า ปตท. มีการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล รายงานที่นำาเสนอต่อสาธารณะมีความน่าเชื่อถือได้ 
และมคีวามสอดคล้องกบัหลักเกณฑ์ตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการมุ่งม่ัน 
ในการดำาเนนิงานทีด่เีหลา่นีท้ำาให ้ปตท. ไดร้บัรางวลัองคก์รโปรง่ใส
คร้ังที่ 8 จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และรางวัลองค์กรแบบอย่างด้านธรรมาภิบาล 
ดีเด่นในทวีปเอเชีย จาก Corporate Governance Asia 
 ปตท. เชื่อมั่นใน “ความดี” และ “หลักการที่ดี” โดยพร้อม 
ที่จะ “ตั้งใจทำางานอย่างเต็มที่” เพื่อการเติบโตอย่างย่ังยืน 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุล 
ตามหลักธรรมาภิบาลที่โปร่งใสและตรวจสอบได้จนทำาให้  
ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากในประเทศและต่างประเทศ 
รวม 51 รางวัล 
 ในนามของคณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท. ขอขอบคุณ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ เชื่อมั่นและให้การสนับสนุนด้วยดี 
เสมอมา ปตท. จะมุ่งมั่นสร้างคนคุณภาพ ดูแลสังคม รักษา 
สิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างความยั่งยืนตลอดไป
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รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 3 ท่าน 
ประกอบดว้ย นายวชิยั อศัรสักร เปน็ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นางนนัทวลัย ์ศกนุตนาค และนายดนชุา พชิยนนัท ์เปน็กรรมการ
ตรวจสอบ ในปี 2562 วาระการดำารงตำาแหน่ง สรุปดังนี้
 1 มกราคม 2562 ถึง 10 เมษายน 2562
	 •	 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 •	 นายวิชัย อัศรัสกร 
  กรรมการตรวจสอบ  
	 •	 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  
  กรรมการตรวจสอบ  
 11 เมษายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562
	 •	 นายวิชัย อัศรัสกร 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
	 •	 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  
  กรรมการตรวจสอบ  
	 •	 นายดนุชา พิชยนันท์ 
  กรรมการตรวจสอบ  
 โดยมีนายชฎิล ชวนะลิขิกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำานักตรวจสอบภายใน ดำารงตำาแหน่งเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบ แทนนายชลชั บญุหลาย ต้ังแต่วันที ่1 กรกฎาคม 2562
  

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ 
ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. และตามกฎบัตร 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดี 
ของคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
โดยสอบทานและผลกัดนัให ้ปตท. ปฏบิตัติามหลกัการกำากบัดแูล 
มีการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีระบบการบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายในที่เพียงพอ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรโปร่งใส 
มีการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพการตรวจสอบภายใน โดยเชื่อมโยง 
เปา้หมายขององคก์รและหนว่ยตรวจสอบภายในใหเ้ปน็เปา้หมาย 
เดยีวกนั เพื่อมุ่งสูก่ารเปน็หุ้นสว่นทางธุรกจิ (Trustworthy Partner) 
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในระยะยาวอย่างยั่งยืนให้แก่ ปตท. 
โดยคำานึงถึงการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกกลุ่มอย่างรอบด้าน สรุปภารกิจที่สำาคัญของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้

 1. ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีคุณธรรมและ
จรยิธรรมในการดำาเนินธุรกิจ (Business Integrity) โดยสนบัสนนุ
ให้สำานักตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันเชิงรุก 
ผา่นการสือ่ความแกผู่บ้รหิารและพนกังาน ปตท. และมอบรางวลั 
หน่วยรับตรวจดีเด่น “STAR Award” เพื่อทำาให้ผู้บริหาร 
และพนักงานเห็นความสำาคัญของการกำากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ตามแนวคิดการบริหารจัดการ Three Lines of Defense ภายใต ้
การดำาเนินงานที่มีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

 2. สนับสนุนให้ฝ่ายจัดการมีกลยุทธ์ เชิ งรุก เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในกระบวนการบริหารความเสี่ยง
ซึง่สง่ผลกระทบตอ่องคก์รอยา่งมนียัสำาคญั อนัเปน็การเสรมิสรา้ง 
ให้ธุรกิจมีการดำาเนินงานอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการดำาเนินธุรกิจ 
กฎหมาย เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และการเตรียม 
ความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับกับโลกของธุรกิจที่มี  
การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด  

 3. สนับสนุนการนำาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
สงูสดุตอ่องค์กร เพิม่ประสทิธภิาพ ประสทิธผิลในการดำาเนนิงาน 
และการกำากับดูแล ป้องกันไม่ให้เกิดการปฏิบัติที่ไม่เป็นไป 
ตามกฎเกณฑต์า่ง ๆ  และลดโอกาสในการเกดิการทจุรติคอรร์ปัชนั 
โดยให้ทุกหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามแนวคิดการบริหารจัดการ 
Three Lines of Defense สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล
ร่วมกันได้อย่างเหมาะสม เช่น การพัฒนาระบบ Investment 
Dashboard และการใชง้าน Robotic Process Automation (RPA) 
ในกระบวนการจ่ายเงินในประเทศ เป็นต้น

 
นายวิชัย อัศรัสกร

ประธานกรรมการตรวจสอบ
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 4. กำาหนดแนวทางในการพัฒนาการดำาเนินงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบของกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2562 
มีการสัมมนาร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบของ 
กลุ่ม ปตท. (PTT Group AC Forum) เพื่อเสริมสร้างความรู้ 
เกี่ยวกับการดำาเนินธุรกิจและกระแสโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางการดำาเนินงาน
ระหวา่งกนั และคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท. ยงัไดต้รวจเยีย่ม
ธุรกิจของ ปตท. ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ชลบุรี (Operation Center) 
เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองแนวทางการดำาเนินงานเกี่ยวกับ 
การประกอบกิจการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่ออีกด้วย 

 5. มอบนโยบายการยกระดบัคณุภาพการตรวจสอบภายใน
ของกลุ่ม ปตท. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การตรวจสอบภายใน 
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล นา่เชือ่ถือ และมีความเปน็มืออาชีพ 
มีการกำาหนดแผนนำาทางสู่ เป้าหมาย (Roadmap) และ 
แผนดำาเนนิงาน (Action Plan) เพื่อยกระดบัการตรวจสอบภายใน 
ตามทิศทางการปฏิรูปธุรกิจด้วยดิจิทัลอย่างชัดเจน เพื่อให้เกิด 
การเตรียมความพร้อม ทั้งในด้านบุคลากร กระบวนการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ ว  ก้ าวทันต่อธุ รกิจและกระแสของโลกที่มี  
การเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล  

 6. ผลักดันให้เกิดการยกระดับการแก้ไขและป้องกันปัญหา
หรือประเด็นที่สำานักตรวจสอบภายในตรวจพบในกระบวนการ
ต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและยั่งยืน โดยให้สำานักตรวจสอบภายใน
วิเคราะห์ปัญหาหรือประเด็นต่าง ๆ จัดทำาเป็น Lesson Learnt  
และประสานงานกับหน่วยงาน 1st  และ 2nd  Lines of Defense  
เพื่อกำาหนดวิธีการแก้ไข และป้องกันประเด็นเหล่านั้นอย่างเป็น
รูปธรรมและชัดเจน 

 ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมทั้งสิ้น 
รวม 16 ครั้ง โดยมีรายละเอียดการเข้าประชุม ดังนี้
 1 มกราคม 2562 ถึง 10 เมษายน 2562
 มีการประชุม 5 ครั้ง
 •	 ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง 
	 •	 นายวิชัย อัศรัสกร
  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
	 •	 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  
  เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง
 11 เมษายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562    
 มีการประชุม 11 ครั้ง
 •	 นายวิชัย อัศรัสกร 
  เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง

 •	 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค  
  เข้าร่วมประชุม 11 ครั้ง
 •	 นายดนุชา พิชยนันท์ 
  เข้าร่วมประชุม 7 ครั้ง

 สรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติหน้าที่
 ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. การสอบทานงบการเงิน  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงิน 
รายไตรมาสและงบการเงนิประจำาปขีอง ปตท. และงบการเงนิรวม 
ร่วมกับฝ่ายจัดการ สำานักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี  
โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามผู้ สอบบัญชี  
ในเรื่องความถกูต้องครบถว้นของงบการเงิน รายการระหวา่งกนั 
และการปรับปรุงรายการบัญชีที่สำาคัญ รวมถึงการประมาณการ
ทางบัญชี  ซึ่งมีผลกระทบต่องบการเงิน ความเพียงพอเหมาะสม 
ของวิธีการบันทึกบัญชีและขอบเขตการตรวจสอบ การเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน เพียงพอ และความมีอิสระของ 
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทำางบการเงินเป็นไปตาม 
ข้อกำาหนดของกฎหมายและมาตรฐานการบัญชีตามหลักการ 
บัญชีที่รับรองทั่วไป มีความเชื่อถือได้และทันเวลา รวมท้ัง 
มกีารเปดิเผยขอ้มลูอยา่งเพยีงพอ เปน็ประโยชนก์บัผูใ้ชง้บการเงนิ 

 2.  การสอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของกระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึง 
นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนงานและแนวทางการบริหาร 
จัดการความเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน 
ของกลุ่ม ปตท. ร่วมกับฝ่ายจัดการอย่างสม่ำาเสมอ พร้อมทั้ง 
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ ให้มี 
ความพร้อมรองรับสถานการณ์ที่ไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้  

 3. การสอบทานประสิทธิผล
  ของกระบวนการควบคุมภายใน  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการควบคุมภายใน 
ร่ วมกับสำานักตรวจสอบภายในทุกไตรมาส ทั้ ง ในด้าน 
การดำาเนินงาน การใช้ทรัพยากร การดูแลทรัพย์สิน การป้องกัน
หรอืลดความผดิพลาด  ความเสยีหาย  การรัว่ไหล  การสิน้เปลอืง 
หรอืการทจุรติ  ความเชือ่ถอืไดข้องรายงานทางการเงนิ การปฏบิตั ิ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ซึ่งไม่พบ 
ประเดน็ปญัหาหรอืขอ้บกพรอ่งทีเ่ปน็สาระสำาคญั  ผลการประเมนิ 
การควบคุมภายในตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วย 
“มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำาหรับ 
หนว่ยงานของรฐั พ.ศ. 2561”  ในป ี2562  ฝา่ยจดัการมคีวามเหน็วา่ 
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ปตท. มกีารออกแบบการควบคมุภายในทีเ่พยีงพอเหมาะสมและ 
มีการปฏิบัติค่อนข้างสม่ำาเสมอ โดยมีผู้บริหารให้ความร่วมมือ
ตอบแบบประเมินการควบคุมภายในครบถ้วนร้อยละ 100 

 4. การสอบทานกระบวนการกำากับดูแล  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานกระบวนการ 
ปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจของ ปตท. และระบบงานที่กำาหนดไว้ สอบทานรายการ 
ที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  
รายการระหว่างกันของบริษัทในกลุ่ม เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. 
มีการดำาเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติอย่างสมเหตุสมผล 
รวมถึง สอบทานกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การทุจริต (Whistleblowing) 

 5. การกำากับดูแลงานตรวจสอบภายใน   
  คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแผนกลยุทธ์  
แผนการตรวจสอบประจำาปีและแผนการตรวจสอบระยะยาว  
การปฏิบัติงานตามแผน ผลการตรวจสอบของสำานักตรวจสอบ 
ภายใน โดยให้ข้อแนะนำาและติดตามการดำาเนินการแก้ไข 
ในประเด็นที่มีนัยสำาคัญ เพื่อให้เกิดการกำากับดูแลที่ดีและ 
มีการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณาการปรับปรุงกฎบัตร
ด้านการตรวจสอบภายใน สอบทานงบประมาณประจำาปี
ของสำานักตรวจสอบภายใน แผนการพัฒนา แผนการสรรหา 
และการหมุนเวียนบุคลากร การฝึกอบรมบุคลากร การประเมิน 
ความเพียงพอและเหมาะสมของทรัพยากร ดัชนี วัดผล 
การปฏิบัติงาน รวมถึงการพิจารณาความดีความชอบประจำาปี 
ของผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่สำานักตรวจสอบภายใน 
และกำากับให้มีการประเมินคุณภาพการตรวจสอบภายใน 

 6. การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนกฎบัตรของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งคณะและรายบุคคล ทั้งแบบ 
ประเมินตนเองและแบบไขว้ ตามแนวปฏิบัติที่ดีของตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงาน 
ของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และบรรลุผลตามที่กำาหนดไว้ ทั้งนี้ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม โดยมีการกำาหนดแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง 
การดำาเนนิงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการ ปตท. 
ทราบทกุไตรมาส โดยไดใ้หข้อ้สงัเกตและขอ้คิดเหน็เพือ่ปรับปรุง
กระบวนการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยงและการกำากับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ปตท.  

 7. การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำาปี 2563  
  คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและมมีตเิห็นชอบให้
นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่3516  
และ/หรอื นางสายฝน  อนิทรแ์กว้ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที ่4434  
และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 4579 จากบริษัท สำานักงาน อีวาย จำากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของ ปตท. ประจำาปี 2563 และเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. 
นำ า เสนอขออนุ มัติ ต่อที่ ประ ชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจำ าปี  
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี 
ประจำาปี 2563 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม 
ร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้ง โดยไม่มีฝ่ายจัดการ 
เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับขอบเขต แนวทางและ 
แผนการสอบบัญชีความเป็นอิสระในการปฏิบัติห น้าที่  
และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี โดยให้ความสำาคัญ 
กับการนำาเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเพียงพอ  

 โดยสรุป คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติตามหน้าที่
และความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง 
ความรอบคอบ และมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ  ตลอดจน
ไดใ้หค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะ เพือ่ประโยชนต์อ่ผูม้สีว่นไดเ้สยี 
อย่างเท่าเทียมกัน คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า 
งบการเงินของ ปตท. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ สอดคล้อง 
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ปตท. มีการปฏิบัติงาน
ที่สอดคล้องตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนิน
ธุรกิจ รวมถึงมีระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีการกำากับ 
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ มีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยง 
และการควบคุมภายในที่เพียงพอ โดยมีการตรวจสอบภายใน 
ที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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 คณะกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ประกอบด้วยกรรมการจำานวน 3 ท่านซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 
ทัง้คณะ โดยม ีนายดอน วสนัตพฤกษ ์ทำาหนา้ทีป่ระธานกรรมการ
สรรหา ศ. ดร.สพุจน ์เตชวรสนิสกลุ และ ศ. ดร.สรุพล นติไิกรพจน ์ 
เปน็กรรมการสรรหา และมเีลขานกุารบรษิทั หรอืผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทำาหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหา 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการบรษิทัฯ ดว้ยความรอบคอบ โปร่งใส
และเป็นธรรม รวมทั้งได้มีการปรับปรุงแนวทางการดำาเนินงาน 
ใหค้รอบคลมุ สอดรบักบัความเปน็ปจัจบุนัและกลยทุธก์ารดำาเนนิ
ธุรกิจของ ปตท. รวมทั้งตระหนักถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น 
และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการสรรหามี 
การประชมุรวมทัง้สิน้จำานวน 5 ครัง้ โดยไดม้กีารพจิารณาในเรือ่ง 
ที่สำาคัญ ดังนี้

	 •	 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ 
โดยใช้ข้อมูลที่มีความหลากหลายเพื่อประกอบการพิจารณา 
คัดเลือกบุคคลจากหลากหลายสาขาอาชีพที่มีคุณสมบัติ  
เหมาะสมตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับของ
บริษัท หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. ตลอดจนความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เหมาะสมและตอบสนองต่อ
ยุทธศาสตร์ของ ปตท. และพิจารณาจากทักษะจำาเป็นที่ยังขาด 
โดยการวิเคราะห์ Board Skill Matrix รวมทั้งพิจารณาจาก 

ฐานข้อมูลกรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง 
และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
ผลการทำางานและบทบาทในอดีตจนถึงปัจจุบันที่สามารถ 
สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ที่มีส่วนได้เสีย อีกทั้งต้องเป็นผู้ไม่มี 
ประวัติด่างพร้อยและไม่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกับ ปตท. 
(Conflict of Interest) เพือ่เสนอใหค้ณะกรรมการ ปตท. พจิารณา
ให้ความเห็นชอบเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต่อที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท. ต่อไป 
โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ทั้งนี้ เพื่อเป็นไป 
ตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำาหนดนโยบาย 
และกำากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 
	 •	 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก โดย
คณะกรรมการสรรหาได้ใช้ความรอบคอบในการพิจารณา
สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติเหมาะสม 
ตามหลักเกณฑ์ขา้งตน้ เพือ่เสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พจิารณา 
แต่งตั้งเป็นกรรมการ ทั้งนี้ รายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสม 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คนร. เช่นกัน  
	 •	 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการเพื่อทำาหน้าที่กรรมการ 
เฉพาะเรื่อง โดยพิจารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรือ่ง คุณสมบตั ิความรู ้ความชำานาญ ความสามารถ รวมท้ัง 
ทักษะที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ 
เฉพาะเรื่อง และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณา 
แต่งตั้ง ยกเว้นคณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. 
จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้งโดยตรง
	 •	 พิจารณาทบทวนการกำาหนดทักษะ ความรู้ ความเช่ียวชาญ 
ประสบการณ์ขององค์ประกอบของคณะกรรมการ ปตท.  
(Board Skill Matrix) และการกำาหนดตัวชี้วัด (KPI) เพื่อวัดผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (นอกเหนือจากการจัดทำา 
แบบประเมินผลคณะกรรมการ) และได้นำาเสนอผลการทบทวน 
ใหก้บัคณะกรรมการพจิารณาใหค้วามเหน็ตอ่ไป โดย Skill Matrix 
มีความหลากหลาย ทันสมัย และเหมาะสมกับธุรกิจของ ปตท. 
คณะกรรมการสรรหาได้เพิ่มเติมทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ
โดยครอบคลมุทัง้ดา้นการศกึษาและประสบการณ ์ใหส้อดคลอ้ง
กบักลยทุธ์ในการดำาเนนิธุรกจิของ ปตท. ทัง้ระยะสัน้และระยะยาว 
รวมทัง้แผนยทุธศาสตรร์ฐัวสิาหกจิ โดยตระหนกัถงึการขบัเคลือ่น
องค์กรไปสู่เป้าหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตร์เป็นสำาคัญ 
	 •	 หารือการผลักดัน/กำากับ แนวทางการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน
	 •	 ปรับปรุงการดำาเนินงานของคณะกรรมการสรรหา 
ให้มีความครบถ้วน เหมาะสม ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 
และสอดคล้องตามนโยบายธรรมาภิบาลและหลักการกำากับ 
ดูแลกิจการของ ปตท.

 นอกจากนี้ ปี 2562 คณะกรรมการ ปตท. ได้เปิดโอกาสให ้
ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสม 
เพื่อคัดเลือกเป็นกรรมการได้ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอ 
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ากระบวนการสรรหากรรมการในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นปี  2563 ทั้งนี้  รายละเอียดได้ เปิดเผยไว้  
เพือ่ความโปรง่ใสในการตรวจสอบในรายงานประจำาปฉีบบันีแ้ล้ว 

รายงานของ
คณะกรรมการสรรหา

 
นายดอน วสันตพฤกษ์

ประธานกรรมการสรรหา
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รายงานของ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน

 
นายวิชัย อัศรัสกร

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
(20 กุมภาพันธ์ 2561 - 11 เมษายน 2562)

 
พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์

ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
(11 เมษายน 2562 - ปัจจุบัน)

 ในป ี2562 คณะกรรมการ ปตท. ไดม้มีตแิตง่ตัง้คณะกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซึ่งประกอบ
ด้วยกรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ โดยในช่วงวันที่ 1 มกราคม 
2562 ถึง 11 เมษายน 2562 มีนายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ 
ทำาหน้าที่ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน และในช่วงวันที่  
11 เมษายน 2562 ถึงปัจจุบัน พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 
กรรมการอิสระ ทำาหน้าที่ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
และกรรมการอีก 2 ท่านคือ นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ และ 
ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสนิสกลุ กรรมการอสิระ เปน็กรรมการกำาหนด 
ค่าตอบแทน โดยมีเลขานุการบริษัท หรือผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทำาหน้าที่เลขานุการ 
คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองและ 
ให้ข้อคิดเห็นในประเด็นสำาคัญต่าง ๆ ก่อนนำาเสนอต่อคณะ
กรรมการ ปตท. โดยในป ี2562 นีม้กีารประชมุ 3 ครัง้ ซึง่สามารถ
สรุปสาระสำาคัญ ดังนี้

	 •	 พิจารณากำาหนดค่าตอบแทนสำาหรับคณะกรรมการ 
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประจำาปี 2562 โดยพิจารณา
จากผลประกอบการและขนาดของธุรกิจของบริษัท แนวปฏิบัติ
ที่บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันและบริษัทช้ันนำา
ทั้งระดับประเทศและระดับโลกใช้ รวมทั้งความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ ปตท. ประกอบกับผลประเมินของคณะกรรมการ 
ในหัวข้อต่าง ๆ  ที่กำาหนดไว้ในแบบประเมินประจำาปี โดยได้เสนอ

ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 
	 •	 พจิารณาแนวทางการประเมนิผล เพือ่กำาหนดคา่ตอบแทน 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดย
พจิารณาปจัจยัในดา้นตา่ง ๆ  อาท ิผลการดำาเนนิงานซึง่เชือ่มโยง 
กับบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำาเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
ประจำาปี ระหว่างสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(สคร.) กับ ปตท. ผลการดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์ ปัจจัย 
ด้านความสามารถในการบรหิารจดัการ และภาวะผู้นำา ประกอบ
กบัการพจิารณาผลประเมนิตนเองของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่  อีกท้ังนำาผลการประเมินท่ีคณะกรรมการ 
ทุกท่านได้มีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบัติงานประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นข้อมูลประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนพิจารณา 
ก่อนนำาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท. ต่อไป 
	 •	 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะ การประเมินผลผู้บริหาร
ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
	 •	 พิจารณารายละเอียดวิธีการคำานวณโบนัสกรรมการ 
ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกรอบที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำาปี 2562 เห็นชอบในวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งสะท้อนอยู่
บนหลักความรับผิดชอบของกรรมการ 

 นอกจากนี้  ได้เปิดเผยค่าตอบแทนของกรรมการ และ
กรรมการเฉพาะเรื่อง รวมทั้งค่าตอบแทนผู้บริหารไว้ในรายงาน
ประจำาปีฉบับนี้เพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบ
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ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ ์

ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ด ี

รายงานของ
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำากัด 
(มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำานวน 3 ท่าน ได้แก่ 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ทำาหน้าที่ประธาน 
กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์  
(ดำารงตำาแหน่งแทน นายดอน วสันตพฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 23 
ธันวาคม 2561) และนายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ (ดำารงตำาแหน่ง 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562) เป็นกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำากับดูแลองค์กรและกิจการ
สัมพันธ ์และรองกรรมการผูจั้ดการใหญ่สำานกักฎหมาย ทำาหนา้ที่
เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. มีความมุ่งม่ันและยืนหยัดในการขับเคล่ือน 
ปตท. เพือ่มุง่สูก่ารเปน็องคก์รโปรง่ใส และมคีณุธรรม บนพืน้ฐาน
ของความซือ่สตัย ์ตรวจสอบได ้และตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชัน
ทุกรูปแบบ โดยยึดมั่นการดำาเนินงานตามหลักการกำากับดูแล
กิจการที่ดี มาตรฐานจริยธรรม จรรยาบรรณการดำาเนินธุรกิจ 
และกรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนา 
และยกระดับการกำากับดแูลกจิการที่ดขีอง ปตท. ใหม้ปีระสทิธภิาพ 
อย่างต่อเนื่อง อันเป็นการสร้างความเป็นธรรมและความเชื่อมั่น 
แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และพัฒนาไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกำากับ
ดูแลกิจการที่ดี ทำาหน้าที่เสนอแนวการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ต่อคณะกรรมการ กำากับดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการและ
ฝ่ายจัดการให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี และ
สอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของสำานักงาน 
คณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(สำานักงาน 
ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ข้อเสนอแนะ
จากรายงาน Corporate Governance Assessment Report ของ
สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย (IOD) หลกัสากลของ 
The Organization for Economic Co-operation and Development 
(OECD) ASEAN Corporate Governance Scorecard (ACGS) 
หลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ 
(The United Nations Global Compact: UNGC) และเกณฑ์
การประเมินผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร Dow  
Jones Sustainability Indices (DJSI) การบริหารจัดการความย่ังยืน  
และการวางกรอบแนวทางการกำากับดูแลการดำาเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท.

 ปี 2562 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีมีการประชุม 
5 ครัง้ตามแผนงานทีก่ำาหนด เพือ่กำากบัดแูล ตดิตาม และประเมนิ 
ผลการดำาเนินงานตามแผนงานการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ 
การต่อต้านการทุจริต แผนงานด้านการสื่อสารและภาพลักษณ ์
องค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสรุปสาระสำาคัญได้ดังนี้

 การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 •	 จัดทำาแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) 
และรายงานประจำาปี ตลอดจนเปิดเผยผลการดำาเนินงานของ 
ปตท. เป็นรายไตรมาส และข้อมูลสำาคัญสำาหรับผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน 
และประชาชนทัว่ไป ซึง่มสีาระสำาคญัครบถว้น เพยีงพอ เชือ่ถอืได ้
และทนัเวลา ผ่านช่องทางตา่ง ๆ  อยา่งตอ่เนือ่ง เช่น ระบบของ ตลท. 
และเว็บไซต์ของ ปตท. (www.pttplc.com) โดยมีฝ่ายผู้ลงทุน 
สัมพันธ์และฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร เป็นหน่วยงาน
หลักในการเผยแพร่ข้อมูล 
	 •	 จัดทำารายงานความยั่งยืน ปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 12 
เพื่อเปิดเผยข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้
มาตรฐานการรายงานของ Global Reporting Initiative (GRI)  
Sustainability Reporting Standard 2016 และแนวทาง 
การเปดิเผยขอ้มลูของธรุกจิน้ำามนัและกา๊ซธรรมชาต ิ(Oil and Gas 
Sector Disclosure) รวมถงึนำาเสนอขอ้มลูผลการดำาเนนิงานตาม
รูปแบบของ Integrated Reporting (IR) ของ The International 
Integrated Reporting Council (IIRC) รายงานความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของข้อตกลงโลก 
แห่งสหประชาชาติ (The United Nations Global Compact: 
UNGC) นำาเสนอผลการดำาเนินงานเพื่อแสดงความมุ่งมั่นของ
องค์กรในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบ
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ของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) 
และประยุกต์ใช้ Recommendation of The Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures (TCFD) เพื่อรายงาน 
ผลการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสอบทานรายงานฯ เพื่อสร้าง 
ความเชื่อมัน่ตอ่ขอ้มลูโดยหนว่ยงานอสิระภายนอกอยา่งตอ่เนือ่ง 
และเปิดเผยรายงานฯ บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC 
โดย ปตท. ส่งเสริมและสนับสนุนบริษัทในกลุ่ม ได้แก่ บริษัท  
ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซนิเนอรย์ี ่จำากดั (มหาชน) และบรษิทั ปตท. น้ำามนัและการค้าปลกี 
จำากดั (มหาชน) ใหม้กีารจดัทำารายงานฯ ใหส้อดคลอ้งกบัทศิทาง 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ที่มุ่งหวังให้บริษัท 
จดทะเบียนเปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำากับดูแล ตามแนวทางการเปิดเผย
ข้อมูลในระดับสากล

 สิทธิของผู้ถือหุ้น
	 •	 จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 โดยให้
ข้อมูล วัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุม ตลอดจนข้อมูล
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องตัดสินใจในที่ประชุมแก่ผู้ถือหุ้น 
เป็นการล่วงหน้าอย่างเพียงพอและทันเวลา แจ้งให้ผู้ถือหุ้น 
ทราบถึงกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม และเผยแพร่ข้อมูล 
ดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท. เป็นการล่วงหน้าก่อนจัดส่ง
เอกสาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลเพื่อประกอบ
การประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ รวมทั้งอำานวยความสะดวก 
ให้ผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียง 
ลงคะแนนอยา่งเตม็ที ่สง่ผลให ้ปตท. ไดรั้บคะแนนจากการประเมนิ 
AGM Checklist ในระดับดีเยี่ยม

 การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 •	 เปดิโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอเพิม่วาระการประชมุและเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการเป็นการ
ล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 
2562 ตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท. กำาหนด
	 •	 กำาหนดให้กรรมการที่อาจจะมีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วน
ได้เสียในวาระการประชุมใดจะต้องงดออกเสียง งดให้ความเห็น 
และไม่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ  และกำาหนดให้กรรมการและ
ผู้บรหิารเปดิเผยขอ้มลูเกีย่วกบัสว่นไดเ้สยีของตนและผูเ้กีย่วขอ้ง 
ประจำาปี 2562 เพื่อให้กรรมการสามารถพิจารณาธุรกรรม 
ของ ปตท. ที่อาจมีความขัดแย้งของผลประโยชน์ และตัดสินใจ
เพื่อประโยชน์ของ ปตท. โดยรวม 
	 •	 จัดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับจัดทำา
รายงานความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์โดยผูบ้รหิารและพนกังาน
สามารถรายงานในรูปแบบอเิลก็ทรอนกิสผ์า่นระบบ PTT Intranet 
โดยในปี 2562 ไม่พบความขัดแย้งที่มีนัยสำาคัญ

	 •	 กำาหนดให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารที่มีหน้าที่ต้อง
รายงานการถือครองหลักทรัพย์ตามกฎหมาย และให้เลขานุการ
บริษัทรวบรวมและรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการเป็นราย
ไตรมาส
	 •	 กำากับดูแลให้ดำาเนินการตามแนวปฏิบัติเรื่องการใช้
ข้อมูลภายใน (Insider Trading) โดยให้กรรมการ ผู้บริหาร และ
ผู้เกี่ยวข้องกับข้อมูลหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท 
ในกลุม่ ปตท. โดยหากมคีวามจำาเปน็ตอ้งซือ้ขายใหแ้จง้เลขานุการ
บริษัทล่วงหน้า เพื่อสร้างความโปร่งใส

 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
	 •	 ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 5 แบบ 
คือ ประเมินทั้งคณะ ประเมินตนเอง ประเมินกรรมการท่านอื่น 
ประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประเมินบทบาท 
หนา้ทีแ่ละผลการปฏบิตังิานของประธานกรรมการ  ความพงึพอใจ
การทำางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประธานกรรมการ 
เฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ สำาหรับผลการประเมินของปี 2562  
อยู่ในระดับ “ดีเยี่ยม”
	 •	 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่ อาทิ 
หลักสูตรของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
	 •	 ศึกษาการบริหารจัดการธุรกิจในกลุ่มบริษัท ปตท. 
รวมถึงงานที่เกี่ยวกับธุรกิจพลังงานและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
	 •	 จัดการประชุมคณะกรรมการอิสระ 1 ครั้ง
	 •	 จัดการประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีผู้บริหาร 1 ครั้ง

 การให้ความสำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย
	 •	 พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. 
ประจำาป ี2562 ตลอดจนกำาหนดเปา้หมายประจำาป ีเพือ่ถา่ยทอด
สู่การปฏิบัติในทุกระดับ โดยติดตามผลและให้คำาแนะนำา 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการกำากับดูแลกิจการ 
ของ ปตท. ให้เทียบเท่าระดับสากล 
	 •	 กำากับดูแลให้มีการทบทวนสาระสำาคัญของ “คู่มือ 
การกำากับดูแลกิจการท่ีดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนินธุรกิจของ ปตท.” เกี่ยวกับการปรับปรุงหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการพิจารณากล่ันกรองและให้ข้อคิดเห็น
วาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน และการปรับปรุงนโยบายต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมถึงคู่มือ 
การบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีสาระ
สำาคญัและแนวปฏบิตัคิรอบคลุมการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั
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	 •	 มอบนโยบายและให้ ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการ 
ในการกำาหนดนโยบายการกำากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. โดยจัดทำา 
แนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of 
Conduct) ซึ่งเป็นการรวบรวมแนวทาง หลักปฏิบัติ  และ
กระบวนการในการทำางานในมิติต่าง ๆ ของ ปตท. และบริษัท 
ในกลุม่ ปตท. ใหม้คีวามสอดคลอ้งและประสานเปน็หนึง่เดยีวกนั 
เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำากับดูแลบริษัทที่  ปตท. ถือหุ้น 
โดยนำาไปปฏิบัติและผลักดันให้ทุกบริ ษัทในกลุ่มปฏิบัติ  
เป็นมาตรฐานเดียวกัน
	 •	 มอบนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละใหข้อ้เสนอแนะ 
แก่คณะกรรมการจัดการการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร 
(Governance, Risk and Compliance Management 
Committee: GRCMC) ซึ่งมีหน้าที่กำากับดูแลการปฏิบัติตามหลัก 
ธรรมาภบิาลการจดัการความเสี่ยงระดบัปฏบิตักิาร (Operational 
Risk) การควบคุมภายใน การกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎและระเบียบขององค์กร รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นศูนย์ 
ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) 
ของ ปตท.
	 •	 ส่งเสริมและผลักดันให้พันธมิตรทางธุรกิจของ ปตท.  
ประกาศเจตนารมณ์ เข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบัติ  
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (Private Sector Collective 
Action Coalition against Corruption: CAC) 

 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 •	 กำาหนดแนวทางการดำาเนนิงานกจิการเพื่อสงัคม กำาหนด 
กรอบการบริหารจัดการความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. ในการเป็น 
องค์กรที่ดี  (Corporate Cit izenship) ในการดูแลสังคม 
ชุมชน ซึ่งเป็นกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียที่สำาคัญของ ปตท. มุ่งเน้น 
การตอบสนองความต้องการ และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับ 
ชุมชนในทุกพื้นที่ที่มีสถานประกอบการของ ปตท. รวมไปถึง 
พืน้ทีช่มุชนเครอืขา่ยโครงการเพือ่สงัคมทัว่ประเทศ ตามเปา้หมาย 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยแบ่งกลุ่มโครงการเพื่อสังคมใน 2 มิติ 
คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน และสังคม (PEOPLE) 
และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (PLANET) 
เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. โดยนำา
ความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท. มาสนับสนุนให้ชุมชนมีศักยภาพ
ในการพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดัน
ให้เกิดการดำาเนินธุรกิจอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive Business) 
ซึ่งเน้นการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส หรือผู้มีรายได้ต่ำาให้เข้ามา 
เป็นส่วนหนึ่งในธุรกิจของ ปตท. 
 มิตกิารพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ ชมุชน และสงัคม (PEOPLE) 
ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 4, 7 และ 8 ของ SDGs  
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผ่านการศึกษา  
การเข้าถึงพลังงานที่สะอาด การพัฒนาทักษะอาชีพและโอกาส
ในการสร้างรายได้แก่สังคมชุมชน

 มิติการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(PLANET) ส่งเสริมการพัฒนาตามเป้าหมายที่ 13, 14, และ 15 
ของ SDGs เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผล 
ต่อการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การรักษาระบบนิเวศบนบกและชายฝั่ง 
และการดูดซับก๊าซเรือนกระจก
	 •	 ผ่านการประเมินผลการดำาเนินงานด้านความย่ังยืน 
ของ SAM Corporate Sustainability Assessment และได้รับ 
การจัดเป็น DJSI Member ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 นับเป็น Member  
1 ใน 8 บริษัท จาก 63 บริษัทท่ีได้รับเชิญใน Dow Jones Sustainability 
World Index (DJSI World) และนับเป็น Member 1 ใน 2 บริษัท  
จาก 17 บริษัทที่ได้รับเชิญใน Dow Jones Sustainability 
Emerging Markets Index (DJSI Emerging Markets)  
โดยมคีะแนนการประเมนิในเรือ่ง Materiality, Codes of Business  
Conduct, Policy Influence, Tax Strategy, Energy Mix, 
Environmental Policy & Management Systems, Social 
Reporting และ Human Rights สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรม  
Oil & Gas Upstream & Integrated (OGX)

 รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 ดว้ยความมุง่มัน่และเจตนารมณอ์นัแนว่แนใ่นการดำาเนนิงาน 
บนพื้นฐานการกำากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม 
และการบริหารจัดการความยั่งยืน โดยยกระดับมาตรฐาน 
การดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ปี 2562 ปตท. จึงได้รับการยอมรับ
ทั้งในระดับประเทศและสากล อาทิ 
	 •	 รางวัลองค์กรโปร่งใส จากสำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำานักงาน ป.ป.ช.) 
	 •	 การประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใสในการดำาเนนิงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: 
ITA) จากสำานกังาน ป.ป.ช. ในระดบัสงูมากอยา่งตอ่เนือ่ง 5 ป ีและ 
ตามหลักเกณฑ์ในปี 2562 ผลประเมินอยู่ในระดับ A
	 •	 การจัดอันดับในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำารวจ
การกำากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำาปี 2562 
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 
2019) (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11)
	 •	 รางวัล Corporate Governance Asian ESG Recognition 
Awards 2019 ประเภท Icon on Corporate Governance 
(ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15) 
	 •	 รางวัล The Asset Corporate Awards 2019 ระดับ 
Platinum (ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11)
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รายงานของ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ให้ความสำาคัญในการกำากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยงองค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือสำาคัญ 
ในการรับมือกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งจากปัจจัยภายในองค์กร 
และปัจจัยภายนอก เช่น ความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
รวมถึงสถานการณ์ความไม่แน่นอนและปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ 
ที่มีแนวโน้มซับซ้อนและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นกว่าในอดีต 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำาเนินงานของ ปตท. การบริหาร 
ความเสี่ยงจึงเป็นส่วนสำาคัญที่จะช่วยลดผลกระทบ ทำาให้ ปตท. 
สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้

 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้สนับสนุน 
การดำาเนินงานของคณะกรรมการ ปตท. ภายใต้หลักการกำากับ 
ดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงของ ปตท. 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจ 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และทิศทางขององค์กร ลดผลกระทบ 
จากความไมแ่นน่อนของสภาพแวดล้อมทางธุรกจิ สามารถสรา้ง 
ความม่ันใจและความน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ 
สว่นเสยีในการดำาเนนิธรุกจิวา่ ปตท. มรีะบบการบรหิารความเสีย่ง 
ที่สามารถรองรับความเสี่ยงได้ในทุกมิติ

 ในปี  2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
มีการประชุมทั้งสิ้น 9 คร้ัง โดยสรุปสาระสำาคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ได้ ดังนี้

 
นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(25 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2562)

 
นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร
(1 ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน)
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 1. กำากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบ 
  ต่อการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. 
  โดยมีมาตรการเชิงรุกที่เน้นบริหารจัดการเพื่อลดโอกาส 
เกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงทุกรายการ และมีมาตรการเชิงรับ 
หากเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงขึ้น เพื่อลดผลกระทบไม่ให้ส่งผล 
ต่อเป้าหมายขององค์กร โดยมีการจัดทำาแผนบริหารความเสี่ยง 
เพื่อรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ ให้ครบถ้วน โดยในปี 2562 
ได้มีการปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง 
กับมาตรฐานสากล COSO:ERM 2017 ซึ่งเป็นแนวทาง 
การบริหารความเสี่ยงท่ีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แนะนำาให้บริษัทจดทะเบียนนำาไปใช้ปฏิบัติ อาทิ กระบวนการ 
บริหารความเสี่ยงที่เชื่อมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
กับผลการดำาเนินงาน (Integrating with Strategy and 
Performance) การประกาศใช้ “ความเสี่ยงที่ยอมรับได้” 
(Risk Appetite Statement) เพื่อกำาหนดระดับความเสี่ยง 
ที่องค์กรยอมรับได้ในแต่ละประเภทความเสี่ยงสำาหรับใช้ภายใน 
องค์กร โดยจะมีการติดตามและบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสร้างความม่ันใจว่าองค์กรสามารถดำาเนินงานได้บรรลุ 
วัตถุประสงค์ ทิศทางกลยุทธ์  และเป้าหมายขององค์กร 
นอกจากนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ยังเห็นชอบให้เพิ่มเติม 
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
ในการพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในประเด็น 
ความเสี่ยงสำาหรับวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนขนาดใหญ่ 
หรือการบริหารสัญญาที่มีผลผูกพันและมีความซับซ้อน 
ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำาคัญ

 2. กำากับดูแลการบริหารผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
  เพือ่ใหก้ระบวนการบรหิารผูม้สีว่นไดเ้สยีมคีวามครบถว้น 
สมบูรณ์และครอบคลุมการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม  
ในกระบวนการจัดทำาแผนธุรกิจที่สำาคัญจะมีการพิจารณา 
ผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ เสียแต่ละกลุ่มและนำามาจัดทำา 
แผนงานเพื่อบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียที่ เหมาะสมกับ 
สถานการณ์ รวมถึงการติดตามและประเมินผลการบริหาร 
จัดการและการทบทวนแผนบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 
ท่ีต้องทำาอย่างต่อเน่ือง โดยคณะกรรมการฯได้ให้ข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะ เพื่อให้การดำาเนินงานบรรลุผลตามเป้าหมาย

 3. ติดตามการบริหารความเสี่ยงองค์กร ประจำาปี 2562 
  อย่างใกล้ชิดเป็นประจำาทุกไตรมาส
  กำาหนดให้มีตัวชี้วัดความเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังและเตือนภยั 
ล่วงหน้า (Leading Key Risk Indicator) และตัวชี้วัดความเสี่ยง 
เพื่อวัดประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง (Lagging Key 
Risk Indicator) ให้ข้อเสนอแนะแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุง 
การบริหารจัดการให้ดียิ่งขึ้น โดยการทบทวนแผนบริหาร 
ความเสี่ยงให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อม 
ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและมีการรายงานผลการดำาเนินงาน 
ของคณะกรรมการฯ ให้คณะกรรมการ ปตท. ได้รับทราบ 
ในปี 2562 คณะกรรมการฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในเรื่องปัจจัยเสี่ยงด้านราคาผลิตภัณฑ์และส่วนต่างระหว่าง 
ราคาผลิตภัณฑ์กับราคาวัตถุดิบเพื่อให้ดำาเนินการปรับปรุง 
กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านราคา (Price Hedging)

 4. พิจารณากลั่นกรองรายการความเสี่ยงองค์กร 
  ประจำาปี 2563 
  และนำาเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
ปตท. โดยบูรณาการกระบวนการจัดทำารายการความเสี่ยงและ 
แผนบรหิารความเสีย่งองคก์รควบคูไ่ปกบัการจดัทำาแผนวสิาหกจิ
ประจำาปี ทำาให้แผนบริหารความเสี่ยงมีความชัดเจน สอดคล้อง
กับทิศทางกลยุทธ์และเป้าหมายการดำาเนินธุรกิจ โดยได้มี 
การถ่ายทอดไปสู่การปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้สามารถบริหาร
ความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผลทันท่วงที

 โดยสรุป คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรและ 
คณะทำางานบริหารความเสี่ยงของ ปตท. จะมุ่งมั่นรักษาและ 
ทุ่มเทพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารความเสี่ยงให้ดียิ่งขึ้น 
เพือ่ใหส้ามารถบรหิารความเสีย่งไดอ้ยา่งมปีระสทิธผิล เหมาะสม 
และควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถสนับสนุน 
การบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่ตั้งไว้ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ท้าทาย รา
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ความสําเร็จ
ของ

การดำําเนินธุรกิจ

บริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
สังคม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
ที่สำาคัญในปี 2562

 ระบบการค้าเสรีโลกและความแน่นแฟ้นทางเศรษฐกิจ 
แบบพหุพาคี (Multilateralism) ที่ถูกสั่นคลอนอย่างรุนแรง 
จากการขยายตัวของลัทธิกีดกันทางการค้าและความเป็น 
ชาตินิยม (Protectionism and Nationalism) โดยเฉพาะปัญหา 
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนที่ดำาเนิน 
เข้าสู่ปีที่สองในปี 2562 ก่อนบรรลุข้อตกลงการค้าระยะที่หนึ่ง 
(Phase One US-China Trade Deal) ในเดือนธันวาคม 2562 
ตลอดจนการดำาเนินนโยบายต่างประเทศอเมริกามาก่อน  
(America First Policy) ของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ และ 
ความยืดเยื้อของ Brexit ส่งผลกดดันการค้าและการลงทุนโลก 
รวมถึงนำาไปสู่ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitical 
Tensions)

การดำาเนินงานเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ให้แก่ประเทศ และการดำาเนินธุรกิจท่ามกลาง
ความท้าทายของสถานการณ์ต่าง ๆ ในโลกปัจจุบัน 
สิ่งสำาคัญที่จะนำาไปสู่ความสำาเร็จ คือ
การรักษาสมดุลระหว่างการสร้างศักยภาพทางธุรกิจ
และความสามารถทางการแข่งขันอย่างไร้ขีดจำากัด 
บนพื้นฐานของการเรียนรู้และพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมกับ
การมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม เพื่อขับเคลื่อนองค์กร
ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน 

สภาพแวดำล้อมภายนอก
ที่ส่งผลต่อธุรกิจ
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 กระแสประชานิยม (Populism) ที่รุนแรงขึ้นสืบเนื่องจาก 
ปัญหาความเหลื่อมล้ำ าและการทุจริตของชนชั้นนำาทาง 
การปกครอง (Governing Elites) นำาไปสูก่ารประทว้งบนทอ้งถนน 
ของประชาชนในหลายประเทศ เช่น การชุมนุมประท้วงรัฐบาล 
ในฮ่องกง
 กระแสการวางแผน ก่อสร้าง และดำาเนินการโรงกลั่นและ 
ปิโตรเคมีขนาดใหญ่ (A Wave of Planning, Construction,  
and Operation of Large-scale Refining and Petrochemical  
Complexes) โดยเฉพาะการขึ้นใหม่ของโรงงานปิโตรเคมี 
ขนาดใหญใ่นจนีในป ี2562 สง่ผลกดดนัราคาผลติภณัฑป์โิตรเคมี
ในตลาดโลก
 ปัญหาสิ่งแวดลอ้มทีร่นุแรงขึน้ทา่มกลางการเตบิโตของเมอืง 
อย่างรวดเร็ว (Rapid Urbanization) เช่น ปัญหาสภาพอากาศ 
แปรปรวนจากภาวะโลกร้อน ปัญหาขยะพลาสติกล้นเมือง  
และปัญหามลพิษจากฝุ่น PM2.5 นำามาซึ่งมาตรการรักษ์โลก
หลายมาตรการ รวมถึง
	 •	 ข้อกำ�หนดขององค์ก�รท�งทะเลระหว่�งประเทศ	 

(International Maritime Organization: IMO) ว่าด้วย
การควบคุมความเข้มข้นของกำามะถันในเชื้อเพลิง 
เรือเดินสมุทรทั่วโลกมิให้เกินร้อยละ 0.5 จากเดิมเฉลี่ย
ร้อยละ 3.5 โดยมีผลบังคับใช้ในปี 2563 

	 •	 ก�รรณรงค์ลดและเลิกใช้พล�สติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง	
(Single-Use Plastics) ในหลายประเทศ 

หน่วย: % yoy
ที่มา: IMF ณ เดือนมกราคม 2563

   โลก
  กลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว
   กลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่

 และกำาลังพัฒนา 2560 2561 2562
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ภาพที่ 1 

อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ
ของกลุ่มประเทศต่าง ๆ 
ปี 2560 - 2562

 •	 ก�รเริม่ใหม้กี�รจำ�หน�่ยน้ำ�มนัดเีซล	B10	ในไทยเมือ่วนัที	่ 
1 ตุลาคม 2562 โดยภาครัฐอุดหนุนให้ราคาต่ำากว่า 
น้ำามันดีเซล B7 ลิตรละ 2 บาท ตลอดจนจะประกาศ 
ให้เป็นน้ำามันพื้นฐานในปี 2563 ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสัดส่วน 
การใช้เชื้อเพลิงชีวภาพในไทย ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูก
ปาล์มน้ำามัน และช่วยลดปัญหาฝุ่น PM2.5

สถานการณ์เศรษฐกิจ ปิโตรเลียม 
และปิโตรเคมีในปี 2562

สถานการณ์เศรษฐกิจโลก

 เศรษฐกิจโลกในปี 2562 ขยายตัวชะลอลงมากจากปี 2561  
โดยเป็นการชะลอตัวอย่างพร้อมเพรียง (Synchronized  
Slowdown) จากความไม่แน่นอนที่เพิ่มสูงขึ้นอันเนื่องจากปัญหา 
ความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในขณะที่ได้รับ 
แรงสนับสนุนจากการดำาเนินนโยบายการเงินแบบผ่อนคลาย 
มากขึน้ของธนาคารกลางในหลายประเทศ (Increased Monetary  
Policy Accommodation) ทั้งนี้ กองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
(International Monetary Fund: IMF) ณ เดือนมกราคม 2563  
ประมาณการอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกในปี 2562  
ที่ระดับร้อยละ 2.9 จากที่ขยายตัวร้อยละ 3.6 ในปี 2561  
(ภาพที่ 1)
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หน่วย: ล้านบาร์เรลต่อวัน
ที่มา: IEA ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563

+1.1 +0.9

ภาพที่ 2 

ความต้องการ
ใช้นํ้ามันของโลก
ปี 2560 - 2562

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
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ภาพที่ 3 

ราคานํ้ามันดำิบดำูไบ
และผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม 
ปี 2560 - 2562

ที่มา: รอยเตอร์ส

นำ้ามันดบิดูไบ 53.2 69.4 63.5
เบนซนิ 95 68.0 79.9 72.5
ดเีซล 65.7 84.1 77.2
นำา้มนัเตา 3.5%S 50.8 66.8 58.7

256225612560

สถานการณ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

 ความตอ้งการใชน้้ำามนัของโลกในป ี2562 เพิม่ขึน้ 0.9 ลา้นบารเ์รลตอ่วนั นอ้ยกวา่ทีเ่พิม่ขึน้ในป ี2561 เลก็นอ้ย จากเศรษฐกจิโลก 
ที่ขยายตัวชะลอลงมากและราคาน้ำามันที่ปรับตัวลดลง ทั้งนี้ สำานักงานพลังงานสากล (International Energy Agency: IEA) 
ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ประมาณการความต้องการใช้น้ำามันของโลกในปี 2562 ที่ระดับ 100.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน (ภาพที่ 2)
 อปุสงคน์้ำามนัโลกทีข่ยายตวัชะลอลงทา่มกลางการเพิม่ขึน้ของอปุทาน โดยเฉพาะจากกลุม่ Non-OPEC นำาโดยการผลติน้ำามนัดบิ 
ของสหรัฐฯ ที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปี 2562 ส่งผลให้ราคาน้ำามันดิบดูไบปี 2562 เฉลี่ยที่ระดับ 63.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล 
ต่ำากว่าปี 2561 ที่เฉลี่ยที่ระดับ 69.4 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล (ภาพที่ 3)
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 Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4  Q1 Q2 Q3 Q4

 สำาหรับราคาน้ำามันสำาเรจ็รปูในป ี2562 ราคาน้ำามันเบนซนิ 95 
เฉลี่ยที่ระดับ 72.5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลดลงตามราคา
น้ำามันดิบและจากอุปทานที่เพิ่มขึ้นจากโรงกลั่นในจีน กดดัน
ให้ส่วนต่างจากราคาน้ำามันดิบดูไบปรับลดลง ราคาน้ำามัน
ดีเซลเฉลี่ยที่ระดับ 77.2 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ปรับลดลง 
ตามราคาน้ำามันดิบและจากอุปทานส่งออกที่เพิ่มขึ้นจากจีน 
ในขณะที่อุปสงค์ในภาคการขนส่งทางเรือไม่ได้รับผลกระทบ 
เชงิบวกมากนกัจากการเตรยีมตวัเพือ่รองรบัมาตรการ IMO 2020 
ส่วนหนึ่งจากการเปลี่ยนไปใช้น้ำามันเตากำามะถันต่ำา (Very Low 
Sulfur Fuel Oil 0.5%S: VLSFO 0.5%S) ของผู้ประกอบการ 
เหลา่นี ้สง่ผลใหส้ว่นตา่งราคาน้ำามนัดเีซลกบัราคาน้ำามันดบิดูไบ 
ปรับลดลง ราคาน้ำามันเตากำามะถันสูง (High Sulfur Fuel 
Oil 3.5%S: HSFO 3.5%S) เฉลี่ยที่ระดับ 58.7 เหรียญสหรัฐ 
ต่อบาร์เรล ปรับลดลงตามราคาน้ำามันดิบและจากอุปสงค์ 
ที่ลดลงมากจากการเตรียมตัวเพื่อรองรับมาตรการ IMO 2020 
กดดันให้ส่วนต่างจากราคาน้ำามันดิบดูไบปรับลดลง  

 ค่าการกลั่นของโรงกลั่นประเภท Cracking อ้างอิงที่สิงคโปร์
ปี 2562 เฉลี่ยที่ระดับ 3.7 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ต่ำากว่า 
ปี 2561 ที่เฉลี่ยที่ระดับ 5.8 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
 ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปี 2562 ลดลงมาก 
จากระดับที่สูงในปี 2561 หลังแรงสนับสนุนแผ่วลงจาก 
การห้ามนำาเข้าพลาสติกรีไซเคิลของจีน และจากอุปสงค์ที่ปรับ 
ลดลงตามปริมาณการค้าและการผลิตภาคอุตสาหกรรมโลก 
โดยราคาโพลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density 
Polyethylene: HDPE) ยังได้รับแรงกดดันจากอุปทานที่เพิ่มขึ้น 
จากสหรัฐฯ ส่งผลให้ราคาปี 2562 เฉลี่ยที่ระดับ 991 เหรียญ
สหรัฐต่อตัน สำาหรับราคาพาราไซลีน (Paraxylene: PX) การขึ้น 
ใหม่ของโรงงานปิโตรเคมีขนาดใหญ่ในจีนเร็วกว่าคาด 
เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติม ส่งผลให้ราคาปี 2562 เฉลี่ยที่ระดับ 
901 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ภาพที่ 4)

หน่วย: เหรียญสหรัฐต่อตัน
ที่มา: ICIS, Platts

โพลเีอทลินี 1,168 1,330 991
ความหนาแน่นสงู   
พาราไซลนี 854 1,067 901
แนฟทา 484 603 512

256225612560
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ราคาผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี
ในตลาดำเอเชีย
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 การใช้น้ำามันสำาเร็จรูปของไทยในปี 2562 เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 
จากป ี2561 (ภาพที ่7) โดยการใชน้้ำามนัเบนซนิเพิม่ขึน้รอ้ยละ 3.7 
เนื่องจากราคาน้ำามันเบนซินที่ปรับตัวลดลงทำาให้ผู้บริโภค 
ปรับเปลี่ยนเชื้อเพลิง LPG และ NGV มาใช้น้ำามันเบนซินแทน 
ในขณะที่การใช้น้ำามันดีเซล ตามวิธีการรายงานใหม่ของ 
กรมธรุกจิพลงังานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 4.2 อยา่งไรกต็าม หากพจิารณา
เฉพาะการใช้ดีเซลหมุนเร็ว (HSD B7-20, HSD Premium) 
พบว่ามีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.8 ใกล้เคียงกับที่ เพิ่มขึ้น 
ในปี 2561 สำาหรับการใช้เชื้อเพลิงชนิดอื่น ๆ ได้แก่ การใช้น้ำามัน 
เครื่องบินเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.8 ตามการเติบโตของจำานวน 
นักท่องเที่ยวต่างชาติ การใช้ LPG ลดลงร้อยละ 5.3 โดยลดลง
ในทุกภาคการใช้งาน และการใช้น้ำามันเตาลดลงร้อยละ 10.3 
เนื่องจากฐานที่สูงในปี 2561 ซึ่งเกิดจากเรือขนส่งต่างประเทศ
เข้ามาเติมน้ำามันเตามากกว่าปกติ     

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย 

 เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวชะลอลงมากจากปี 2561 ปัจจัยหลักจากการส่งออกสินค้าที่หดตัวตามปริมาณการค้าโลก 
ภายใต้ภาวะกีดกันทางการค้าและจากการสูญเสียตลาดในอาเซียนให้กับจีน (Trade Diversion Loss) ในขณะที่ได้รับแรงสนับสนุน 
จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของภาครัฐ ทั้งนี้ สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) 
ระบุว่า เศรษฐกิจไทยในปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.4 จากที่ขยายตัวร้อยละ 4.2 ในปี 2561 สำาหรับเงินบาทแข็งค่าขึ้นเฉลี่ย 
ที่ระดับ 31.0 บาทต่อเหรียญสหรัฐ ในปี 2562 โดยเป็นผลจากดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุลจากการนำาเข้าวัตถุดิบและสินค้าขั้นกลาง 
ที่ลดลงมากจากปี 2561 (ภาพที่ 5) 

สถานการณ์ปิโตรเลียมไทย

 การใชพ้ลงังานเชงิพาณชิยข้ั์นต้น (ไม่รวมพลงังานหมนุเวยีน) 
ของไทยในปี 2562 อยู่ที่ระดับ 2.15 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า 
น้ำามันดิบต่อวัน ลดลงเล็กน้อยคิดเป็นร้อยละ 0.2 จากปี 2561 
(ภาพที ่6) โดยการใชน้้ำามนัและกา๊ซธรรมชาตเิพิม่ขึน้รอ้ยละ 1.7 
และ 2.1 ตามลำาดับ ในขณะที่การใช้ถ่านหินลดลงร้อยละ 10.9 
เนื่องจากการหดตัวของการใช้ในภาคอุตสาหกรรม
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ที่มา: สำานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)/
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

GDP (% yoy) 4.1 4.2 2.4
อัตราแลกเปลี่ยน 33.9 32.3 31.0
mid-rate
(บาทต่อ
เหรยีญสหรัฐ)
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บาทต่อ
เหรียญสหรัฐ% yoy

31.6 30.330.731.6

GDP (LHS)

อัตราแลกเปลี่ยน mid-rate (RHS)
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ภาพที่ 5 

อัตราการขยายตัว
ของเศรษฐกิจไทย
ปี 2560 - 2562



หน่วย: ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
นำ้ามันดิบต่อวัน
ที่มา: สำานักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน

  พลังนำ้า/ ไฟฟ้านำาเข้า
  ถ่านหิน
   นำ้ามัน
   ก๊าซธรรมชาติ

หมายเหตุ: ไม่รวมพลังงานหมุนเวียน 

ภาพที่ 6 

การใช้พลังงาน
เชิงพาณิชย์ขั้นต้น
ปี 2560 - 2562

2560

2.8

2.4

2.0

1.6

1.2

0.8

0.4

0.0
2561 2562

2.15
2%

17%

39%

42%

+1.7%2.12
2%
17%

39%

42%

2.16
3%

17%

39%

41%

-0.2%

หน่วย: ล้านลิตร
ที่มา: กรมธุรกิจพลังงาน

  นำ้ามันเตา
  นำ้ามันอากาศยาน/ นำ้ามันก๊าด
   LPG*
   เบนซิน
   ดีเซล

หมายเหตุ: 
*  ไม่รวมการใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบ
 ในปิโตรเคมี

ภาพที่ 7 

การใช้นํ้ามันสําเร็จรูป 
ปี 2560 - 2562

2560

60,000

50,000

40,000

30,000

20,000

10,000

0
2561 2562

52,555
4%
14%

13%

22%

47%

+1.9% +1.7%
4%

13%

15%

22%

46%

50,756 51,700
4%

14%

14%

22%

46%

 ภาพรวมการจัดหาและจัดจำาหน่ายปิโตรเลียมของไทยในปี 2562 ปริมาณการจัดหารวมที่ระดับ 2,013.6 พันบาร์เรลต่อวัน 
ลดลงร้อยละ 1.97 จากปี 2561 (ภาพที่ 8) โดยเป็นการจัดหาน้ำามันและก๊าซธรรมชาติร้อยละ 59 และ 41 ตามลำาดับ การจัดหา 
น้ำามันดิบจากการนำาเข้าร้อยละ 86 และการจัดหาก๊าซธรรมชาติจากการนำาเข้าร้อยละ 29 สำาหรับปริมาณการจัดจำาหน่ายปิโตรเลียม
ในประเทศที่ระดับ 1,821.29 พันบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.35 จากปี 2561 โดยแบ่งเป็นน้ำามันสำาเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติ 
ร้อยละ 55 และ 45 ตามลำาดับ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกปิโตรเลียมที่ระดับ 193.38 พันบาร์เรลต่อวัน ลดลงร้อยละ 20.27 
จากปี 2561
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ภาพที่ 8 

การจัดำหาและจัดำจําหน่ายปิโตรเลียม
ของประเทศไทย ปี 2562
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ข้อมูล:  ส�ำนักงำนนโยบำยและแผนพลังงำน กรมธุรกจิพลังงำน กรมเชื้อเพลงิธรรมชำต ิและ ปตท. 
หมำยเหตุ: 
1/ รวมก๊ำซปิโตรเลยีมเหลว
2/ ประกอบด้วยโรงกลั่นน�้ำมันบำงจำก, เอสโซ่, ไออำร์พีซี, พีทีที โกลบอล เคมิคอล, สตำร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง และไทยออยล์ ไม่รวมโรงคอนเดนเสทสปริตเตอร์ของพีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 และโรงกลั่นฝำง    
3/ ประกอบด้วยโรงแยกก๊ำซธรรมชำติหน่วยที่ 1 ถึง 6 (รวม ESP) ของ ปตท. และโรงแยกก๊ำซธรรมชำติของบริษัท ปตท.สผ.สยำม/ พลังเพชร ข้อมูลกำรจัดหำและจ�ำหน่ำยปิโตรเลียมไม่รวมปริมำณ 
 จัดหำและจ�ำหน่ำยยำงมะตอย

	การจัดหา	 						การจัดจ�าหน่าย

สรุป

นำ้ามันดิบ
969.60

สัดส่วน 82%
-9.50%

6 โรงกลั่น2/

ความสามารถ
ในการกลั่นรวม 

1,109
พันบาร์เรลต่อวัน

ต่างประเทศ1/

104.70
สัดส่วน 100%

75.97%

คอนเดนเสท
112.30

สัดส่วน 9%
10.64%

นำ้ามัน

ก๊าซธรรมชาติ

นำ้ามันสำาเร็จรูป
104.70

สัดส่วน 9%
75.97%

7 โรงแยกก๊าซฯ3/

ความสามารถ
ในการแยกก๊าซฯ 

รวม 2,865 
ล้าน ลบ.ฟุตต่อวัน

ก๊าซธรรมชาติ
827.00

สัดส่วน 41%
0.66%

นำ้ามัน
1,186.60

สัดส่วน 59%
-3.72%

หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน

ในประเทศ
133.60

สัดส่วน 14% 
0.60%

ต่างประเทศ
836.00

สัดส่วน 86%
-10.93%

ในประเทศ
93.40

สัดส่วน 83%
4.94%

ต่างประเทศ
18.90

สัดส่วน 17%
51.20%

ในประเทศ
584.50

สัดส่วน 71%
2.34%

ต่างประเทศ
242.50

สัดส่วน 29%
-3.19%

ปริมาณส่งออก
165.60

-22.59%

ปริมาณการใช้
ในประเทศ
993.59
2.01%

นำ้ามันดิบ
ส่งออก
27.78

-4.97%

 ในประเทศ ส่งออก
นำ้ามันก๊าด/ 123.39 14.40
เครื่องบิน 0.81% -17.59%

 ในประเทศ ส่งออก
เบนซิน 202.48 21.11
 4.29% -28.32%

 ในประเทศ ส่งออก
นำ้ามันเตา 34.23 55.47
 -10.20% -6.66%

 ในประเทศ ส่งออก
ดีเซล 424.17 65.07
 4.22% -31.75%

 ในประเทศ ส่งออก
ก๊าซปิโตรเลียม 209.32 9.54
เหลว -0.92% 21.88%

อุตสาหกรรม/ ขนส่ง  166.20
  -3.50%

ไฟฟ้า  484.48
  2.95%

ปิโตรเคมี  177.02
  -1.73%

จ�าหน่ายในประเทศ 1,821.29 1.35%
นำ้ามันสำาเร็จรูป 993.59 2.01%
ก๊าซธรรมชาติ 827.70 0.57%

จัดหารวม  2,013.60
  -1.97%

ส่งออก 193.38 -20.27%
นำ้ามันสำาเร็จรูป 165.60 -22.59%
นำ้ามันดิบ 27.78 -4.97%



แนวโน้มปี 2563

แนวโน้มเศรษฐกิจโลก

 เศรษฐกจิโลกในป ี2563 มแีนวโนม้ปรบัตวัดขีึน้แตเ่ปราะบาง 
โดยมีปัจจัยสนับสนุนจากภาวะการค้าและการลงทุนโลก 
ที่คาดว่าจะกระเตื้องขึ้นหลังการลงนามข้อตกลงการค้า 
ระยะที่หนึ่งระหว่างสหรัฐฯ และจีน ในเดือนมกราคม 2563 
และการดำาเนินนโยบายการเงินและการคลังแบบผ่อนคลาย 
มากขึน้ในหลายประเทศ ในขณะทีป่จัจยัฉดุรัง้จากการแพรร่ะบาด 
ของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส 2019 (COVID-19) คาดว่าจะส่ง 
ผลกระทบตอ่การทอ่งเทีย่วและการคมนาคมโลกในชว่งครึ่งปแีรก 
โดยเศรษฐกิจโลกยังคงมีความเสี่ยงจากปัญหาความขัดแย้ง 
ทางภูมิรัฐศาสตร์และเหตุการณ์ประท้วงต่าง ๆ (Social Unrest) 
ที่อาจรุนแรงขึ้น ปัญหาความขัดแย้งทางการค้าที่อาจกลับมา 
ตึงเครียดอีกครั้ง ภาวะตลาดแตกตื่นและการเงินโลกที่อาจ 
ตึงตัวขึ้นอย่างรวดเร็ว (Abrupt Shift in Risk Sentiment and 
Tighter Financial Conditions) และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ 
เดอืนกมุภาพนัธ ์2563 ปรบัลดประมาณการแนวโนม้การขยายตวั 
ของเศรษฐกิจโลกในปี 2563 เป็นที่ระดับร้อยละ 3.2 จากที่
ประมาณการเดิม ณ เดือนมกราคม 2563 ที่ระดับร้อยละ 3.3 

แนวโน้มสถานการณ์ปิโตรเลียม
และปิโตรเคมี

 ความต้องการใช้น้ำามันของโลกในปี 2563 ตามรายงานของ 
IEA ณ เดอืนกมุภาพนัธ ์2563 คาดวา่จะเพิม่ขึน้ 0.8 ลา้นบารเ์รล
ต่อวัน สู่ระดับ 101.0 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นที่อัตราต่ำาสุด 
ตั้งแต่ปี 2554 อันเนื่องจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 
กระทบกจิกรรมทางเศรษฐกจิในจนี สำาหรบัราคาน้ำามนัในป ี2563 
คาดวา่จะไดร้บัแรงหนนุจากมาตรการลดกำาลงัการผลติเพิม่เตมิ
ของกลุม่ OPEC+ และความตงึเครยีดทีเ่พิม่ขึน้ในตะวันออกกลาง 
ในขณะที่แรงกดดันราคายังคงมีอยู่จากการขยายตัวของ 
เศรษฐกิจโลกที่มีความเสี่ยงด้านต่ำา (Downside Risks) มาก 
(โดยเฉพาะจากการแพร่ระบาดของ COVID-19) และการผลิต
น้ำามันดิบของสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ คาดว่า
ราคาน้ำามนัดบิดูไบในปี 2563 จะเฉลี่ยที่ระดบั 55 - 65 เหรยีญสหรฐั 
ต่อบาร์เรล และค่าการกลั่นอ้างอิงสิงคโปร์ในปี 2563 จะเฉลี่ยที่
ระดับ 3 - 5 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล
 ภาพรวมราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในปี 2563 มีแนวโน้ม 
ปรบัลดลงตอ่เนือ่ง ราคา HDPE คาดว่าจะเฉลีย่ทีร่ะดบั 845 เหรยีญ
สหรัฐต่อตัน โดยมีแรงกดดันจากอุปทานส่งออกจากสหรัฐฯ 
สำาหรับราคา PX คาดวา่จะเฉลีย่ทีร่ะดบั 816 เหรยีญสหรฐัต่อตนั 
โดยมีแรงกดดันจากอุปทานใหม่ในจีน

แนวโน้มเศรษฐกิจไทย

 เศรษฐกจิไทยในป ี2563 มแีนวโนม้ขยายตวัชะลอลงตอ่เนือ่ง 
ปัจจัยหลักจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อภาคท่องเที่ยว ในขณะที่การใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะปรับตัว 
ดขีึน้ตามการเรง่เบกิจา่ยงบประมาณประจำาป ี2563 หลังประกาศ
บงัคบัใชล้า่ชา้ รวมถงึความคบืหนา้ของโครงการลงทนุโครงสรา้ง
พื้นฐานสำาคัญ ๆ ที่เข้าสู่การก่อสร้างมากขึ้น เช่น โครงการรถไฟ
ความเร็วสูง (ไทย-จีน) โดยเศรษฐกิจไทยยังคงมีความเสี่ยงจาก 
ความผันผวนของเศรษฐกิจและการเงินโลกที่อยู่ในเกณฑ์สูง 
ความล่าช้าของโครงการลงทุนและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาครัฐ ปัญหาการเมืองภายในประเทศ และผลกระทบจาก
สถานการณ์ภัยแล้ง ทั้งนี้ สศช. ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 
คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตัวร้อยละ 2.0 
สำาหรับเงินบาท นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า จะแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย
เฉลีย่ทีร่ะดับ 30.51 บาทตอ่เหรยีญสหรฐั จากดุลบญัชเีดนิสะพดั 
ที่ยังคงเกินดุล

แนวโน้มสถานการณ์ปิโตรเลียมไทย

 การใช้พลังงานเชิงพาณิชย์ ข้ันต้นของไทยในปี 2563 
มีแนวโน้มจะขยายตัวแต่ในอัตราที่ต่ำากว่าการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สำาหรับการใช้น้ำามันสำาเร็จรูปมีแนวโน้มขยายตัว 
ต่อเนื่อง แม้จะมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ำามัน 
ในตลาดโลก และภาวะเศรษฐกจิการเมอืงในประเทศ นอกจากนี้ 
ยังต้องติดตามนโยบายส่งเสริมการใช้น้ำามันดี เซล B10 
และน้ำามนัแกส็โซฮอล E20 ของภาครฐั วา่จะสง่ผลตอ่พฤตกิรรม
ของผู้บริโภคอย่างไร
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ธุรกิจที่ ปตท. ดำาเนินงานเอง 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

 ดำา เนินธุ รกิจจัดหาค้าส่ งและค้าปลีกก๊าซธรรมชาติ   
จัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ รวมท้ังการลงทุน 
ในธุรกิจที่ใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับก๊าซธรรมชาติ 
ผา่นบริษทัในกลุม่ ปตท. โดยการจดัหากา๊ซธรรมชาติครอบคลุม 
การจัดหาจากแหล่งในประเทศ นำาเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน 
และการนำาเข้าในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลว หรือ Liquefied Natural 
Gas (LNG) เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ผลิตไฟฟ้า 
รายใหญ ่ลกูคา้อตุสาหกรรมผา่นการลงทนุระบบทอ่จดัจำาหนา่ย 
กา๊ซธรรมชาต ิและภาคขนสง่ผา่นการลงทนุในสถานบีรกิาร NGV 
และการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติผ่าน
การลงทุนในโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ 
ก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทย เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรม 
ปิโตรเคมี และการจำาหน่ายเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือ LPG 
เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคครัวเรือนอุตสาหกรรมและขนส่ง 

 การกำาหนดโครงสร้างราคาจำาหน่ายของธุรกิจค้าส่งและ 
คา้ปลกีกา๊ซธรรมชาต ิจะอยูภ่ายใตพ้ระราชบญัญตักิารประกอบ
กิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 ธุรกิจจัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติ
จะกำาหนดโครงสร้างราคาจำาหนา่ยให้กบัลูกค้ากลุ่มผู้ผลิตไฟฟา้ 
รวมทั้งการบริหารการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อจะมีอัตรา
ผลตอบแทนตามที่ภาครัฐกำาหนด และธุรกิจจัดจำาหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติให้กับลูกค้าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่โครงสร้างราคา
จำาหน่ายจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำามันเตาในตลาดโลก เพื่อให้แข่งขัน 
ได้กับเชื้อเพลิงทางเลือก ได้แก่ ราคาขายปลีกน้ำามันเตา 
ในประเทศ ในสว่นของโรงแยกกา๊ซธรรมชาต ิจำาหนา่ยผลติภัณฑ์
ให้กับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ตามราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี 
และปิโตรเลียม ซึ่งเป็นไปตามกลไกตลาดโลก สำาหรับ LPG  
ทีจ่ำาหนา่ยเปน็เชือ้เพลงิในประเทศ เปน็ไปตามมตคิณะกรรมการ
นโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 
เห็นชอบแนวทางการเปิดเสรีธุรกิจก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) 
เต็มรูปแบบ โดยราคา ณ โรงกลั่น จะประกาศราคาอ้างอิงราคา
นำาเข้า จากราคาก๊าซตลาดโลก และค่าใช้จ่ายในการนำาเข้า 
เพื่อใช้ในการกำากับดูแลราคาขายปลีก LPG ในประเทศเท่านั้น 
ปัจจุบันในส่วนของการส่งออก LPG จะต้องขออนุญาตภาครัฐ 
และจะมีการเรียกเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงในอัตรา
คงที่ (Fixed Rate) 0.70 บาทต่อกิโลกรัม และมีการกำาหนดอตัรา 
เงินส่งกองทุนหรืออัตราเงินชดเชยสำาหรับ LPG ที่ผลิตจาก 
โรงแยกก๊าซธรรมชาติที่จำาหน่ายเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง นอกจากนี้
ภาครัฐยังคงขอให้ ปตท. สนับสนุนโครงการบรรเทาผลกระทบ
จากการปรบัราคาขายปลกี LPG ภาคครวัเรอืน เฉพาะกลุม่รา้นคา้  
หาบเร่ แผงลอยอาหาร ต่อไป

ลักษณะ
การประกอบธุรกิจ
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 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติมีผลประกอบการในปี 2562 ที่ลดลง  
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวลดลงของราคาน้ำามันดิบและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีในตลาดโลก ในขณะที่ ต้นทุนราคา 
ก๊าซธรรมชาติในประเทศที่อ้างอิงราคาน้ำามันย้อนหลังยังคงอยู ่
ในระดับสูงกว่า แม้ว่าปริมาณจำาหน่ายก๊าซและผลิตภัณฑ์ 
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะเพิ่มสูงขึ้น และมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตของโรงแยกก๊าซธรรมชาติ
อยา่งตอ่เนือ่งเพือ่ลดคา่ใชจ่้ายในการดำาเนนิงาน การเพิม่รปูแบบ 
การดำาเนินธุรกิจที่เน้นการให้บริการแก่บุคคลภายนอกมากขึ้น  
การปรับกลยุทธ์ในการจัดซื้อพัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งนโยบาย
การประหยัดและเลื่อนการใช้จ่ายที่สามารถดำาเนินการได้ 
ในปถีดัไป ซึง่ชว่ยใหธ้รุกจิสามารถเพิ่มรายไดแ้ละลดคา่ใช้จา่ยได้  
โดยผลดำาเนินงานในปี 2562 ของธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่สำาคัญ
สรุปได้ดังนี้ 

การจัดหาก๊าซธรรมชาติ 

 การจัดหาก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 4,792 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
เพิม่ขึน้จากป ี2561 ที ่4,708 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั หรอืเพิม่ขึน้ 
ร้อยละ 2 ประกอบด้วยการจัดหาจากแหล่งก๊าซธรรมชาติ 
ในประเทศ 3,340 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และการนำาเข้า  
1,452 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน หรือคิดเป็นสัดส่วนการจัดหา 
จากแหล่งในประเทศและต่างประเทศร้อยละ 70 : 30

การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ 

 การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติอยู่ที่ 4,796 ล้านลูกบาศก์ฟุต 
ต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ 4,711 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2 ประกอบด้วยการจำาหน่ายในภาคไฟฟ้า 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง และผลิตภัณฑ์จากโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ

การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคไฟฟ้า 

 ปริมาณการจำาหน่ายรวม 2,810 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59 ของปริมาณการจำาหน่ายทั้งหมด 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี 2561 ที่ 2,698 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
เป็นผลมาจากความต้องการใช้ก๊าซฯ ในการผลิตไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น 
ตามความต้องการไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มสูงขึ้น ประกอบด้วย 
การจำาหนา่ยใหก้บัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย หรอื กฟผ. 
รวม 755 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 16 ผู้ผลิตไฟฟ้า 
อิสระจำานวน 13 สัญญา รวม 750 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน 
คิดเป็นร้อยละ 16 และผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กจำานวน 71 สัญญา 
รวม 1,305 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นร้อยละ 27

หน่วย: ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ที่ 1,000 บีทียูต่อลูกบาศก์ฟุต

  โรงแยกก๊าซธรรมชาติ
  ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์  

 (NGV)
   ภาคอุตสาหกรรม
   ผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP)
   ผู้ผลิตไฟฟ้าอิสระ (IPP)
   กฟผ. (EGAT)
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ปริมาณจําหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ
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การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ในภาคอุตสาหกรรม

 ปรมิาณการจำาหนา่ยรวม 751 ลา้นลกูบาศกฟ์ตุตอ่วนั คดิเปน็
สัดส่วนร้อยละ 16 ของปริมาณจำาหน่ายทั้งหมด ลดลงร้อยละ 1 
จากปี 2561 ที่ 760 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยมีจำานวนลูกค้า 
ทั้งสิ้น 373 รายสัญญา ประกอบด้วยลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 
334 รายสัญญา ลูกค้าภาคผลิตไฟฟ้าใช้เอง 33 รายสัญญา 
ลูกค้าภาคพาณิชย์ 1 รายสัญญา ลูกค้าภาคอุตสาหกรรม 
โดยขนส่งทางรถ 5 รายสัญญา ปริมาณจำาหน่ายที่ลดลงเป็นผล
จากสภาพเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัวลง

การจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
ในภาคขนส่ง

 การจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติในภาคขนส่งมีปริมาณเฉลี่ย 220 
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 5 ของปริมาณ
จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติทั้งหมด ลดลงร้อยละ 7 จากปี 2561 
ที่ 238 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ซึ่งเป็นผลมาจากราคาน้ำามันดิบ
ในตลาดโลกปรับลดลง ในขณะที่ราคาก๊าซ NGV ปรับเพิ่มสูงขึ้น
ตามราคาตน้ทนุกา๊ซธรรมชาต ิทำาใหค้วามสามารถในการแขง่ขนั
กับเชื้อเพลิงอื่นลดลง

การจัดจำาหน่ายผลิตภัณฑ์
จากโรงแยกก๊าซธรรมชาติ 

 การใช้ก๊าซธรรมชาติสำาหรับโรงแยกก๊าซธรรมชาติ เพื่อสร้าง
มลูคา่เพิม่ใหก้บักา๊ซธรรมชาตมิปีรมิาณรวม 1,015 ลา้นลกูบาศก์
ฟุตต่อวัน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 21 ของปริมาณการจำาหน่าย
ทั้งหมด ซึ่งเท่ากับปี 2561 ที่ 1,015 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดย
ในปี 2562 โรงแยกก๊าซธรรมชาติจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปี 2561 จากความสามารถในการจัดหา
ผลติภณัฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพ และการขยายตลาดของโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติที่เพิ่มขึ้น

ธุรกิจระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
 
  ดำาเนินธุรกิจให้บริการ งานปฏิบัติการ งานบำารุงรักษาระบบ
ทอ่สง่กา๊ซธรรมชาต ิและการดำาเนนิการตามกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง
กบักจิการขนสง่กา๊ซธรรมชาตทิางทอ่ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Transmission Pipeline) ของ ปตท.  
มคีวามยาวรวมประมาณ 4,252 กโิลเมตร ซึง่ประกอบดว้ยระบบ
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติบนบกความยาวประมาณ 2,119 กิโลเมตร 
(รวมท่อส่งก๊าซธรรมชาติผู้ผลิตไฟฟ้าเอกชนและท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้า และไม่รวมระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ (Distribution Pipeline) และระบบทอ่สง่กา๊ซธรรมชาติ
ในทะเลความยาวประมาณ 2,133 กิโลเมตร 
 

2560 2561 2562

หน่วย: พันตัน

  ก๊าซเพนเทน
  ก๊าซโซลีนธรรมชาติ
   ก๊าซแอลพีจี (LPG)
   ก๊าซโพรเพน
   ก๊าซอีเทน

9,000
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2,000

1,000

0

 7,609 
51
674 

3,594

892

2,398

6,811 
44  
688 

2,919

827

2,333

 7,192 
48
645 

3,203

907

2,389

ปริมาณจําหน่าย
ผลิตภัณฑ์จาก
โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

ี 2
56

2 
บร

ิษัท
 ป

ตท
. จ

ําก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

044

คว
าม

สำา
เร

็จข
อง

กา
รด

ำาเ
นิน

ธุร
กิจ



งดสแ่ีทนผแ
ยาขงรคโ
งสอทบบะร
ิตาชมรรธซาก

และโรงแยก
ิตาชมรรธซาก

 
 

นครสวรรค

สินภูฮอม

น้ำพอง

นครราชสีมา

แกงคอยวังนอย

ชลบุร�

ระยอง

เบญจมาศ

เอราวัณ

ทานตะวัน

ปลาทอง
ปลาทอง 2

ขนอม

สงขลา

สะเดา

ไพลินเหนือ

ไพลินใต
บงกช

บงกชใต

อาทิตย

พ�้นที่พัฒนารวม
ไทย-มาเลเซีย (JDA)

บานอีตองยาดานา

ชอติกา

เยตากุน

ราชบุร�

นิคมฯ ชายฝง
ตะวันออก

พระนครใต บางปะกง

ทาหลวง

สมุทรปราการ

พระนครเหนือ

นิคมอุตสาหกรรมเหมราชอีสเทิรนซีบอรด
นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้
นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพ�ด
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพ�ด)

นิคมอุตสาหกรรมป�นทอง
สวนอุตสาหกรรมเคร�อสหพัฒน ศร�ราชา
นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรมบางชัน
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

นิคมอุตสาหกรรม 304

นิคมอุตสาหกรรมบางพลี
นิคมอุตสาหกรรมบางปู

นิคมอุตสาหกรรม
นวนคร

สวนอุตสาหกรรม
โรจนะ (อยุธยา)

นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

แหลงผลิตกาซธรรมชาติ

โรงไฟฟา

โรงแยกกาซธรรมชาติ
หนวยที่ 1, 2, 3, 5, 6
จังหวัดระยอง

โรงแยกกาซธรรมชาติ
หนวยที่ 4 
จังหวัดนครศร�ธรรมราช

Block Valve/ Node ที่สำคัญ
ของโครงขายทอกาซ

Map Ta Phut
LNG Terminal (T-1)

LNG Receiving Terminal 
(T-2): Future

ทอสงกาซฯ ในปจจ�บัน

ทอสงกาซฯ ในอนาคต

นิคมอุตสาหกรรม

 กำลังการแยกกาซฯ ของโรงแยกกาซธรรมชาติ
 หนวยที่ 1  420  ลานลูกบาศกฟ�ตตอวัน
 หนวยที่ 2 และ 3  820  ลานลูกบาศกฟ�ตตอวัน
 หนวยที่ 4  170  ลานลูกบาศกฟ�ตตอวัน
 หนวยที่ 5  580  ลานลูกบาศกฟ�ตตอวัน
 หนวยที่ 6  880  ลานลูกบาศกฟ�ตตอวัน

เมียนมา

ลาว

เวียดำนาม

กัมพูชา

Gas
Transportation
Pipeline Capacity

ประเทศไทย

แผนที่แสดำงโครงข่าย  
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  
และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ทะเลอันดำามัน

อ่าวไทย

มาเลเซีย
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ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

 ดำาเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศครบวงจร ครอบคลุม 
การจัดหา การนำาเข้า การส่งออก และการค้าระหว่างประเทศ 
ของผลติภณัฑต์า่ง ๆ  ไดแ้ก ่น้ำามันดบิ คอนเดนเสท กา๊ซธรรมชาติ
เหลว กา๊ซปโิตรเลยีมเหลว ผลติภณัฑน์้ำามนัสำาเรจ็รปู ผลติภณัฑ์
ปิโตรเคมี ตัวทำาละลาย เคมีภัณฑ์ รวมทั้งให้บริการบริหาร 
ความเสี่ยงด้านราคา และจัดหาการขนส่งระหว่างประเทศ 
โดยมีเป้าหมายหลักในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน 
และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ส่วนเกินของประเทศไทย 
ควบคู่ไปกับการขยายฐานการค้าไปยังทุกภูมิภาคทั่วโลกและ 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในตลาดสากล
ของกลุ่ม ปตท.
 ผลประกอบการของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
ขึ้นอยู่กับการแสวงหาโอกาสในการขยายธุรกรรมการค้า 
นอกประเทศ จึงได้จัดตั้งบริษัทในเครือและสำานักงานตัวแทน 
ในจุดศูนย์กลางการค้าต่าง ๆ ของโลก อาทิ ประเทศสิงคโปร์  
นครดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ นครเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 
กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย และกรุงลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ส่งผลให้มีธุรกรรมการค้ากับคู่ค้าครอบคลุมทุกภูมิภาค
ทัว่โลก และเนือ่งจากธุรกรรมการคา้ระหว่างประเทศเปน็ธุรกรรม
ที่มีมูลค่าสูง จึงได้นำาเอาระบบควบคุมความเสี่ยงที่ Trading 
House ชัน้นำาในระดบัสากลมาใชเ้ปน็แนวปฏบิตั ิ(Best Practice) 
อกีท้ังมคีณะกรรมการทีท่ำาหนา้ทีก่ำาหนดนโยบายและกำากบัดแูล 
การบรหิารความเสี่ยงในดา้นตา่ง ๆ   และแบง่โครงสรา้งการทำางาน 
และบทบาทหน้าที่อย่างชัดเจนเป็นแบบ Front-Mid-Back 
เพือ่ใหเ้กดิการตรวจสอบแบบถ่วงดลุ (Check & Balance) รวมทัง้
มกีารนำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาพฒันาระบบควบคมุการทำาธรุกรรม
การคา้ การปฏิบตัิการ และการควบคมุความเสีย่งทีเ่กีย่วข้องกบั
การดำาเนินธุรกรรม เพื่อให้สามารถทำาธุรกรรมได้อย่างรวดเร็ว 
โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความสำาเรจ็ของหนว่ยธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศในป ี2562 
เป็นผลมาจากการขยายปริมาณการค้านอกประเทศ ผ่าน 
การดำาเนินงานของ ปตท. และบริษัทในเครือที่กระจายอยู่ในจุด
ยุทธศาสตร์การค้าทุกภูมิภาคทั่วโลก เพื่อให้สามารถติดตาม
ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ตลอด 
24 ช่ัวโมง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคู่ค้า 
ของ ปตท. ในภูมิภาคต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิด เพื่อแสวงหาโอกาส 
ในการเพ่ิมมูลค่าและต่อยอดการทำาการค้าในภูมิภาคใหม่ ๆ  ตลอดจน 
การจัดรูปแบบการบริหารงานแบบ Global Book Portfolio ทำาให้ 
สามารถบริหารจัดการธุรกรรการค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ควบคู่ไปกับการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ 
การให้บริการการขนส่งระหว่างประเทศและการบริหาร 
ความเสี่ยงราคาที่มีประสิทธิภาพ โดยมีผลการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญสรุปได้ดังนี้

1)  การจัดหาพลังงาน
 ให้กับประเทศอย่างเพียงพอ

 หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศสร้างความมั่นคงทาง
พลงังานใหก้บัประเทศผา่นการจดัหาแหลง่พลงังานทัง้ในประเทศ 
และนอกประเทศให้กับโรงกล่ันน้ำามันและโรงปิโตรเคมี  
ตามสดัสว่นและคุณภาพที่เหมาะสม โดยในป ี2562 หนว่ยธรุกิจ 
การค้าระหว่างประเทศสามารถจดัหาน้ำามนัดบิและคอนเดนเสท 
จากแหล่งในประเทศปริมาณทั้งสิ้น 10,626 ล้านลิตร คิดเป็น 
ประมาณร้อยละ 84 ของปริมาณการผลิตของประเทศไทย 
และการจัดหาน้ำามันดิบและคอนเดนเสทจากแหล่งผลิต 
ในต่างประเทศปริมาณทั้งสิ้น 30,456 ล้านลิตร หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 61 ของปริมาณการนำาเข้าของประเทศไทย โดยมุ่งเน้น 
การจดัหาแหล่งพลังงานทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้ โดยเฉพาะ 
การจัดหาน้ำามันดิบจากประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเป็นทางเลือก 
ใหก้บัโรงกลัน่ในประเทศ เนือ่งจากมคีณุลกัษณะเทยีบเคยีงไดกั้บ
น้ำามันดิบที่นำาเข้าให้โรงกลั่นเดิมแต่มีปริมาณกำามะถันน้อยกว่า 
ซึ่งถือเป็นการเตรียมพร้อมรองรับ IMO Regulation ที่กำาหนดให้
จำากดัปรมิาณกำามะถนัในเชือ้เพลงิของเรอืขนสง่ระหว่างประเทศ
จากระดับร้อยละ 3.5 ในปัจจุบัน ให้ไม่เกินร้อยละ 0.5 โดยมี 
ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
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 นอกจากนี้ ยังทำาหน้าที่นำาเข้าผลิตภัณฑ์น้ำามันสำาเร็จรูป 
เพื่อรองรับปริมาณความต้องการใช้พลังงานของประเทศ 
อาทิ การนำาเข้าน้ำามันเบนซินพื้นฐาน (GBASE) สำาหรับการผลิต 
แก็สโซฮอล การนำาเข้าก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำาหรับ 
ภาคอตุสาหกรรม ภาคขนสง่ และภาคครวัเรอืน รวมถงึการนำาเขา้ 
เพื่อรองรับการใช้พลังงานในบางช่วงเวลา อาทิ การนำาเข้า 
น้ำามันดีเซลในช่วงโรงกลั่นปิดซ่อมบำารุง การนำาเข้าน้ำามันเตา 
เ พื่ อ เ ป็ น เ ชื้ อ เ พ ลิ ง สำ า ร อ ง ก า ร ผ ลิ ต ไ ฟ ฟ้ า ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
โดยในปี 2562 มีการนำาเข้าทั้งสิ้น 729 ล้านลิตร หรือคิดเป็น 
ร้อยละ 21 ของปริมาณการนำาเข้าของประเทศไทย

2) การสร้างมูลค่าเพิ่ม
 ให้กับผลิตภัณฑ์ส่วนเกินของประเทศ

 บทบาทในการเป็นผู้รักษาสมดุลทางพลังงานและสร้าง 
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้กับประเทศเป็นอีกหนึ่งภารกิจ 
ที่สำาคัญของหน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ผ่านการสร้าง
ความร่วมมือกับกลุ่มโรงกลั่น โรงปิโตรเคมี และโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติในประเทศ เพื่อส่งออกผลิตภัณฑ์น้ำามันสำาเร็จรูป และ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ที่เกินจากความต้องการใช้ภายในประเทศ 

อาทิ น้ำามันเตา น้ำามันดีเซลคุณภาพต่ำา ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 
(LPG) ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ผลิตภัณฑ์สายโอเลฟินส์ 
และอะโรเมติกส์ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มมูลค่าและนำารายได ้
จากการส่งออกกลับเข้ามาให้กับประเทศ ทั้งนี้ ในปี 2562  
หนว่ยธรุกจิการคา้ระหวา่งประเทศ มกีารสง่ออกผลติภณัฑน์้ำามนั
สำาเรจ็รปูรวม 2,827 ล้านลติร หรอืคดิเปน็รอ้ยละ 29 ของปรมิาณ
การส่งออกของประเทศไทย ในส่วนของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  
มีการส่งออกรวม 1,542 ล้านลิตร

3) การขยายฐานการค้า
 ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วโลก

 มุ่งเน้นการขยายธุรกรรมการค้านอกประเทศเพื่อตอบสนอง
วสิยัทศันข์อง ปตท. ในการเปน็บรษิทัพลงังานไทยขา้มชาตชิัน้นำา 
โดยในปี 2562 มีปริมาณธุรกรรมการค้านอกประเทศ (Out-Out 
Trading) รวมทัง้สิน้ 40,166 ล้านลติร เพิม่ขึน้รอ้ยละ 20 เทยีบกบั 
ปี 2561 จากการขยายการค้าครอบคลุมทุกภูมิภาคท่ัวโลก  
และไดเ้ริม่ทำาการคา้ LNG นอกประเทศเปน็ครัง้แรกโดยมปีรมิาณ
การค้ารวม 767 ล้านลิตร (503,121 ตัน)
 

   ตะวันออกกลาง
  ในประเทศ
   เอเชียแปซิฟิก
   แอฟริกา
   อเมริกา

50%

23%

18%

7% 2% 47%

26%

15%
7%

5%47%

25%

22%

5% 1%

สัดำส่วน
การนําเข้านํ้ามันดำิบ
จากแต่ละภูมิภาค

2560 2561 2562
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 ในปี 2562 ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (ไม่รวมบริษัท 
ในเครือ) มีปริมาณการค้ารวม 53,232 ล้านลิตร ลดลง 5,077 
ลา้นลติร หรอืรอ้ยละ 8.71 เทยีบกับป ี2561 โดยหลกัจากปรมิาณ
การคา้นำาเขา้น้ำามนัดบิและคอนเดนเสทใหกั้บโรงกลัน่ในประเทศ
และการส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีที่ลดลง โดยปริมาณการค้า 
ในปี 2562 ประกอบด้วยการค้าน้ำามันดิบ 41,299 ล้านลิตร  
การค้าคอนเดนเสท 7,721 ล้านลิตร การค้าน้ำามันสำาเร็จรูปและ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว 2,501 ล้านลิตร และการค้าผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมีและตัวทำาละลาย 1,711 ล้านลิตร 
 อย่างไรก็ตาม ในปี 2562 บริษัทในเครือของหน่วยธุรกิจ 
การค้าระหว่างประเทศมีปริมาณการค้ารวม 32,817 ล้านลิตร 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เทียบกับปี 2561 ดังนั้น หากรวมธุรกรรม 
การค้าของบริษัทในเครือ หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
จะมีปริมาณการค้ารวมทั้งสิ้น 82,854 ล้านลิตร เพิ่มขึ้น 2,372 
ลา้นลติร หรอืรอ้ยละ 3 เทยีบกบัป ี2561 อนัเปน็ผลจากความมุง่มัน่ 
ในการขยายฐานการค้าในต่างประเทศเพื่อสร้างความมั่นคง 
ทางพลังงานให้กับประเทศ และสร้างความภาคภูมิใจให้คนไทย
ในเวทีการค้าสากล

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 ดำาเนินงานด้านวิศวกรรม อสังหาริมทรัพย์ ดิจิทัล และ
เทคโนโลยี รวมทั้งสนับสนุนการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. โดย
สร้างความเชื่อมโยงในการบริหารจัดการกลุ่มธุรกิจหลักของ 
ปตท. การบริหารสินทรัพย์ มุ่งสู่ความเป็นเลิศในธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์และบริการด้านวิศวกรรมครบวงจร รวมทั้ง
การวิจัยและพัฒนาทั้งในเชิงเทคนิคและสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ 
ตลอดจนพัฒนาต้นแบบและแสวงหาโอกาสดำาเนินธุรกิจ New 
Business S-Curve เพื่อรองรับการเติบโตทั้งในและต่างประเทศ 
ประกอบด้วย 3 ด้านหลัก ดังนี้

1) นวัตกรรมและดิจิทัล 

 ประกอบด้วยสถาบันนวัตกรรม ดำาเนินงานด้านการวิจัยและ
พัฒนา โดยมุ่งเน้นการสร้างความแข็งแกร่งทางด้านเทคโนโลยี 
และพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยให้เป็นผู้เชี่ยวชาญ 
ในแต่ละสาขา รวมถงึการนำาดจิทิลัมาต่อยอดและพฒันาจนเกดิ
เป็นนวัตกรรม (Digital Transformation) นอกจากนี้ ยังมุ่งเน้น
การพฒันาธุรกิจใหม่ เพื่อตอบรับ Megatrends และเตรียมความ
พร้อมในการเข้าสู่ธุรกิจ New S-Curve ต่าง ๆ เช่น Electricity 
Value Chain, Robotics & AI เป็นต้น

2) วิศวกรรมและบริหารโครงการ 

 ประกอบด้วยงานบริหารโครงการด้านวิศวกรรมและ 
การก่อสร้าง และการประเมินโครงการที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 
สิง่แวดลอ้ม สงัคม และชมุชน การจดัทำาขอ้กำาหนดเพือ่สนบัสนนุ 
โครงการตา่ง  ๆ   ของ ปตท.  ใหด้ำาเนนิการไดส้ำาเรจ็ตามวตัถปุระสงค ์
และเป้าหมายที่กำาหนด รวมถึงการบริหารจัดการสินทรัพย์ อาทิ 
ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เสริมสร้างโอกาสใหม่ทางธุรกิจจาก
สินทรัพย์ที่มีอยู่ของ ปตท. ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

3) โครงการพัฒนาพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ 
 เพื่อเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ
 ภาคตะวันออก (EECi) 

 ซึ่งเป็นการสนับสนุนนโยบาย EEC ของภาครัฐ โดยเป็น 
ผู้วางระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค ตลอดจน 
การพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ เพื่อรองรับ
การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 
Thailand 4.0

หน่วย: ล้านลิตร
(ไม่รวมธุรกรรมการค้า 
ที่ดำาเนินการผ่านบริษัทในเครือ)

  ปิโตรเคมี
  นำ้ามันสำาเร็จรูป
   คอนเดนเสท
   นำ้ามันดิบ

ปริมาณการค้า
ระหว่างประเทศ
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ธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม

ธุรกิจสำารวจและผลิต

 บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 
(PTTEP) ปตท.สผ. ดำาเนินธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียม 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งลงทุนในธุรกิจที่ต่อเนื่อง 
เพื่อแสวงหาแหล่งปิโตรเลียมทั้งน้ำามันดิบและก๊าซธรรมชาติ 
ในราคาที่แข่งขันได้ เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
ให้กบัประเทศ และการจำาหนา่ยปโิตรเลยีมทีผ่ลติไดจ้ากโครงการ
ในประเทศและภูมิภาคใกล้เคียงซึ่งส่วนใหญ่เป็นก๊าซธรรมชาติ 
ให้กับตลาดในประเทศเป็นหลัก 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว
 
 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด (PTTLNG) ซึ่ง ปตท. ถือหุ้น 
ร้อยละ 100 ให้บริการในการรับเรือ จัดเก็บ LNG และแปลง 
สภาพ LNG เป็นก๊าซธรรมชาติ เพื่อรองรับการนำาเข้า LNG ของ
ประเทศ โดยปจัจบุนัมกีำาลงัแปรสภาพของโครงการ Map Ta Phut 
LNG Receiving Terminal (T-1) 11.5 ล้านตันต่อปี และอยู่
ระหว่างดำาเนินการก่อสร้างโครงการ Nong Fab LNG Receiving 
Terminal (T-2) มีกำาลังแปรสภาพ LNG 7.5 ล้านตันต่อปี 
รวมกำาลังแปรสภาพ 19 ล้านตันต่อปี ในปี 2565 

 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำากัด (PTTGL) ซึ่ง ปตท. 
และ ปตท.สผ. โดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จำากัด  
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 : 50 เพื่อดำาเนินการประสาน 
ความร่วมมือภายในกลุ่ม ปตท. ในการขยายการลงทุนและ
การดำาเนินธุรกิจ LNG แบบครบวงจร ตลอดทั้งห่วงโซ่มูลค่า 
ปัจจุบันมีการลงทุนโครงการ MLNG Train 9 ซึ่งเป็นโรงงาน  
LNG Liquefaction ในประเทศมาเลเซียร่วมกับ Petronas 

ธุรกิจปิโตรเคมี การกลั่น นำ้ามัน และค้าปลีก
 
 ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ประกอบด้วย บริษัท พีทีที 
โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (GC) บริษัท ไออาร์พีซี 
จำากัด (มหาชน) (IRPC) บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 
(TOP) บริษัท ปตท. นำ้ามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) 
(OR) และ บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำากัด (PTT TANK)  
ท่ีครอบคลุมต้ังแต่การผลิตและจำาหน่ายน้ำามันเช้ือเพลิง ผลิตภัณฑ์ 
ปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง เคมีภัณฑ์ เม็ดพลาสติกประเภทต่าง ๆ  
ทั้ งผลิตภัณฑ์ปิ โตรเคมีสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์  
และผลิตภัณฑ์เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการให้บริการ 
ท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์ โดย ปตท. เป็นผู้จัดหา 
น้ำามันดิบและรับซื้อน้ำามันเชื้อเพลิง รวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี
จากบรษิทัในกลุม่สว่นหนึง่ เพือ่จำาหนา่ยใหก้บัตลาดทัง้ในประเทศ
และต่างประเทศ นอกจากนี้ กลุ่ม ปตท. ยังมุ่งเน้นการพัฒนา
สินค้าและบริการเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคอย่าง 
ทั่วถึงและยั่งยืน พร้อมกับสนับสนุนและสร้างผู้ประกอบการ 
รายยอ่ย (SMEs) ผา่นการดำาเนนิธรุกจิน้ำามนัและคา้ปลกี ตลอดจน 
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ร่วมส่งเสริมและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คณุภาพชวีติทีด่แีกส่งัคมและชมุชนควบคูไ่ปกบัการดำาเนนิธรุกจิ
 ผลประกอบการของธุรกิจปิโตรเคมี การกล่ัน และน้ำามัน 
ส่วนใหญ่จะขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจ ส่วนต่างราคาน้ำามันดิบ
และวัตถุดิบกับราคาผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงและปิโตรเคมี 
ในตลาดโลก ซึง่ปรบัขึน้ลงตามอปุสงค์และอปุทานของตลาดโลก 
รวมถึงมูลค่าสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี สำาหรับปี 2562 ธุรกิจ 
ปิโตรเคมี การกลั่น และน้ำามัน มีกำาไรสุทธิรวม (คิดร้อยละ 100)  
เท่ากับ 27,993 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 39,824 ล้านบาท  
โดยมีปัจจัยหลักมาจากส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ปรับตัว 
ลดลงเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจโลกชะลอตัว จากผลกระทบของ
สงครามการค้า ประกอบกบัปรมิาณการผลติและจำาหนา่ยทีล่ดลง 
เนื่องจากมีการปิดซ่อมบำารุงตามแผน อย่างไรก็ดี กลุ่ม ปตท. 
ยังคงดำาเนินการเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกระบวนการ
ทำางานอย่างต่อเนื่อง โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มและลดต้นทุน 
ด้วย Productivity Improvement และการบริหารจดัการพลงัรว่ม 
(Synergy Value) ของกลุม่ภายใตโ้ครงการ PRISM (Petrochemical 
and Refining Integrated Synergy Management) โครงการ 
PTT Group Operational Excellence จากการประยุกต์ใช้ Best 
Practice การบรหิารระบบโลจสิตกิสก์ลุ่ม ปตท. (Group Logistics 
Management) และการบริหารห่วงโซ่อุปทาน (Value Chain 
Optimization)
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 ในปี 2562 บริษัทในกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่นมีปริมาณวัตถุดิบโดยรวมที่ป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำามันของ
กลุม่ ปตท. เท่ากบั 650 พนับารเ์รลต่อวัน ลดลงรอ้ยละ 7 จากปกีอ่น เนือ่งจากป ี2562 โรงกล่ันมกีารหยดุซอ่มบำารงุใหญ ่
ตามแผน ได้แก่ IRPC หยุดซ่อมบำารุง RDCC ในช่วงไตรมาสที่ 1 และ ADU-1 ในช่วงไตรมาสที่ 3 ในขณะที่ TOP 
หยุดซ่อมบำารุง CDU-3 ในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3 และ GC หยุดซ่อมบำารุงโรงกลั่นในช่วงไตรมาสที่ 4 และมีปริมาณ 
การจำาหน่ายปิโตรเคมีโดยรวม เท่ากับ 7,550 พันตัน ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน เนื่องจากมีการหยุดซ่อมบำารุงใหญ่ 
ตามแผนโดย GC หยดุซอ่มบำารงุโรงอะโรเมตกิสห์นว่ยที ่1 ในช่วงไตรมาสที ่2 ประกอบกบั TOP (TPX) มหียดุซ่อมบำารงุ 
ตามแผน ในช่วงไตรมาสที่ 2 - 3

หน่วย: พันบาร์เรลต่อวัน

ปริมาณวัตถุดำิบ 
ที่ป้อนเข้าสู ่
กระบวนการผลิตนํ้ามัน
ของกลุ่ม ปตท.
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หน่วย: พันตันต่อปี

ปริมาณจําหน่าย
ปิโตรเคมีรวม
ของกลุ่ม ปตท.
(โอเลฟินส์+อะโรเมติกส์+
เม็ดำพลาสติก)
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 สำาหรบัธรุกจิน้ำามันและคา้ปลกีที่ดำาเนนิการผา่น OR ปรมิาณ
การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมโดยรวม 27,923 ล้านลิตร หรือ
เทียบเท่า 481,180 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้น 398 ล้านลิตร หรือ 
ร้อยละ 1.4 จากปี 2561 โดยหลักมาจากผลิตภัณฑ์ดีเซลและ
เบนซินที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ขยายสถานีบริการน้ำามันในประเทศ
เพิ่มจำานวน 141 แห่ง และในต่างประเทศจำานวน 48 แห่ง และมี 
ผลประกอบการของธุรกิจ Non-Oil ปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยหลักจาก 
ธุรกิจ Café Amazon ที่มีจำานวนร้านกาแฟทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศเพิ่มขึ้น ขยายสาขาในประเทศเพิ่มขึ้นจำานวน 
463 สาขา และในต่างประเทศเพิ่มขึ้นจำานวน 54 สาขา รวมทั้ง 
OR  ไดล้งนามสญัญารว่มทนุกับ บรษัิทเซน็ทรลั เรสตอรองส ์กรุป๊ 
จำากัด (CRG) เพื่อดำาเนินธุรกิจกาแฟ Café Amazon ในประเทศ 
เวียดนามโดยกลุ่ม OR ลงทุนผ่าน บริษัท พีทีที  โออาร์   
อินเตอร์เนชั่นแนล โฮลดิ้งส์ (สิงคโปร์) จำากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย 
ของ OR สัดส่วนร้อยละ 60 และกลุ่ม CRG ร้อยละ 40 และ 
ทำาการเปดิ  Café Amazon  สาขาแรกในประเทศจนี  ณ  มณฑลกวา่งซ ี
ซึ่งนับเป็นการขยายตลาดเอเชียเป็นประเทศที่ 10 นอกจากนี้ 
แล้วได้ทำาการเปิดตัวโครงการ “ไทยเด็ด” เพื่อเป็นการสนับสนุน 
ช่องทางการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
ในท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศไทยมุ่งดำาเนินธุรกิจควบคู่กับ 
การดูแลสังคมชุมชน และเปิดตัวร้าน Café Amazon Circular 
Living ตามแนวคดิรกัษโ์ลก ใสใ่จสิง่แวดลอ้ม โดยนำาขยะรไีซเคลิ
มาใช้ในการมาแปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งร้านให้ทันสมัย
 ทั้งนี้ การจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้กับลูกค้าราชการ 
และรัฐวิสาหกิจ อันประกอบด้วยผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิง  
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำามันหล่อลื่น และผลิตภัณฑ์หล่อลื่นอื่น ๆ  
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของภาครัฐ เช่น สถานีบริการ คลังน้ำามัน
และก๊าซธรรมชาติ ดำาเนินการโดย ปตท. 

ธุรกิจไฟฟ้าและสาธารณูปการ

 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 
(GPSC) ดำาเนินธุรกิจผลิตสาธารณูปการ (ไฟฟ้า ไอน้ำา และน้ำา
ปราศจากแร่ธาตุ) ให้ลูกค้าอุตสาหกรรม และดำาเนินการผลิต
ไฟฟา้อสิระ (IPP) กบัการไฟฟา้ฝา่ยผลติแหง่ประเทศไทย (กฟผ.)
บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำาเย็น จำากัด (DCAP) ดำาเนินการผลิต
ไฟฟ้าและน้ำาเย็นเพื่อจำาหน่ายให้กับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
และบรษัิท ไทยออยล ์เพาเวอร ์จำากดั (TP) ดำาเนนิการผลติไฟฟา้
จำาหนา่ยไฟฟา้ใหแ้ก ่กฟผ. และจำาหนา่ยไฟฟา้และไอน้ำาใหล้กูคา้
ในกลุ่มบริษัทไทยออยล์ 

ธุรกิจถ่านหิน

 ปตท. มีการลงทุนในธุรกิจถ่านหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ผ่าน บริษัท Sakari Resources Limited (SAR) โดยถือหุ้น 
ผ่าน บริษัท ปตท. โกลบอล เมเนจเม้นท์ จำากัด (PTT Global 
Management Company Limited: “PTTGM”) ซึ่งเป็น 
บริษัทแกนกลางรองรับการลงทุนของ ปตท. ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ และ บริษัท PTT Mining Limited (PTTML) 
ซึ่งรับซื้อหุ้น SAR จากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ต้องการขายหุ้น ทำาให้ 
PTTML ได้สัดส่วนการถือหุ้นใน SAR เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 
95.45 เป็นร้อยละ 95.82
 ในปี 2562 ธุรกิจถ่านหินมียอดขายถ่านหินรวมทั้งสิ้น 7.8 
ล้านตัน ลดลงจากปี 2561 ซึ่งมียอดขายถ่านหินรวมเท่ากับ 
8.2 ล้านตัน โดยได้จำาหน่ายถ่านหินให้กับผู้ใช้ในทวีปเอเชีย 
เปน็หลกั เชน่ เขตบรหิารพเิศษฮอ่งกง ประเทศไตห้วนั สาธารณรฐั
เกาหลี ประเทศญี่ปุ่น ประเทศจีน สาธารณรัฐอินเดีย ประเทศ
มาเลเซยี สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี และประเทศไทย โดยบรษัิท SAR 
มกีำาไรสทุธ ิ59 ล้านเหรยีญสหรฐั ลดลงจากป ี2561 ทีม่กีำาไรสทุธ ิ 
90 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณยอดขายถ่านหิน
ที่ลดลงและราคาถ่านหินอ้างอิงนิวคาสเซิล (NEWC) ในตลาด
ปรับตัวลดลงจากปี 2561 อันเป็นผลมาจากนโยบายการลด 
การใช้ถ่านหินเพื่อควบคุมปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
โดยในป ี2562 บรษิทัยงัคงมุง่เนน้การควบคุมค่าใช้จา่ยในการผลติ 
และค่าใช้จ่ายในการดำาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจน 
การปรบัแผนการผลติ แผนการขายและการตลาด เพือ่ใหต้อบรบั 
อุปสงค์และอุปทานของถ่านหินในตลาด รวมถึงการทำา Coal 
Blending เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการ 
ของลกูคา้และรกัษาขดีความสามารถในการแขง่ขนัอยา่งตอ่เนือ่ง

ธุรกิจให้บริการ

 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด (EnCo) ให้บริการ
พื้นที่สำานักงานและบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ รวมท้ัง
สนับสนุนการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้กับกลุ่ม ปตท.  
อย่างครบวงจร
 บรษิทั พทีที ีเอนเนอรย์ี ่โซลชูัน่ส ์จำากดั (PTTES) ใหบ้รกิาร
เป็นที่ปรึกษาทางเทคนิควิศวกรรม
  บรษิทั พทีที ีดจิติอล โซลชูัน่ จำากดั (PTT Digital) ใหบ้รกิาร
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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การสํา รวจ
และผลิต
ปิโตรเลียม

การจัดำหา
ก๊าซธรรมชาติเหลว

ก๊าซธรรมชาติ กระแสไฟฟ้า

นํ้ามันดำิบและ
นํ้ามันเชื้อเพลิง

โรงแยก
ก๊าซธรรมชาติ

ท่อย่อย ระบบผลิตไฟฟ้า
และนํ้าเย็น

โรงไฟฟ้า

ขนส่งนํ้ามัน

โรงกลั่น

สถานี
บริการ

นํ้ามันหล่อลื่นพื้นฐาน

ภาคขนส่ง

ก๊าซหุงต้ม
ในครัวเรือน/
ขนส่ง/ 
อุตสาหกรรม

นํ้ามันหล่อลื่น

การจัดำหา
นํ้ามันดำิบและ
นํ้ามันเชื้อเพลิง

วัตถุดำิบที่ไดำ้จาก
การเกษตร

เหมืองถ่านหิน

โรงงานไบโอดำีเซล 
โรงงานเอทานอล

การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
และการบริหารจัดำการ 
อาคารสถานที่

การค้า
ระหว่าง
ประเทศ 

การจัดำการ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน/ 
ที่ปรึกษา, วิศวกรรมโครงการ

การส่งออก

อุปกรณ์/
ของใช้

โรงโอเลฟินส์
และอะโรเมติกส์

เม็ดำพลาสติก
และพลาสติกชีวภาพ

ก๊าซธรรมชาติ
สํา หรับยานยนต์

นํ้ามัน
สํา เร็จรูป
และเชื้อเพลิงชีวภาพ

โรงงาน
อุตสาหกรรม

โรงโพลีเมอร์

ก๊าซหุงต้ม

ความเชื่อมโยงทางธุรกิจ
ธุรกิจขั้นต้น ธุรกิจขั้นกลาง ธุรกิจขั้นปลาย ผู้บริโภค

ระบบท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ
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การขับเคลื่อนองค์กร
ดำ้วยเทคโนโลยีดำิจิทัล
และการสร้างนวัตกรรม
เพื่อสร้างอนาคตที่ยั่งยืน
จากความท้าทายของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกับธุรกิจ
อย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology) ปตท. ได้มีการนำาเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ในการทำางาน รวมถึงส่งเสริมให้พนักงานมีการต่อยอดองค์ความรู้
ไปสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ สนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรให้ดำาเนินไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว รวมถึงช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้ 

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการทำางาน
 ปตท. ได้เริ่มนำาเทคโนโลยี Robotic Process Automation 
(RPA) มาใช้ในองค์กร โดย RPA เป็นโปรแกรมที่มีคุณสมบัติ 
ในการทำางานซ้ำา ๆ และมีการทำางานที่มีขั้นตอนที่ชัดเจนได้ 
อยา่งอตัโนมตั ิโดยสามารถกำาหนดให ้RPA ทำางานไดต้ลอดเวลา 
24 ชั่วโมง 7 วัน ทำาให้เกิดประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการทำางาน เพิ่มความพึงพอใจของพนักงาน ตรวจสอบผล
การทำางานได้ในทุกขั้นตอน รองรับปริมาณงานที่เปลี่ยนแปลง
ไดอ้ยา่งรวดเรว็ สามารถลดเวลาในการทำางานไดก้วา่รอ้ยละ 50  
ซึง่ได้มกีารเริม่ใชง้านแลว้ในกระบวนการจดัหาจนถงึการชำาระเงนิ
ผ่านธนาคาร (Procure to Pay) กระบวนการตรวจสอบรายการ
ระหว่างกันของบริษัทในเครือ (Intercompany Reconciliation) 
กระบวนการตรวจสอบรายการรับจ่ายเงินจากธนาคาร (Bank 
Reconciliation) รวมถงึกระบวนการออกใบแจ้งหนี้ของลกูคา้กา๊ซ 
เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ยงัมกีารพฒันา Chatbot เพื่อให้บรกิารตอบคำาถาม 
และให้ข้อมูลด้านบุคคลแก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถ
สอบถามข้อมูลได้ตลอดเวลา ผ่าน Workplace Chat ซึ่งเป็น
แพลตฟอร์มส่วนกลางที่ ปตท. จัดเตรียมไว้ให้กับพนักงาน โดย
นำาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงานจัดหา
พัสดุ และการจัดหาที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ (Non-Hydrocarbon 
Procurement) อาทิ Robotic Process Automation (RPA) 
Analytic และ Chatbot โดยมุ่งเน้นการจัดซื้อจัดจ้างตามหลัก 
Governance Risk and Compliance ซึ่งเป็นการจัดระบบจัดซื้อ
จดัจา้งใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั สามารถบรหิารตน้ทนุการจัดซือ้ 
จัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวในการจัดซื้อ 
จัดจ้างด้วยแนวคิด Anywhere Anytime Any Device รวมถึง 
การดำาเนนิการดา้น Green Procurement ที ่ปตท. และกลุ่มบรษิทั 
ได้ร่วมกับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ Thailand 
Blockchain Community Initiative ซึ่งเป็นความร่วมมือของ
ธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 22 แห่ง นำาเทคโนโลยีมาให้
บริการหนังสือค้ำาประกันบน Blockchain ที่เปลี่ยนความยุ่งยาก
ในกระบวนการรับส่งเอกสารให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม นับเป็นครั้งแรก
ของโลกที่ธนาคารไทย ธนาคารต่างประเทศ และผู้ใช้บริการ 
ร่วมใช้ Blockchain บนระบบเดียวกัน 
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งาน PTT TECH SAVVY AGENT Season 2

การส่งเสริมด้านดิจิทัล
และนวัตกรรมในองค์กร
 ปตท. ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ เรียนรู้ และต่อยอดองค์ความรู้ 
ไปสู่นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ เป็นผลให้เกิด
บรรยากาศของการสรา้งสรรคน์วตักรรมจากพนกังานหนว่ยงาน 
ต่าง ๆ ทั่วทั้งองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยพนักงานมีช่องทางส่ง 
ผลงานความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมผา่นการประกวด PTT 
Innovation Award ที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำาทุกปี เพื่อเป็นการให้
รางวัล สร้างแรงบันดาลใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงาน 
อกีทัง้ยงัมกีารสื่อความประชาสมัพนัธ ์เผยแพรผ่ลงานตา่ง ๆ  และ
แลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอก ปตท. อย่างต่อเนื่อง 
ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น การจัดแสดงผลงานที่โดดเด่น
ด้านนวัตกรรมผ่านบูท PTT We Can Corner การเขียนบทความ
นวัตกรรมลงในวารสารบ้านเรา การสื่อความกิจกรรมต่าง ๆ 

ผ่าน PTT What’s News อีเมล และ Poster และในปี 2562 นี้ 
ปตท. ดำาเนินงานโครงการ PTT TECH SAVVY AGENT ต่อเนื่อง 
เปน็ปทีี ่2 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่พฒันาบคุลากร สรา้งวฒันธรรม  
และค่านิยมองค์กรด้าน Digitalization (SPIRIT+D) ให้มี 
ความพร้อมสำาหรับการสร้างธุรกิจใหม่ หรือสร้างคุณค่าต่อยอด 
ธุรกจิในลักษณะของ Startup ด้วยการนำาเทคโนโลยดีจิทิลัมาเปน็ 
เครือ่งมอืในการบรหิารจดัการ ผา่นกจิกรรมการเรยีนรูใ้นรปูแบบ 
Coaching Session/ Pitching Session การบรรยายและเสวนา 
จากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและสตาร์ทอัพที่มีชื่อเสียงระดับ 
ประเทศ พร้อมกิจกรรมกลุ่มซึ่งได้มีการบันทึกเทปการแข่งขัน 
ในรูปแบบ Reality Show เผยแพร่ผ่านสื่อภายในองค์กร 
และ YouTube Channel Account “PTT People Plus”
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ผลงานนวัตกรรม
 ปตท. จัดตั้งสายงานพัฒนานวัตกรรมและดิจิทัล และโครงการบูสเตอร์ ภายใต้กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม เพื่อทำาหน้าที่
ตอบสนองต่อกลยุทธ์ของ ปตท. ที่ต้องการผลักดันการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business) ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีบทบาทในการเป็น 
ตวัเร่ง และเชื่อมโยงการพฒันานวตักรรมของ ปตท. ใหเ้กดิเปน็ธรุกจิใหม ่และแสวงหาโอกาสทางธรุกจิดา้นเทคโนโลยแีละนวตักรรม
ทั้งจากภายในและภายนอก ปตท. 
 สำาหรับผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของพนักงาน ซึ่งสร้างมูลค่าแก่องค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย 
และได้รับรางวัลเป็นที่ยอมรับจากภายนอก อาทิ

รางวัลจากภายนอก: 
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น 
สาขารางวัลความคิดสร้างสรรค์ดีเด่น 
ปี 2562 

งานวิจัยความเข้มข้นก๊าซ NO2
 

ในพื้นที่อุตสาหกรรม 
แสดงผลคุณภาพอากาศ
ในรูปแบบ VR 3 มิติ

นวัตกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: 
โครงการโลกเสมือนจริงสำาหรับถ่ายทอด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบพหุมิติ

 ใชใ้นการพยากรณค์ณุภาพอากาศลว่งหนา้ เพือ่เตรยีมพรอ้ม 
ต่อการวางแผนปฏบิตังิาน (เช่น Start และ Shutdown กระบวนการ
ผลติ) โดยระบวุนัและเวลาทีเ่กดิผลกระทบสิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ 
นอกจากนี้ ผนวกเทคโนโลยีการจำาลองมลพิษอากาศที่โดดเด่น
ของ ปตท. จากนวัตกรรม PTT-NLCD92 ร่วมกับเทคโนโลยี 
โลกเสมอืนจรงิ (Virtual Reality: VR) ทีท่นัสมยั สามารถประยกุตใ์ช ้
อธบิายปญัหาสงัคมและสิง่แวดลอ้มทีห่ลากหลาย เชน่ ฝุน่ละออง 
PM2.5 มลภาวะเสียง กลิ่นรบกวน การจุดติดไฟและการระเบิด 
นำาไปสูก่ารบรหิารจดัการสิง่แวดลอ้มอยา่งถกูตอ้งมปีระสทิธภิาพ 
 นอกจากนี ้ยงัสามารถเปน็ตน้แบบใหก้บัทกุกลุม่อตุสาหกรรม 
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีโอกาสขัดแย้งกับชุมชนสูง ทำาให้ 
ทุกคนเห็นความสัมพันธ์ระหว่างแหล่งกำาเนิดมลพิษและ 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอยา่งชัดเจน ใช้ระบสุาเหตุของมลภาวะนำาไปสู ่
การจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน ปกป้องคุ้มครอง 
สุขภาพอนามัยของพนักงานและประชาชนที่อาศัยรอบโรงงาน 
นอกจากน้ี สามารถใช้เป็นเง่ือนไขตรวจติดตามผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม (EIA Monitoring) หรือประยุกต์ใช้กำากับดูแลมลพิษ
ทางอากาศระดับจังหวัดหรือประเทศ ให้ครอบคลุมมากขึ้น

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

ี 2
56

2 
บร

ิษัท
 ป

ตท
. จ

ําก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

056

คว
าม

สำา
เร

็จข
อง

กา
รด

ำาเ
นิน

ธุร
กิจ



 ปตท. มุง่มัน่ในการเปน็องคก์รทีข่บัเคลือ่นประเทศ ผา่นการสรา้งความมัน่คง 
ทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคู่กับการดูแลสังคมและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล โดยได้ดำาเนินโครงการเพื่อสังคมใน 2 มิติ ดังนี้ 

	 •	 ก�รพัฒน�ทรัพย�กรมนุษย์	 ชุมชน	 สังคม	 (People)	 โดยพัฒนาเด็ก
และเยาวชนให้เป็นกำาลังสำาคัญในการพัฒนาประเทศ ผ่านการพัฒนา
ทกัษะ STEM การกอ่ตัง้และสนบัสนนุแผนการดำาเนนิงานระยะยาวของ
โรงเรียนกำาเนิดวิทย์และสถาบันวิทยสิริเมธีอย่างต่อเนื่อง พร้อมกันนี้ 
ปตท. ยงัมุง่พฒันาศกัยภาพดา้นกฬีาตามกลยทุธ ์3T เพือ่สรา้งชือ่เสยีง 
ให้กับประเทศไทยในเวทีสากล และมุ่งเน้นการใช้องค์ความรู้และ 
ความเชี่ยวชาญขององค์กรในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 
ไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ผ่านการส่งเสริมอาชีพและการใช้
พลังงานทดแทน

	 •	 ก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	 (Planet) 
ผ่านการสร้างความตระหนักและความร่วมมือในการอนุรักษ์ธรรมชาติ
และระบบนเิวศ	ฟืน้ฟสูิง่แวดลอ้ม	ทัง้ในเมอืงและชนบท	ตลอดจนส�นตอ่ 

มิติการดำาเนินงาน
ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ของ ปตท.

ความรับผิดำชอบ
ต่อสังคม

PEOPLE PLANET

Social
Wealth

Green
Environment

  +

การปลูกและดูแลรักษาป่าจากโครงการปลูกป่าฯ 1 ล้านไร่ 
เพือ่สรา้งผืนป่าอันสมบูรณ์ และมีส่วนร่วมในการลดผลกระทบ

  จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก
 

อนึ่ง รายละเอียดในเรื่องดังกล่าวปรากฏอยู่ในหัวข้อ “องค์กรที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship)” 
ในรายงานความยั่งยืน ปี 2562 (Corporate Sustainability Report 2019)
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การบริหารความเสี่ยง
(Risk Management)
 ปตท. ตระหนักถึงความสำาคัญของการบริหารความเสี่ยง
ภายใตก้ารเปลี่ยนแปลงทีอ่าจสง่ผลกระทบต่อธรุกจิทัง้จากปจัจยั
ภายในและภายนอก จึงได้มีการดำาเนินการบริหารความเสี่ยง 
อย่างต่อเนื่องตามหลักการและแนวทางของ Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission  
(COSO-ERM) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในเรื่องการบริหาร 
ความเสี่ยง โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ 
ที่สำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. และ
ต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำาหนดนโยบายบริหาร
ความเสีย่งทัว่องคก์ร ที่พนกังานทกุคนต้องถอืปฏบิตั ิมกีารจดัตัง้ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk 
Management Committee: ERMC) และคณะกรรมการแผน
วิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk 
Management Committee: CPRC) เพื่อทำาหน้าที่กำากับดูแล 
การบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

โครงสร้างการบริหารความเสี่ยง
 ปตท. บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบผ่าน 
คณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ และบูรณาการการบริหาร 
ความเสี่ยงควบคู่ไปกับการจัดทำาแผนวิสาหกิจ เพื่อให้แผน
บรหิารความเสี่ยงมปีระสทิธภิาพและมปีระสทิธผิล สอดคลอ้งกบั 
เป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
จะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของผู้บริหารท่ีรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
นัน้ ๆ  โดยถอืเป็นหน้าทีร่บัผดิชอบของทกุหนว่ยงานในการจดัการ
และควบคมุความเสีย่งใหอ้ยูใ่นระดบัทีย่อมรบัได ้ซึง่มกีารระบไุว้
อย่างชัดเจนในคำาบรรยายหน้าที่งานของทุกหน่วยงาน

เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยง
 ปตท. ได้ศึกษาและนำาเครื่องมือบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ 
ต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น การกำาหนดระดับความเสี่ยงที่องค์กร
ยอมรับได้ (Risk Appetite) การประเมินและจัดลำาดับปัจจัย 
ความเสี่ยงโดยใช้แผนที่ความเสี่ยง (Risk Map) การติดตาม 
การบริหารความเสี่ยงผ่านแผนบริหารความเสี่ยง (Mitigation 
Plan) และดชันชีีว้ดัความเสีย่งทีส่ำาคญั (Key Risk Indicator: KRI) 
รวมถึงการนำาเทคนิค Monte Carlo Simulation มาใช้ในการบ่งชี้
ผลกระทบตอ่ผลประกอบการในรปูแบบมลูคา่ความเสีย่ง (Value 
at Risk: VaR) นอกจากนี้ ปตท. ยังได้ติดตามการเปลี่ยนแปลง 
ของปัจจัยภายนอกที่สำาคัญ รวมถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่  
(Emerging Risk) เพื่อให้สามารถเตรียมมาตรการจัดการ 
ความเสี่ยงในเชิงรุกได้ก่อนที่จะกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ 
ของ ปตท.

วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง
 ปตท. ปลูกฝังจิตสำานึกด้านการบริหารความเสี่ยงให้แก่
พนักงานทุกคน รวมถึงการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมใน 
การบริหารความเสี่ยง มุ่งเน้นให้มีการจัดสรรทรัพยากรและ
ให้การสนับสนุนในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม โดยบูรณาการ 
เข้ากับกระบวนการทำางานที่สำาคัญของ ปตท. เพื่อส่งเสริม 
การบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิผล 

ปัจจัยความเสี่ยง
 ปตท. วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก 
รวมถึงแนวโน้มทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม คู่แข่ง และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำาหนดปัจจัย 
ความเสี่ยงระดับองค์กร โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

 การบริหารความเสี่ยง
 และปัจจัยความเสี่ยง
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1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์

ความเสี่ยงจากทิศทางกลยุทธ์
ธุรกิจ

ปตท. ได้กำาหนดกลยุทธ์การสร้าง New S-Curve เพื่อแสวงหาโอกาสและพัฒนาธุรกิจ 
รูปแบบใหม่ รับมือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
และเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการประกอบธุรกิจ (Disruptive Technology) โดยมีการทบทวน
วิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ของการดำาเนินธุรกิจในอนาคต

ความเสี่ยงจากปริมาณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติลดลง
และความต่อเนื่อง 
ในการผลิตก๊าซธรรมชาติ

ปริมาณสำารองก๊าซธรรมชาติของแหล่งผลิตทั้งในประเทศไทยและเมียนมาลดลง  
อาจส่งผลกระทบต่อความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติของทั้งสองแหล่ง  
ซึ่งจะส่งผลต่อการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. เพื่อรองรับแนวโน้มการจัดหาก๊าซธรรมชาติ
ที่ลดลง ปตท. จึงได้จัดหาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ระยะยาวเพิ่มเติม โดยอยู่ระหว่าง
ก่อสร้างสถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Terminal) แหล่งที่ 2 ที่จังหวัดระยอง 
และก่อสร้างท่อเส้นที่ 5 เพื่อรองรับความต้องการ LNG ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงมีการแสวงหา
แหล่งก๊าซธรรมชาติจากแหล่งใหม่

ความเสี่ยงด้านการลงทุน ปตท. มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การลงทุนต่าง ๆ อาจมีความเสี่ยงที่ผลตอบแทน 
จากการลงทุนจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย การดำาเนินโครงการล่าช้ากว่าแผนงาน  
และเงินทุนโครงการสูงกว่างบประมาณที่ตั้งไว้ ปตท. ได้กำาหนดระเบียบและหลักเกณฑ์ 
เพื่อนำามาใช้ในการกลั่นกรองการตัดสินใจ ติดตาม และกำากับดูแลการลงทุนของ ปตท.  
และบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยมีกระบวนการบริหารการลงทุนเชิงกลยุทธ์ที่มีคณะกรรมการ
บริหารการลงทุนทำาหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ติดตาม รายงานการลงทุนของ ปตท.

ความเสี่ยงในการพัฒนา
บุคลากรเพื่อรองรับ
การเติบโตทางธุรกิจ

ปตท. มีการขยายการลงทุน รวมถึงการนำาระบบดิจิทัลและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช ้
ขับเคลื่อนธุรกิจ หากไม่สามารถจัดเตรียมและพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญ 
ได้ทันเวลา อาจส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายในระยะยาวได้ ปตท. ต้องปรับ  
Core Competency ของพนักงาน ให้สอดรับกับกลยุทธ์ ทิศทางขององค์กร  
และทำาการประเมินขีดความสามารถบุคลากรในองค์กรควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพ 
ของบุคลากรผ่าน 2 ส่วนหลัก ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพพนักงานในส่วนที่เป็น  
Core Competency และการพัฒนาศักยภาพพนักงานในส่วนที่เป็น Functional  
Competency ของแต่ละธุรกิจ โดยจะเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำาเป็น 
ในเชิงลึกเฉพาะแต่ละธุรกิจควบคู่กับการฝึกปฏิบัติ

ความเสี่ยงด้านชื่อเสียงองค์กร การดำาเนินธุรกิจของ ปตท. เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียหลายกลุ่ม เพื่อป้องกัน 
ไม่ให้เกิดประเด็นที่อาจส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงขององค์กร ปตท. ได้กำาหนดพันธกิจ 
ในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล รวมถึง ปตท. ยังมีการวิเคราะห์แผน 
การดำาเนินงานและโครงการในอนาคต เพื่อลดผลกระทบด้านผู้มีส่วนได้เสีย 
ที่อาจจะเกิดขึ้น โดยกำาหนดให้หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
ติดตามการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
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2. ความเสี่ยงด้านปฏิบัติการ

ความเสี่ยงจากราคา
ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
ที่มีความผันผวนสูง

ราคาวัตถุดิบและราคาจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์ต่อต้นทุน
วัตถุดิบ (Spread) ทั้งในประเทศและต่างประเทศของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
เปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามตลาดโลก อาจส่งผลกระทบต่อผลการดำาเนินงาน 
อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในอนาคตของ ปตท. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. 
เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนเหล่านี้ ปตท. ได้กำาหนดการบริหารความเสี่ยงราคา
เพื่อรองรับผลกระทบจากความผันผวนของราคาพลังงาน โดยมีการจัดทำาแผนธุรกิจ
เพื่อรองรับสถานการณ์ที่หลากหลายในระดับราคาน้ำามันต่าง ๆ อีกทั้งมีการตั้งคณะทำางาน
บริหารความเสี่ยงราคา ทำาหน้าที่วิเคราะห์สถานการณ์ความเคลื่อนไหวราคาน้ำามัน
ในตลาดโลกและดำาเนินการบริหารความเสี่ยงด้านราคา (Hedging) ร่วมกันภายใน 
กลุ่ม ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในปัจจุบัน กลุ่ม ปตท. ได้ดำาเนินการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียมและปิโตรเคมีโดยใช้ตราสารอนุพันธ์เป็นเครื่องมือ

ความเสี่ยงทางด้านการปฏิบัติ
ตามนโยบาย กฎหมาย 
ข้อบังคับ และกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง

ความซับซ้อนของบทบัญญัติทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
ของนโยบาย กฎหมาย ตลอดจนปัญหาการตีความที่ไม่ชัดเจน และความเข้าใจวิธีปฏิบัติ
ที่คลาดเคลื่อนไป อาจส่งผลกระทบต่อการดำาเนินธุรกิจ ทำาให้ต้องมีความรับผิด
ตามกฎหมาย และกระทบต่อภาพลักษณ์ชื่อเสียงของ ปตท. ดังนั้น ปตท. จึงมีกระบวนการ
รองรับความเสี่ยงด้านกฎหมายล่วงหน้าผ่านการติดตามการออกร่างกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ใหม่ต่าง ๆ เพื่อวิเคราะห์ประเด็นและชี้แจงข้อขัดข้องหรือปัญหาอุปสรรค
ต่าง ๆ ของ ปตท. และเตรียมข้อหารือต่อความไม่ชัดเจนของหลักเกณฑ์ เพื่อให้การดำาเนิน
ธุรกิจของ ปตท. สอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ใหม่ที่จะถูกบังคับใช้ในอนาคต 
และมีกระบวนการกำากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ อีกทั้ง ปตท. 
ยังได้บูรณาการระบบงานด้านการกำากับดูแลองค์กรตามแนวทาง GRC 
(Governance Risk and Compliance) เพื่อให้การดำาเนินธุรกิจของ ปตท. 
มีการกำากับดูแลที่ดี มีธรรมาภิบาลและการควบคุมภายในที่เพียงพอ พิจารณา
ความเสี่ยงอย่างรอบด้าน และดำาเนินการอย่างสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์

ความเสี่ยงจาก
การหยุดชะงักของการผลิต
และการดำาเนินธุรกิจ

ปตท. มีการดำาเนินงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีโอกาสได้รับผลกระทบ
จากการหยุดชะงักของการผลิตและการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบ
ที่รุนแรง และอาจทำาให้โครงสร้างพื้นฐานที่สำาคัญของ ปตท. ได้รับความเสียหาย 
ดังนั้น เพื่อลดโอกาสและผลกระทบของภัยคุกคามดังกล่าว ปตท. มี “มาตรฐาน
การจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม กลุ่ม ปตท.” 
และ “มาตรฐานระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ กลุ่ม ปตท.” ให้หน่วยธุรกิจ 
หน่วยงานสนับสนุน ตลอดจนบริษัทในกลุ่ม ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเชื่อมโยง
ระบบร่วมกัน และเป็นการปกป้องกิจกรรมที่สร้างมูลค่าตลอดสายโซ่ทางธุรกิจของ ปตท. 
ให้สามารถดำาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง ปตท. ได้มีการซื้อประกันภัยคุ้มครองความเสี่ยง
ทรัพย์สินหลักที่ใช้ในการดำาเนินธุรกิจทั้งหมดตามแนวปฏิบัติที่ดีของบริษัทชั้นนำา
ในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

ความเสี่ยงจากความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์

ประเด็นด้านภัยคุกคามและความมั่นคงทางไซเบอร์ (Cyber Security) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
และก่อให้เกิดผลกระทบหลากหลายรูปแบบ ปตท. ตระหนักถึงอันตรายของภัยดังกล่าว 
เล็งเห็นความสำาคัญของการดำาเนินการเชิงป้องกันและลดผลกระทบเพื่อควบคุม
ความเสี่ยงที่อาจเป็นเป้าหมายในการถูกโจมตี ปตท. จึงได้นำากรอบการดำาเนินงาน
ของ ISO/IEC 27001 เรื่องระบบการจัดการความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ โดยมีการดำาเนิน
กิจกรรมที่สำาคัญ เช่น การตรวจสอบระบบและประเมินหาความเสี่ยงที่เกิดจากช่องโหว่
ของระบบสารสนเทศ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่พนักงาน อีกทั้ง ปตท. 
ยังมีระบบ BCM รองรับในกรณีที่เกิดภัยคุกคามขึ้นกับระบบสารสนเทศของ ปตท.

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

ี 2
56

2 
บร

ิษัท
 ป

ตท
. จ

ําก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

060

คว
าม

สำา
เร

็จข
อง

กา
รด

ำาเ
นิน

ธุร
กิจ



3. ความเสี่ยงทางการเงิน

ความเสี่ยงจากความผันผวน 
ของค่าเงินบาท

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อเงินสกุลเหรียญสหรัฐ จะมีผลกระทบต่อรายได้
ส่วนใหญ่ของ ปตท. เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี
อ้างอิงกับราคาตลาดโลก ซึ่งกำาหนดราคาขายเป็นสกุลเงินเหรียญสหรัฐ ทำาให้รายได้
ของ ปตท. ผันผวนตามค่าเงินบาท ความผันผวนของค่าเงินบาท ยังมีผลกระทบ
ต่อกำาไรขาดทุนสุทธิทางบัญชีของ ปตท. จากการที่ ปตท. และบริษัทย่อยมีภาระหนี้เงินกู้
ต่างประเทศคงค้างอยู่ เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงินบาทดังกล่าว 
ปตท. ได้ดำาเนินการจัดโครงสร้างของเงินกู้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ ให้มีสัดส่วนสมดุล
กับรายได้ที่เป็นเงินสกุลต่างประเทศ (Natural Hedge) รวมทั้งบริหารเงินในบัญชีเงินฝาก
ที่เป็นสกุลต่างประเทศ และซื้อ-ขายเงินสกุลต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อเตรียมการชำาระหนี้
เงินกู้สกุลต่าง ๆ และธุรกรรมการค้า

ความเสี่ยงจาก
การให้การสนับสนุนทางการเงิน
แก่บริษัทใน กลุ่ม ปตท.

ปตท. มีการลงทุนโครงการใหม่ เพื่อให้บริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และบางครั้ง
การลงทุนดังกล่าวอาจลงทุนผ่านบริษัทที่จัดตั้งใหม่ และ/หรือร่วมทุนกับพันธมิตร 
และ/หรือผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทบางแห่งยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นโครงการ 
หรือฐานะการเงินไม่แข็งแกร่งเพียงพอ ผู้ถือหุ้นรวมถึง ปตท. จึงยังต้องให้การสนับสนุน
ทางการเงินในช่วงการก่อสร้างโครงการ นอกจากนี้ ในบางกรณีบริษัทอาจประสบปัญหา
ขาดสภาพคล่องในช่วงดำาเนินการเชิงพาณิชย์ จึงมีความจำาเป็นต้องรับการสนับสนุน
ทางการเงินจากผู้ถือหุ้น ปตท. จะพิจารณาให้ความสนับสนุนทางการเงินในกรณี
ที่จำาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ในระยะยาว 
ซึ่ง ปตท. มีความเชื่อว่านโยบายและการดำาเนินการดังกล่าวจะสามารถ
สร้างความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้

ความเสี่ยงจาก
การจัดหาเงินทุนสำาหรับ
การดำาเนินการตามแผน

ปตท. ดำาเนินธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนสูงและเป็นการลงทุนล่วงหน้า ในทางปฏิบัติ
ถึงแม้ ปตท. จะมีการติดตามและบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด 
แต่การใช้เงินทุนดังกล่าวยังอาจคลาดเคลื่อนไปจากแผนที่วางไว้ การประกอบธุรกิจ
ของ ปตท. ที่มุ่งเน้นการสร้างความเติบโตอย่างมั่นคงในระยะยาวและการเป็นบริษัท
ที่มีการกำากับดูแลกิจการที่ดี ทำาให้ ปตท. มีแผนงานลงทุนเพื่อขยายธุรกิจ
อย่างระมัดระวังโดยคำานึงถึงแหล่งเงินทุนต่าง ๆ โดยเฉพาะการจัดโครงสร้างเงินทุน
ที่สามารถดำารงอัตราส่วนทางการเงินที่สำาคัญต่าง ๆ ให้อยู่ระดับที่เหมาะสม
เทียบเคียงได้กับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน
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	 •	 ปตท.	จัดพิธีว�งศิล�ฤกษ์โครงก�รก่อสร้�งท่�เทียบเรือ
และสถานรีบั-จา่ย LNG หนองแฟบ เพือ่รองรบัการนำาเขา้ 
แอลเอ็นจีในปริมาณ 7.5 ล้านตันต่อปี ซึ่งจะแล้วเสร็จ
พรอ้มดำาเนนิการได้ในป ี2565 เพือ่เพิม่ขดีความสามารถ 
ในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ 
สร้างความมั่นคงและเสถียรภาพทางด้านพลังงานของ
ประเทศ

 

พิธีวำงศิลำฤกษ์โครงกำรก่อสร้ำงท่ำเทียบเรือและสถำนีรับ-จ่ำย LNG หนองแฟบ

ความสํา เร็จที่สํา คัญ
ของปี 2562 

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
และขยายต่อยอดธุรกิจ

	 •	 คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ลงมติให้
ความช่วยเหลือราคาขายปลีก NGV สำาหรับรถโดยสาร 
โดยขอให้ปรับราคาขายปลีก NGV เพิ่มอีก 3 บาทต่อ 
กิโลกรัม จากเดิม 10.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็น 13.62 
บาทต่อกิโลกรัม โดยให้ทยอยปรับราคาเพิ่มครั้งละ 
1 บาททุก 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 
เป็นต้นไป โดยขอความร่วมมือ ปตท. ให้ความช่วยเหลือ
ส่วนต่างของราคาขายปลีก NGV สำาหรับรถโดยสาร
สาธารณะ เมื่อเทียบกับราคาขายปลีก NGV สำาหรับ 
รถทั่วไป ที่ปัจจุบันกำาหนดราคาขายอยู่ที่ 16.01 บาท 
ต่อกิโลกรัม

 ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
 และก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
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พิธีวำงศิลำฤกษ์โครงกำรก่อสร้ำงหน่วยแยกอำกำศ (ASU) 
จำก LNG แห่งแรกของประเทศไทย  

	 •	 ปตท.	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือในโครงก�ร	
NGV Marketplace ตามแผนยุทธศาสตร์ยกระดับ
การเกษตร 4.0 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ
พัฒนาช่องทางการจำาหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย ผ่าน
สถานบีรกิาร NGV ของ ปตท. พรอ้มทัง้ชว่ยสง่เสรมิการใช ้
เทคโนโลยีดิจิทัลตลอดกระบวนการผลิต เพื่อยกระดับ
เกษตรกรไทย และสนับสนุนการขับเคลื่อน Digital 
Economy ของประเทศพิธีลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือ

โครงกำร NGV Marketplace

	 •	 ปตท.	 ร่วมลงทุนกับ	 บริษัท	 บ�งกอกอินดัสเทรียลแก๊ส	
จำากัด (บีไอจี) ในโครงการหน่วยแยกอากาศ เพื่อผลิต
กา๊ซอตุสาหกรรม (Air Separation Unit: ASU) จดทะเบยีน 
จดัตัง้ บรษิทั มาบตาพดุ แอรโ์ปรดกัส ์จำากดั (Map Ta Phut  
Air Products Co., Ltd.: MAP) เมือ่วนัที ่14 มกราคม 2562 
ด้วยสัดส่วนถือหุ้นร้อยละ 51 และ 49 ตามลำาดับ และ
จัดพิธีวางศิลาฤกษ์โครงการเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 
2562 โดยโครงการตัง้อยูใ่นนคิมอตุสาหกรรมมาบตาพดุ 
จังหวัดระยอง กำาลังผลิตประมาณ 450,000 ตันต่อปี 
และคาดว่าจะสามารถดำาเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ได้
ภายในปี 2564 ซึ่งเป็นการนำาพลังงานความเย็นเหลือทิ้ง 
จากกระบวนการเปลี่ยนสถานะของ LNG จากของเหลว
ไปเป็นก๊าซมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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	 •	 ปตท.	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ	OR	และ	
บรษิทั สหวริยิาสตลีอนิดสัตร ีจำากดั (มหาชน) เพือ่ศกึษา
ความเป็นไปได้และความคุ้มค่าการใช้งาน LNG เป็น
พลังงานของกลุ่มสหวิริยา 

	 •	 ปตท.	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับองค์ก�ร
สะพานปลาและบรษัิท CUIYC Private Limited (Singapore) 
เพื่อศกึษาการนำาความเยน็จาก LNG พฒันาธรุกจิหอ้งเยน็ 
สำาหรับท่าเรือประมงและสะพานปลา 

	 •	 ปตท.	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับบริษัท 
พีอีเอ เอ็นคอม อินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด ซึ่งเป็นบริษัท 
ในเครอืของการไฟฟา้สว่นภมูภิาค เพือ่ศกึษาการนำา LNG 
ไปผลิตสาธารณูปโภค ไฟฟ้า และน้ำาจืด ให้กับชุมชน 
ในพื้นที่ห่างไกล 

	 •	 ปตท.	เปดิหอ้ง	GSM	Shipper	Control	Center	ที่เริ่มใช้ง�น
อย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 โดยได ้
รับเกียรติจากรัฐมนตรีและปลัดกระทรวงพลังงาน 
เยี่ยมชม เพื่อสร้างความมั่นใจในความเป็นธรรม โปร่งใส 
และไม่เลือกปฏิบัติ ในกรณีที่จะมี Shipper รายอื่น 
เข้ามาใช้บริการระบบท่อส่งก๊าซ

	 •	 ปตท.	และบรษิทั	JOVO	ประเทศจนี	ไดล้งน�ม	MOU	รว่มกนั 
จัดหา LNG เพื่อสนับสนุนนโยบาย LNG Regional Hub

พิธีลงนำมบันทึกควำมร่วมมือระหว่ำง Lianoning Yuzhuo Energy Company Limited และ ปตท.

	 •	 ปตท.	 ได้ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือก�รศึกษ�
และการพัฒนาการใช้ระบบ LNG ISO Container ขยาย
ตลาดเข้าสู่ประเทศจีน กับ Lianoning Yuzhuo Energy 
Company Limited โดยตกลงร่วมกันศึกษาโอกาส 
ในการขาย LNG ไปประเทศจนี รวมถงึการบรรจแุละจดัสง่ 
LNG ISO Container จากสถานรีบั-จา่ยกา๊ซธรรมชาตเิหลว 
มาบตาพุด ไปยังพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบังและท่าเรืออื่น ๆ  
ถือเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ 
การลงทนุของ ปตท. ทัง้ยงัตอบสนองเปา้หมายการพฒันา 
ศกัยภาพของประเทศให้เปน็ศนูยก์ลางการซื้อ-ขาย LNG 
ของภูมิภาค (Regional LNG Trading Hub) ตามนโยบาย
การปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน 
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	 •	 ปตท. ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการทดสอบ
นวตักรรมทีน่ำาเทคโนโลยีมาสนบัสนนุการใหบ้ริการด้าน
พลังงาน (Energy Regulatory Commission Sandbox: 
ERC Sandbox) ได้แก่ โครงการ Regional LNG Hub 
ของ ปตท. ซึง่แผนการดำาเนนิงานจะเปน็การทดลองบรรจ ุ
LNG จากคลังใส่เรือ เพื่อขนไปจำาหน่ายให้กับลูกค้าและ
จะต่อยอดไปจำาหน่ายในต่างประเทศต่อไป

	 •	 ปตท.	 ร่วมลงน�มบันทึกข้อตกลงว่�ด้วยคว�มร่วมมือ
โครงการบำาบัดรักษาด้วยความเย็น (Cryotherapy) กับ 
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยหน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
ริเริ่มที่จะศึกษาโอกาสในการนำาพลังงานความเย็นจาก
ไนโตรเจนเหลวที่จะเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ของ
กลุ่ม ปตท. มาใช้ประโยชน์ในการบำาบัดรักษาโรคและ
ฟื้นฟูสภ�พร่�งก�ย	 ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท�งก�รแพทย์ 
สมยัใหมท่ีจ่ะชว่ยเพิม่คณุภาพชวีติของคนไทยให้สามารถ
เข้าถึงการรักษาได้ในราคาที่เหมาะสม 

 

	 •	 ปตท. เปิดจำาหน่ายก๊าซ NGV ชนิดพิเศษภายใต้ชื่อ
ผลติภณัฑ ์“PTT NGV Plus” ณ สถานบีรกิาร NGV น้ำาพอง 
จงัหวดัขอนแกน่ และ ณ สถานบีรกิาร NGV ปตท. เขาคนัทรง 
จังหวัดชลบุรี โดย PTT NGV Plus มีจุดเด่นในการเพิ่ม
สมรรถนะการขบัขีร่ถ NGV ใหม้อีตัราเรง่ด ีวิง่ไดร้ะยะทาง 
ไกลขึ้น และประหยัดค่าเชื้อเพลิง ซึ่งได้รับการตอบรับ 
จากผู้ ใช้รถเป็นจำานวนมาก โดยปัจจุบันมีสถานีฯ 
ที่จำาหน่ายก๊าซ PTT NGV Plus ทั้งหมด 4 แห่ง ได้แก่ 
สถานีฯ พรรณี เพาเวอร์ จังหวัดปทุมธานี สถานีฯ  
สุขสมเกียรติขนส่ง (2004) จังหวัดสระบุรี สถานีฯ ปตท. 
น้ำาพอง จังหวัดขอนแก่น และสถานีฯ ปตท. เขาคันทรง 
จังหวัดชลบุรี ซึ่ง ปตท. มีแผนขยายพื้นที่จำาหน่าย PTT 
NGV Plus ในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป 

	 •	 ปตท. และ กฟผ. รว่มกนัเจรจาสญัญาซือ้ขายกา๊ซธรรมชาต ิ 
ฉบับใหม่ (Global DCQ) รวมทั้งได้รับการผลักดัน 
จากหนว่ยงานภาครฐัจนได้ขอ้ยตุใินเดอืนธันวาคม 2562 
ซึ่งเปน็ไปตามมตทิี่ประชุม กบง.  เมื่อวันที่  30  สงิหาคม  2562 
โดยทีส่ญัญา  Global  DCQ  ครอบคลมุโรงไฟฟา้บางปะกง 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ โรงไฟฟ้าวังน้อย โรงไฟฟ้า
พระนครเหนือ และโรงไฟฟ้าจะนะ ซึ่งส่งผลให้เพิ่ม 
ความมั่นคงทางด้านพลังงานและมีการบริหารจัดการ
ก๊าซธรรมชาติในประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากความร่วมมือของคู่สัญญา

	 •	 ปตท. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือศึกษา
แนวทางการบริการก๊าซธรรมชาติ กับบริษัท ปิ่นทอง 
อินดัสเตรียลปาร์ค จำากัด (มหาชน) เพื่อร่วมกันศึกษา 
การวางโครงข่ายท่อก๊าซธรรมชาติและให้บริการลูกค้า 
ก๊าซฯ สำาหรับพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 5 ซึ่งตั้งอยู่
ที่ตำาบลเขาคันทรง อำาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี และ
บริษัท ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์ จำากัด เพื่อร่วมกัน
ศกึษาความเปน็ไปไดใ้นการพฒันาโรงไฟฟา้พลงังานรว่ม 
เพื่อให้บริการไฟฟ้าและพลังงานความร้อน สำาหรับ 
นิคมอุตสาหกรรมป่ินทอง 5 นับเป็นการส่งเสริม 
การขยายตลาดการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซ่ึงเป็นพลังงานสะอาด 
เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสง่เสริมธุรกิจ Gas to Power 
ซึง่เปน็กลยทุธใ์หมข่องกลุม่ ปตท. ภายใตแ้นวคดิ Energy 
Solutions Provider ให้กับลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม

พิธีลงนำมบันทึกข้อตกลง
ควำมร่วมมือโครงกำรบ�ำบัดรักษำด้วยควำมเย็น
ระหว่ำงรำชวิทยำลัยจุฬำภรณ์ และ ปตท.
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พิธีลงนำมสัญญำซื้อขำย
น้�ำมันดิบและ LPG
ระหว่ำง KPC และ ปตท.

พิธีลงนำมสัญญำซื้อขำยน้�ำมันดิบ
ระหว่ำง Brunei Shell Petroleum และ ปตท.

 

	 •	 ปตท.	 ร่วมลงน�มสัญญ�ซื้อข�ยน้ำ�มันดิบและก๊�ซ 
  ปโิตรเลยีมเหลวกบับรษิทั Kuwait Petroleum Corporation 
  (KPC) บริษัทน้ำามันแห่งชาติของประเทศคูเวต เพื่อเป็น 
  การสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศไทย 
  พร้อมขยายฐานการทำาธุรกรรมการค้าระหว่างประเทศ 
  อีกทั้งยังเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 
  ทั้งสองบริษัทที่มีมาอย่างยาวนาน
 

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

	 •	 ปตท.	ทำ�สัญญ�ซื้อข�ยน้ำ�มันดิบบรูไนกับบริษัท	Brunei 
Shell Petroleum ในการรับซื้อน้ำามันดิบชนิด Seria 
Light Export Blend และ Champion ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 
ติดต่อกัน 

		 •	 ปตท.	 เริ่มต ้นการค้า LNG นอกประเทศเป็นครั้งแรก 
เพื่อขยายเครือข่ายการค้า LNG ระหว่างประเทศ  
ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศ
และเป็นก้าวสำาคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้า
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน LNG ของ ปตท. ในเวทีการค้าโลก
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ปตท. ร่วมมือกับ ADNOC, 
Intercontinental Exchange (ICE) 
และบริษัทพลังงำนชั้นน�ำของโลก 
จัดตั้งตลำด ICE Futures Abu Dhabi (IFAD)

พิธีลงนำมสัญญำร่วมลงทุนโครงกำรพัฒนำท่ำเรืออุตสำหกรรมระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1)

•	 ปตท.	เข�้รว่มลงทนุกบับรษิทัน้ำ�มนัแหง่ช�ตอิ�บดู�บ ี
 (ADNOC), Intercontinental Exchange (ICE) หนึง่ใน 
 ตลาดน้ำามัน Futures ที่ใหญ่ที่สุดในโลก และบริษัท 
 พลงังานช้ันนำาของโลกอกี 8 ราย เพือ่รว่มจดัตัง้ตลาด 
 ICE Futures Abu Dhabi (IFAD) ซึ่งการเข้ารว่มลงทนุนี ้
 จะเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ 
 พร้อมยกระดับความสัมพัน ธ์กับบริษัทชั้นนำา 
 ในระดบัโลก รวมทัง้เพิม่ขดีความสามารถขององคก์ร 
 เพื่อการเติบโตในระยะยาว

 

	 •	 บริษัทในกลุ่ม	ปตท.	โดยบริษัท	PTT	TANK	ร่วมลงทุนกับบริษัท	กัลฟ์	เอ็นเนอร์จี	ดีเวลลอปเมนท์	(GULF)	โดยบริษัท	กัลฟ์	
เอ็มทีพี แอลเอ็นจี เทอร์มินอล จำากัด ลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมระยะที่ 3 (ช่วงที่ 1) โดย PTT TANK ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้อยละ 30 และ GULF ถือหุ้นร้อยละ 70 โดยได้ทำาสัญญาร่วมลงทุนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน (Public Private 
Partnership: PPP) กับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

ธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์
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พิธีลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือกำรพัฒนำศักยภำพ
ในกำรด�ำเนินกิจกำรระหว่ำงองค์กำรเภสัชกรรม และ ปตท.

การพัฒนานวัตกรรม
และสร้างธุรกิจใหม่ 

 

	 •	 ปตท.	ลงน�มสญัญ�ใหเ้ช�่ทีด่นิกบั	ปตท.สผ.	เพือ่ก่อสร�้ง 
ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (PTTEP 
Technology and Innovation Center: PTIC) ในพืน้ที ่EECi 

	 •	 ปตท.	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ	 จีอี 	
ประเทศไทย เพื่อศึกษาการจัดต้ัง PTT-GE Solution 
Center ในพื้นที่ EECi 

	 •	 ปตท.	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ	Huawei	
เพื่อศึกษาการจัดตั้ง PTT-Huawei Innovation Campus 
ในพื้นที่ EECi

 

EECi

  

	 •	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มเข้�ใจระหว่�งองค์ก�ร
เภสัชกรรม และ ปตท. ในเรื่องการก่อสร้างโรงงานผลิต
ยารักษามะเร็ง และความร่วมมือในการพัฒนาศักยภาพ
การดำาเนินงานเชิงธุรกิจ รวมถึงแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
และประสบการณ์การดำาเนินงานขององค์กร

		 •	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือระหว่�งสถ�บันวิจัย 
  จุฬาภรณ์ องค์การเภสัชกรรม และ ปตท. ในการพัฒนา 
  ยาชวีวตัถคุลา้ยคลงึ (Biosimilar) โดยมเีปา้หมายใหผู้ป้ว่ย 
  โรคมะเร็งในประเทศสามารถเข้าถึงยารักษาโรคมะเร็ง 
  มากขึ้น
 

ธุรกิจยา 

พิธีลงพระนำมและลงนำมข้อตกลงควำมร่วมมือกำรวิจัยและพัฒนำชีววัตถุเพื่อกำรน�ำไปใช้ประโยชน์
ระหว่ำงสถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ องค์กำรเภสัชกรรม และ ปตท.
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	 •	 ปตท.	 ร่วมกับหน่วยง�นภ�ครัฐและเอกชน	 เปิดตัว	
Industrial Transformation Platform (ITP) สนับสนุน
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ผลักดัน SMEs ปรับเปลี่ยนระบบ
การผลิตสู่ดิจิทัล 

	 •	 ปตท.	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับ	 บริษัท 
สยามอุตสาหกรรมเกษตรอาหาร จำากัด (มหาชน)  
เพื่อดำาเนินโครงการ Robotics Solution Provider 

	 •	 คณะกรรมก�ร	ปตท.	มีมติอนุมัติให้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน
กับ Mitsui เพื่อดำาเนินธุรกิจการให้บริการดิจิทัล หุ่นยนต์ 
และปัญญาประดิษฐ์ ขับเคล่ือนพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน 
ของนวัตกรรม

 

สถำนีใส่ใจ

ปตท. จับมือกระทรวงอุตสำหกรรมและพันธมิตร 12 หน่วยงำน 
ร่วมลงทุน InnoSpace (Thailand)  

  

	 •	 ปตท.	ลงน�มคว�มร่วมมือด้�นก�รลงทุนในก�รส่งเสริม 
และพฒันานวัตกรรมผู้ประกอบการและวิสาหกิจเริม่ตน้ 
ร่วมลงทุนในบริษัท อินโนสเปซ (ประเทศไทย) จำากัด 
เพื่อการพัฒนาไปสู่ เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมตาม 
นโยบายรัฐ รวมทั้งเป็นการสร้างศักยภาพการแข่งขัน 
ให้กับประเทศไทยในระยะยาว 

	 •	 ปตท.	เปดิตวั	Pandora	Hunter	เกมกระด�น	X	นกัล�่สมบตั ิ
บนมือถือ โดยตัวเกมถูกสร้างและพัฒนาโดยฝีมือ 
คนไทยที่รองรับภาษาไทยเต็มรูปแบบ พร้อมจุดเด่น 
ท่ีชูความเป็นเกมผจญภัยผ่านการผสมผสานศิลปวัฒนธรรม 
ไทยลงไปได้อย่างลงตัวตามแนวคิด “เกมไทยหัวใจไทย 
อย่างแท้จริง” และเกม New Horizons เกมให้ความรู้ 
พลังงานรูปแบบใหม่ โดยให้ทดลองเล่นเป็นครั้งแรก 
ในงาน Thailand Game Show 2019 มหกรรมเกม 
ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ 

	 •	 ปตท.	 เปิด	 “สถ�นีใส่ใจ”	 ศูนย์ให้บริก�รส่งเสริมและ
ป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ (Smart Preventive Healthcare 
Unit) ไปแล้ว 2 แห่ง ณ สถานีบริการน้ำามัน PTT Station 
สาขา ตำาบลสระขวัญ อำาเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว และ 
สถานีบริการน้ำามัน PTT Station ห้างหุ้นส่วนจำากัด 
แสนอุดม (สาขา 2) ตำาบลศรีสุทโธ อำาเภอบ้านดุง 
จังหวัดอุดรธานี 

 

ธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ 
(Robotics & AI)

ธุรกิจ Electricity Value Chain

ด้าน Digitalization
และนวัตกรรมอื่น ๆ 

	 •	 ปตท.	 ลงน�มบันทึกข้อตกลงคว�มร่วมมือกับบริษัท 
Envision Energy International Limited ในโครงการ
ความร่วมมือด้าน New Energy  และ D ig i ta l 
Transformation ณ เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน 

	 •	 ปตท.	 เปิดตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้�ต้นแบบที่ 	 ปตท. 
ร่วมศึกษาและพัฒนากับบริษัท ETRAN ซึ่ ง เป็น 
สตาร์ทอัพของคนไทย 

	 •	 ปตท.	ลงน�มสัญญ�กับ	GPSC	 ในโครงก�รวิจัยพัฒน�
โรงงาน Battery Pilot Plant ที่ใช้เทคโนโลยี Semi-
Solid ซึ่งเป็นนวัตกรรมแบตเตอรี่ Lithium Ion ของ 24M 
โดยจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันในธุรกิจ
แบตเตอรี่  ธุรกิจระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า และ
โอกาสขยายการผลิตสู่ ระดับเชิงพาณิชย์ร่วมกัน 
ในอนาคต 

	 •	 PTT	 EV	 Wall	 Charger	 ได้รับก�รขึ้นทะเบียนบัญชี
นวัตกรรม โดยสำานักงบประมาณ สำานักนายกรัฐมนตรี 
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ผลการดำาเนินงานของ ปตท. และบริษัทย่อย 
 หน่วย: ล้านบาท

ปี 2561 ปี 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) 
(ร้อยละ)

รายได้จากการขายและการให้บริการ 2,336,155 2,219,739 (5.0%)

กำาไรก่อนหักต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา
 และค่าตัดจำาหน่าย (EBITDA)

351,396 288,972 (17.8%)

กำาไรจากการดำาเนินงานตามส่วนงาน (Operating Income) 227,803 155,768 (31.6%)

ส่วนแบ่งกำาไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในการร่วมค้า
 และบริษัทร่วม

8,515 6,008 (29.4%)

กำาไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน 6,354 15,313 >100%

ภาษีเงินได้ 53,647 32,989 (38.5%)

กำาไรสุทธิ 119,647 92,951 (22.3%)

 ในปี 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายจำานวน 2,219,739 ล้านบาท ลดลง 116,416 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.0 
จากปี 2561 โดยหลักลดลงจากธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และธุรกิจน้ำามัน จากราคาขายเฉลี่ย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและปิโตรเคมีที่ลดลงตามราคาน้ำามันดิบ แม้ว่าจะมีรายได้ขายเพิ่มขึ้นจากธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  
(จากการเข้าซื้อกิจการบริษัท โกลว์ พลังงาน จำากัด (มหาชน) (GLOW) ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 
(GPSC)) ธุรกิจสำารวจและผลิตฯ (จากปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช การเข้าซื้อ  
กิจการ MURPHY ในประเทศมาเลเซีย (โครงการมาเลเซีย) และกิจการบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ในปี 2562  
และราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น) รวมถึงกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ โดยหลักจากธุรกิจจัดหาและจัดจำาหน่ายก๊าซฯ (ปริมาณขายเฉลี่ย 
ที่เพิ่มขึ้น) 

วิเคราะห์
ฐานะทางการเงิน
และผลการดำ�เนินงาน
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 ในป ี2562 EBITDA จำานวน 288,972 ลา้นบาท ลดลง 62,424 
ล้านบาท หรือร้อยละ 17.8 จาก 351,396 ล้านบาท ในปี 2561 
มสีาเหตหุลกัจากผลการดำาเนนิงานของกลุม่ธรุกจิปโิตรเคมแีละ
การกลั่นปรับลดลงตามส่วนต่างราคาที่ลดลงในทุกผลิตภัณฑ์ 
ทั้งปิโตรเลียมและปิโตรเคมี แม้ว่าในปี 2562 มีกำาไรจากสต๊อก
น้ำามันประมาณ 2,800 ล้านบาท ขณะที่ในปี 2561 ขาดทุนจาก 
สต๊อกน้ำามันประมาณ 6,900 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากราคา 
น้ำามนัดบิในปี 2562 มคีวามผนัผวนนอ้ยกว่าป ี2561 เช่นเดยีวกบั 
กลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีผลการดำาเนินงานลดลง โดยหลัก
จากธุรกิจโรงแยกก๊าซฯ ตามกำาไรข้ันต้นที่ลดลงจากราคาขาย
ตามราคาอา้งองิปโิตรเคมทีี่ปรบัลดลงมาก ในขณะที่ตน้ทนุกา๊ซฯ 

ปรับสูงขึ้น อย่างไรก็ดี กลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรมมีผล
การดำาเนินงานดีขึ้นโดยหลักจากการเข้าซื้อ GLOW ของ GPSC 
ตัง้แตเ่ดอืนมนีาคม 2562 และผลการดำาเนนิงานของธรุกจิสำารวจ
และผลติฯ ปรบัเพิม่ขึน้ตามรายได้ขายทีเ่พิม่ขึน้ตามกล่าวขา้งตน้
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายในปี 2562 มีจำานวน 
133,204 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,611 ล้านบาท หรือร้อยละ 7.8  
จาก 123,593 ลา้นบาท ในป ี2561 โดยหลกัจากธรุกจิเทคโนโลยี
และวศิวกรรมจากการเขา้ซือ้ GLOW ของ GPSC และธุรกจิสำารวจ
และผลิตฯ จากการเข้าซื้อสัดส่วนลงทุนเพิ่มในโครงการบงกช 
(เพิ่มร้อยละ 22.2) และโครงการมาเลเซีย และ Partex 

   อื่น ๆ
  เทคโนโลยีและวิศวกรรม
   ก๊าซธรรมชาติ
   น้ำามัน
   ปิโตรเคมีและการกลั่น

ภาพที่ 1 

ส่วนแบ่งก�ไรจาก
เงินลงทุนในการร่วมค้า
และบริษัทร่วม

2561

10,000

9,000

8,000

7,000

6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0

2562

8,515

6,008

906
115

682

3,403

902

559

906

6,298

668
84

 ในปี 2562 มีส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 
และบริษัทร่วมจำานวน 6,008 ล้านบาท ลดลง 2,507 ล้านบาท 
หรือร้อยละ 29.4 จาก 8,515 ล้านบาท ในปี 2561 โดยหลัก 
ลดลงจาก บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำากัด (PTTAC) ที่ 
ผลการดำาเนินงานปรับลดลงตามส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับ 
วัตถุดิบของผลิตภัณฑ์ที่ลดลง รวมถึงผลการดำาเนินงานที่ลดลง 
ของ บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำากัด (HMC) จากเงินปันผล 
รับและส่วนต่างราคาผลิตภัณฑ์กับวัตถุดิบของโพลีโพรพิลีน 
ที่ลดลง 

 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยน เพิ่มขึ้น 8,959 ล้านบาท จาก 
6,354 ล้านบาท ในปี 2561 เป็น 15,313 ล้านบาท ในปี 2562  
โดยหลักมาจากกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้วและ 
ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่าลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นของ PTTEP 
และกำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการแปลงค่า
เงินกู้ยืมและเจ้าหนี้สกุลเงินเหรียญสหรัฐที่เพิ่มขึ้นของ GC และ 
ปตท. จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมากกว่า ปี 2561 (ปี 2562  
เงินบาทแข็งค่า 2.28 บาทต่อเหรียญสหรัฐ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 
2561 ในขณะที่ปี 2561 เงินบาทแข็งค่า 0.24 บาทต่อเหรียญ
สหรัฐ เมื่อเทียบกับสิ้นปี 2560)

-29.4%

หน่วย: ล้านบาท
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 ในปี  2562 มีการรับรู้ รายการที่ ไม่ ได้ เกิดขึ้นประจำา  
(Non-recurring Items) ได้แก่ ค่าชดเชยเพิ่มเติมตามประกาศ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์และ พ.ร.บ. คุ้มครอง
แรงงานฉบับใหม่ ของ กลุ่ม ปตท. จำานวน 4,219 ล้านบาท 
ค่าความเสียหายของคดีความและค่าเผื่อด้อยค่าท่อส่งก๊าซฯ 
ของ ปตท. จำานวน 2,105 ลา้นบาท และ 498 ลา้นบาทตามลำาดับ 
รวมทั้ง IRPC มีการรับรู้การกลับรายการด้อยค่าสินทรัพย์ และ 
รายได้ค่าปรับจากการรับประกันผลงานก่อสร้างของโครงการ 
UHV (Warranty Claim) จำานวน 770 และ 271 ลา้นบาท ตามลำาดบั 
ในขณะที่ ปี 2561 มีการบันทึกค่าใช้จ่ายจากความเสียหาย 
จากวัตถุดิบคงคลังของ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำากัด  
(มหาชน) (GCC) จำานวน 2,004 ลา้นบาท การรบัรูผ้ลขาดทนุจากการ 
ขายสนิทรัพย ์แหลง่มอนทาราของ PTTEP จำานวน 1,886 ลา้นบาท  
และการรับรู้กำาไรจากการซื้อกิจการในราคาที่ต่ำากว่ามูลค่า
ยุติธรรม ของ GC จำานวน 1,355 ล้านบาท

 ภาษีเงินได้ลดลง 20,658 ล้านบาท หรือร้อยละ 38.5 จาก 
53,647 ล้านบาท ในป ี2561 เปน็ 32,989 ล้านบาท ในป ี2562 โดย
หลักมาจากผลการดำาเนินงานโดยรวมของ กลุ่ม ปตท. ที่ลดลง  
และภาษเีงนิไดท้ีล่ดลงของ PTTEP ตามผลกระทบของคา่เงนิบาท 
ที่แข็งค่าขึ้นมากกว่าปีก่อน รวมถึงในปี 2561 ปตท. มีค่าใช้จ่าย 
ภาษีเงินได้สุทธิที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหน่วยธุรกิจ 
น้ำามัน จำานวน 6,033 ล้านบาท
 จากที่กล่าวข้างต้น ส่งผลให้กำาไรสุทธิของ ปตท. และบริษัท
ย่อยในปี 2562 มีจำานวน 92,951 ล้านบาท ลดลง 26,696  
ล้านบาท หรือร้อยละ 22.3 จากจำานวน 119,647 ล้านบาท  
ในปี 2561

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงิน ปตท. และบริษัทย่อย 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

สินทรัพย์รวม
   สินทรัพย์หมุนเวียน
  เงินลงทุนระยะยาว
   ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
   สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น
   หนี้สินหมุนเวียนอื่น
  เงินกู้ยืมระยะยาว (รวมส่วน 

 ที่ถึงกำาหนดชำาระใน 1 ปี)
   ส่วนของผู้ถือหุ้น

สินทรัพย์รวม หนี้สินรวมและส่วนของผู้ถือหุ้น

31 ธ.ค. 
2561

31 ธ.ค. 
2561

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

0

2,353,682 2,353,682
2,484,439 2,484,439

 856,963 

 543,635 

 1,120,513 
 1,317,565 

 272,674 

 103,532 

 492,482 

+5.6%

717,099 
524,430 

99,802 
658,969 

372,559 

1,294,979 

1,301,040 

31 ธ.ค. 
2562

31 ธ.ค. 
2562

ภาพที่ 2 

การวิเคราะห์
ฐานะทางการเงิน  
ปตท. และบริษัทย่อย

หน่วย: ล้านบาท
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สินทรัพย์

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์รวมท้ังส้ินจำานวน 2,484,439 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจาก ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  
2561 จำานวน 130,757 ล้านบาท หรือร้อยละ 5.6 เป็นผลจาก
	 • สินทรัพย์หมุนเวียนลดลง 139,864 ล้านบาท หรือร้อยละ 16.3 สาเหตุหลักมาจาก
  • เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 104,157 ล้านบาท โดยหลักจากเงินฝากประจำาลดลงจาก TOP PTTEP GC และ ปตท.
  • ลูกหนี้อื่นลดลง 29,215 ล้านบาท จากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าเข้าซื้อสัดส่วนเงินลงทุนเพิ่มในโครงการบงกชของ PTTEP  

และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าของ PTTT ลดลง รวมทั้ง ปตท. ได้รับคืนเงินชดเชยกองทุนน้ำามันและภาษีสรรพสามิต  
อีกทั้งภาษีซื้อขอคืนจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าซื้อกิจการของ OR ลดลง 

	 • ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ เพ่ิมข้ึน 174,466 ล้านบาท หรือร้อยละ 15.6 โดยหลักจากการเข้าซ้ือกิจการ GLOW ของ GPSC  
และการเข้าซ้ือกิจการ โครงการมาเลเซีย และ Partex ของ PTTEP ทำาให้มีการรับรู้ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ของ GLOW Murphy  
และ Partex เข้ามาในงวดท้ังส้ิน 139,682 ล้านบาท รวมท้ังการเพ่ิมข้ึนของงานระหว่างก่อสร้างในโครงการต่าง ๆ  ของ ปตท. และ 
กลุ่มบริษัท เช่น โครงการ LNG Terminal เฟส 2 ของ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด (บริษัทย่อยของ ปตท.) โครงการพลังงาน 
สะอาด (CFP) ของ TOP โครงการ Olefins Reconfiguration โครงการผลิต Propylene Oxide ของ GC และโครงการ 
ท่อส่งก๊าซฯ เส้นท่ี 5 โครงการท่อส่งก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อย ท่ี 6 (RA#6) และงานควบคุมงานก่อสร้างพ้ืนฐาน และระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน EECi ของ ปตท. 

	 • สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน 99,885 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.6 โดยหลักจากค่าความนิยม และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
ท่ีเพ่ิมข้ึนจากการเข้าซ้ือกิจการ GLOW ของ GPSC 

หนี้สิน

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมจำานวน 1,183,399 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2561  
จำานวน 147,282 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.2 โดยมีสาเหตุหลักมาจากหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น 115,334 ล้านบาท  
หรือร้อยละ 21.2 โดยหลักเป็นผลจากการกู้ยืมของ GPSC เพื่อซื้อกิจการ GLOW รวมถึงเงินกู้ระยะยาวและหุ้นกู้ที่เพิ่มขึ้นของ  
PTTEP GC และ TOP

ส่วนของผู้ถือหุ้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท. และบริษัทย่อยมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำานวนรวม 1,301,040 ล้านบาท ลดลงจากสิ้นปี 2561  
จำานวน 16,525 ล้านบาท หรือร้อยละ 1.3 ปตท. และบริษัทย่อย มีผลการดำาเนินงานสำาหรับปี 2562 จำานวน 92,951 ล้านบาท  
โดยมีการจ่ายปันผลจากผลการดำาเนินงานงวดครึ่งหลังของปี 2561 จำานวน 1.2 บาทต่อหุ้น และครึ่งแรกของปี 2562 จำานวน  
0.9 บาทต่อหุ้น เป็นจำานวนรวมทั้งสิ้น 59,979 ล้านบาท ทั้งนี้ องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้นลดลง 19,569 ล้านบาท  
และส่วนได้เสียที่ไม่มีอำานาจควบคุมลดลง 20,804 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า 
งบการเงิน และการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของ PTTEP 

สภาพคล่อง

 สภาพคล่องของ ปตท. และบริษัทย่อยสำาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิจำานวน 358  ล้านบาท 
โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จำานวน 292,184 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
เท่ากับ 292,542 ล้านบาท ทั้งนี้ รายละเอียดกระแสเงินสดแต่ละกิจกรรม มีดังนี้
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ปี 2562 หน่วย: ล้านบาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงาน 265,107 46,833

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน (188,218) 6,212

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (70,226) (93,171)

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนในเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (3,075) 403

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน (3,230) -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) ระหว่างงวด-สุทธิ 358 (39,723)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด 292,184 86,204

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด 292,542 46,481

 กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำาเนินงานมีจำานวน 265,107 ล้านบาท มาจากกำาไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ตามงบกำาไร 
ขาดทนุจำานวน 92,951 ลา้นบาท ปรบัปรงุดว้ยรายการกระทบยอดกำาไรสทุธเิปน็เงนิสดรบั (จา่ย) จากกจิกรรมดำาเนนิงาน โดยรายการ 
หลักที่มีผลให้กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำาหน่ายรวมจำานวน 133,204 ล้านบาท ภาษีเงินได้จำานวน  
32,989 ลา้นบาท กำาไรสว่นทีเ่ปน็ของสว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อีำานาจควบคุมจำานวน 29,141 ล้านบาท และตน้ทนุทางการเงนิจำานวน 27,971 
ล้านบาท รวมทั้งมีการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์ดำาเนินงานสุทธิเพิ่มขึ้นจำานวน 26,663 ล้านบาท และมีเงินสดจ่ายภาษีเงินได้จำานวน 
65,259 ล้านบาท 
 กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุนมีจำานวน 188,218 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก
	 • เงินจ่ายเพื่อซื้อธุรกิจ 164,378 ล้านบาท โดยหลักจากการเข้าซื้อกิจการโครงการมาเลเซีย และ Partex ของ PTTEP 

สัดส่วนร้อยละ 100.00 และการเข้าซื้อกจิการ GLOW ของ GPSC สัดส่วนร้อยละ 69.11 
	 • เงินจ่ายลงทุนในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน สินทรัพย์ไม่มีตัวตน และสินทรัพย์ที่เกิดจาก 

การสำารวจและประเมินค่า รวมจำานวน 149,951 ล้านบาท โดยหลักเป็นผลจากการลงทุนเพิ่มขึ้นของ GC ในโครงการ  
Olefins Reconfiguration และโครงการผลิต Propylene Oxide, การลงทุนเพิ่มขึ้นของ PTTEP ในสินทรัพย์เพื่อการสำารวจ 
และผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่จากโครงการเอส 1 และโครงการซอติก้า, โครงการ CFP ของ TOP, การลงทุนของ ปตท. 
ในโครงการท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 5 โครงการท่อส่งก๊าซฯ จากสถานีควบคุมความดันก๊าซฯ ราชบุรี-วังน้อยที่ 6 (RA#6) ไปยัง
จังหวัดราชบุร ีและการขยายอายุท่อส่งก๊าซฯ เส้นที่ 1 เป็นต้น 

	 • เงนิรับสุทธจิากเงนิลงทุนชั่วคราว รวมจำานวน 108,719 ล้านบาท จาก TOP ปตท. PTTEP และ GC จำานวน 72,609 ล้านบาท 
17,761 ล้านบาท 15,259 ล้านบาท และ 4,277 ล้านบาท ตามลำาดับ โดยหลักมาจากเงนิฝากประจำาที่ครบกำาหนด 

 กระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงนิมจีำานวน 70,226 ล้านบาท ส่วนใหญ่เนื่องมาจาก 
	 • เงนิจ่ายคนืเงนิกู้ยมืระยะยาว 102,876 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. GC PTTEP GPSC IRPC และ TOP
	 • เงนิปันผลจ่ายจำานวน 81,351 ล้านบาท โดยหลักจาก ปตท. GC PTTEP TOP และ GPSC
	 • เงินจ่ายจากการเปลี่ยนสัดส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพื่อซื้อ GLOW ในสัดส่วนร้อยละ 30.72 (Tender Offer) ของ GPSC 

จำานวน 40,806 ล้านบาท 
	 • เงนิจ่ายเพื่อชำาระคนืหุ้นกู้ด้อยสทิธทิี่มลีักษณะคล้ายทุนของ PTTEP จำานวน 30,751 ล้านบาท
	 • เงนิรับจากเงนิกู้ยมืระยะยาว 174,649 ล้านบาท โดยหลักจาก PTTEP GPSC GC PTTTCC TOP และ IRPC
 ในส่วนของสภาพคล่องเฉพาะบริษัท ปตท. สำาหรับงวดปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกระแสเงินสดลดลงสุทธิจำานวน  
39,723 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด จำานวน 86,204 ล้านบาท เป็นผลให้เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายงวดเท่ากับ 46,481 ล้านบาท โดยหลักจากการจ่ายเงินปันผลและการไถ่ถอนหุ้นกู้
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ธุรกิจสำารวจและผลิตปิโตรเลียม  ร้อยละ

บรษิัท ปตท.สำารวจและผลติปิโตรเลยีม  PTTEP 65.29

  จำากัด (มหาชน) 

ธุรกิจก๊าซธรรมชาติ  ร้อยละ

บรษิัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซยี (ประเทศไทย)  TTM (T) 50.00

  จำากัด 

Trans Thai-Malaysia (Malaysia) Sdn.Bhd. TTM (M) 50.00

บรษิัท ปตท. จำาหน่ายก๊าซธรรมชาต ิจำากัด PTTNGD 58.00

บรษิัท พทีที ีแอลเอ็นจ ีจำากัด PTTLNG 100.00

บรษิัท พทีที ีโกลบอล แอลเอ็นจ ีจำากัด PTTGL 50.00

บรษิัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ จำากัด MAP 49.00

ธุรกิจนำ้ามัน  ร้อยละ

บรษิัท ปตท. นำ้ามันและการค้าปลกี จำากัด OR 100.00

  (มหาชน)

Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. PA (Maoming) 20.00

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA (Sanshui) 25.00

ธุรกิจลงทุนต่างประเทศ  ร้อยละ

บรษิัท พทีที ีเอ็นเนอร์ยี่ รซีอร์สเซส จำากัด PTTER 100.00

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE 100.00

บรษิัท ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ จำากัด PTTGM 100.00

ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ  ร้อยละ

PTT International Trading Pte Ltd PTTT 100.00

PTT International Trading London Limited PTTT LDN 100.00

ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น  ร้อยละ

บรษิัท พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จำากัด  GC 47.92

  (มหาชน) 

บรษิัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) TOP 47.53

บรษิัท ไออาร์พซี ีจำากัด (มหาชน) IRPC 47.55

บรษิัท พทีที ีแทงค์ เทอร์มนิัล จำากัด PTT TANK 100.00

ธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม  ร้อยละ

บรษิัท พทีที ีเอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ จำากัด PTTES 40.00

บรษิัท ผลติไฟฟ้าและนำ้าเย็น จำากัด DCAP 35.00

บรษิัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำากัด TP 26.00

บรษิัท โกลบอล เพาเวอร์ ซนิเนอร์ยี่ จำากัด  GPSC 22.81

  (มหาชน)

บรษิัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำากัด EnCo 50.00

บรษิัท พทีที ีดจิติอล โซลูชั่น จำากัด PTT DIGITAL 20.00

บรษิัท บาเนยี (ประเทศไทย) จำากัด Baania 2.89

บรษิัท เอชจ ีโรโบตกิส์ จำากัด HG Robotics 9.49

บรษิัท อนิโนสเปซ (ประเทศไทย) จำากัด InnoSpace 19.42

ธุรกิจอื่น ๆ  ร้อยละ

บรษิัท บซิเินส เซอร์วสิเซส อัลไลแอนซ์ จำากัด BSA* 25.00

บรษิัท ทพิยประกันภัย จำากัด (มหาชน) TIP 13.33

PTT Regional Treasury Center Pte. Ltd. PTTRTC 100.00

บรษิัท สานพลัง วสิาหกจิเพื่อสังคม จำากัด SPSE 20.00

บรษิัท ปตท.ศูนย์บรหิารเงนิ จำากัด PTT TCC 100.00

สัดำส่วนการถือหุ้น
บริษัทในกลุ่ม
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

หมายเหตุ: 
สัดส่วนการถอืหุ้นบรษิัทในกลุ่ม เป็นสัดส่วนการถอืหุ้นทางตรงของบรษิัท
*  ปตท. ถอืหุ้นสามัญของ BSA ทั้งหมด จงึมสีัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 100.00
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ผลิตภัณฑ์/ บริการ ดำาเนินการโดย
ร้อยละ

การถือหุ้น 
ของบริษัท

ปี 2560 (ตรวจสอบ)3/ ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 (ตรวจสอบ)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

1. ผลิตภัณฑ์ก๊าซ บมจ. ปตท. 356,916.23 17.45 360,419.76 15.22 339,829.09 15.03

บมจ. ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 9,527.70 0.47 11,277.30 0.48 14,981.18 0.66

บจ. ปตท. จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 9,815.40 0.48 12,238.71 0.52 10,594.01 0.47

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC1/) 22.81 62.24 - 62.56 - 65.81 -

บมจ. ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก (OR) 100.00 - - 21,645.76 0.91 40,706.59 1.80

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ก๊าซ  376,321.57  18.40  405,644.09  17.13  406,176.68  17.96 

2. ผลิตภัณฑ์น้ำามัน
                                   

บมจ. ปตท. 604,353.66 29.55 489,636.41 20.68 208,126.33 9.21

บมจ. ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 8,727.69 0.43 10,089.96 0.43 17,730.00 0.78

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) 100.00 202,561.27 9.91 287,626.36 12.15 295,588.44 13.07

PTT International Trading London Limited  
 (PTTT LDN)

100.00 31,462.80 1.54 56,813.20 2.40 46,564.97 2.06

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC1/) 47.92 25,501.09 1.25 32,993.95 1.39 26,439.16 1.17

บมจ. ไทยออยล์ (TOP1/) 47.53 149,568.69 7.31 167,123.39 7.06 161,166.08 7.13

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC1/) 47.55 100,292.75 4.90 130,874.04 5.53 116,648.57 5.16

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) - 9,104.02 0.45 - - - -

บมจ. ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก (OR) 100.00 45,251.57 2.21 265,059.12 11.19 489,995.09 21.67

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์น้ำามัน  1,176,823.54  57.55  1,440,216.43  60.83  1,362,258.64  60.25 

3.  ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี บมจ. ปตท. 22,486.43 1.10 36,788.07 1.55 16,857.93 0.75

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC1/) 47.92 218,118.80 10.67 232,641.11 9.82 197,309.85 8.73

บมจ. ไทยออยล์ (TOP1/) 47.53 26,835.75 1.31 30,368.45 1.28 23,010.77 1.02

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC1/) 47.55 57,607.06 2.82 68,614.71 2.90 57,088.60 2.52

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) 100.00 59,722.95 2.92 54,941.35 2.32 53,466.69 2.36

บมจ. ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก (OR) 100.00 - - 391.05 0.02 516.97 0.02

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี  384,770.99  18.82  423,744.74  17.89  348,250.81  15.40 

4. ผลิตภัณฑ์เหมือง บจ. ปตท. โกลบอล แมนเนจเม้นท์ (PTTGM) 100.00 19,250.09 0.94 20,527.20 0.87 15,078.02 0.67

รวมรายได้จากผลิตภัณฑ์เหมือง  19,250.09  0.94  20,527.20  0.87  15,078.02  0.67 

โครงสร้างรายไดำ้
ของ ปตท. และบริษัทย่อย 
แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์
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ผลิตภัณฑ์/ บริการ ดำาเนินการโดย
ร้อยละ

การถือหุ้น 
ของบริษัท

ปี 2560 (ตรวจสอบ)3/ ปี 2561 (ปรับปรุงใหม่) ปี 2562 (ตรวจสอบ)

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ

5. รายได้จาก
 ค่าสาธารณูปโภค

บมจ. ปตท. 1.32 - 0.75 - - -

บมจ. ไทยออยล์ (TOP1/) 47.53 4,557.83 0.22 4,834.71 0.20 4,968.71 0.22

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC1/) 47.55 2,716.64 0.13 3,179.71 0.13 3,427.80 0.15

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC1/) 22.81 8,884.50 0.43 13,348.58 0.56 51,679.34 2.29

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล (PTT TANK) 100.00 - - 49.51 - 45.51 -

รวมรายได้จากค่าสาธารณูปโภค  16,160.29  0.78  21,413.26  0.89  60,121.36  2.66 

6. รายได้จาก
 ธุรกิจเสริม

บมจ. ปตท. 7,896.21 0.39 5,009.52 0.21 380.89 0.02

บมจ. ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก (OR) 100.00 5,120.13 0.25 10,905.08 0.46 16,891.85 0.75

PTT (Cambodia) Limited (PTTCL) - 623.20 0.03 - - - -

รวมรายได้จากธุรกิจเสริม  13,639.54  0.67  15,914.60  0.67  17,272.74  0.77 

7. รายได้จาก
 การให้บริการ

บมจ. ปตท. 32.16 - 11.50 - 19.19 -

บมจ. ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม (PTTEP) 65.29 2,626.92 0.13 3,481.65 0.15 3,618.48 0.16

บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล (GC1/) 47.92 1,614.36 0.08 1,682.54 0.07 2,797.47 0.13

บมจ. ไทยออยล์ (TOP1/) 47.53 387.95 0.02 236.04 0.01 289.89 0.01

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC1/) 47.55 543.36 0.03 574.57 0.02 524.63 0.02

บมจ. ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก (OR) 100.00 464.30 0.02 492.05 0.02 509.68 0.02

บจ. พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น (PTT DIGITAL) 20.00 84.31 - 189.47 0.01 111.24 0.01

บจ. พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล ( PTT TANK) 100.00 727.46 0.04 643.85 0.03 676.92 0.03

บจ. พีทีที เอนเนอร์ยี่ โซลูชั่นส์ (PTTES) 40.00 14.94 - 28.68 - 16.76 -

บจ. เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ (EnCo) 50.00 282.13 0.01 261.68 0.01 273.53 0.01

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA2/) 25.00 114.39 0.01 130.29 0.01 193.68 0.01

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) - 6.28 - - - - -

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC1/) 22.81 - - - -  18.74 -

บจ. พีทีที แอลเอ็นจี (PTTLNG) 100.00 - - - -  60.79 -

บจ. ปตท. จำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ (PTTNGD) 58.00 - - - -  48.22 -

รวมรายได้จากการให้บริการ  6,898.56  0.34  7,732.32  0.33  9,159.22  0.40 

8. อื่น ๆ บมจ. ปตท. 146.15 0.01 93.43 - 757.15 0.03

บจ. บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ (BSA2/) 25.00 5.58 - 4.90 - 9.11 -

บมจ. โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC1/) 22.81 591.73 0.03 4.58 - 7.06 -

PTT International Trading Pte Ltd (PTTT) 100.00 988.45 0.05 744.39 0.03 436.73 0.02

บมจ. ไออาร์พีซี (IRPC1/) 47.55 125.49 0.01 114.98 - 201.89 0.01

PTT Oil Myanmar Co., Ltd. (PTTOM) - 0.09 - - - - -

บมจ. ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก (OR) 100.00 - - - - 9.26 -

รวมรายได้จากอื่น ๆ  1,857.49  0.10  962.28  0.03  1,421.20  0.06 

รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ  1,995,722.07  97.60  2,336,154.92  98.64  2,219,738.67  98.17 

9. อื่น ๆ

    9.1 รายได้อื่น ๆ 28,268.51 1.38 16,935.10 0.72 19,979.95 0.88

    9.2 กำาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 13,650.64 0.66 6,353.51 0.28 15,312.83 0.68

รวมรายได้อื่น  41,919.15  2.04  23,288.61  1.00  35,292.78  1.56 
10. ส่วนแบ่งกำาไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าและบริษัทร่วม 7,310.42 0.36 8,515.02 0.36 6,007.99 0.27

รวมรายได้  2,044,951.64  100.00  2,367,958.55  100.00  2,261,039.44  100.00 

หมายเหตุ:   
โครงสร้างรายได้ของ ปตท. และบริษัทย่อย แบ่งตามสายผลิตภัณฑ์เป็นรายได้สุทธิของ ปตท. และบริษัทย่อยกับบุคคลภายนอก
1/ ในระหว่างปี 2562 ปตท. ได้เปลี่ยนสัดส่วนการถือหุ้นใน GC TOP IRPC และ GPSC  
2/  ปตท. ถือหุ้นสามัญของ BSA ทั้งหมด จึงมีสัดส่วนความเป็นเจ้าของร้อยละ 100.00
3/  ตามทีก่ลุ่มบรษิทั ปตท. มกีารจดัประเภทและการปรบัรายการใหมใ่นป ี2562 ซึง่มาตรฐานการบญัชกีำาหนดใหก้จิการแสดงงบแสดงฐานะทางการเงนิ  
 ณ วันต้นงวดของงวดก่อน ดังนั้น กลุ่มบริษัท ปตท. จึงแสดงข้อมูลปรับปรุงย้อนหลังงวดปี 2560 เฉพาะในส่วนของงบการแสดงฐานะการเงินเท่านั้น
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รายการ
ระหว่างกัน

รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่าง ๆ 
ซึ่งมีลักษณะของรายการและสัญญาโดยสรุปดังต่อไปนี้ 

1. รายการระหว่าง ปตท. กับรัฐวิสาหกิจที่ถือหุ้นโดยรัฐบาล
 
 ลักษณะของรายการ

 รายการจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติให้รัฐวิสาหกิจ 

 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (ปตท.) มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จำานวน 1 ราย คือ การไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ซึ่งปัจจุบันมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระหว่างกัน 3 ฉบับ ดังนี้
 1. สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ ระหว่าง กฟผ. - ปตท. ฉบับลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2539
 2.  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สำาหรับ โรงไฟฟ้าน้ำาพอง ระหว่าง ปตท. - กฟผ. ฉบับลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2549
 3.  สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ สำาหรับ โรงไฟฟ้าจะนะ ระหว่าง ปตท. - กฟผ. ฉบับลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2550
 อย่างไรก็ตาม ปตท. และ กฟผ. เจรจาเงื่อนไขสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่ เพื่อทดแทนสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ 
ฉบับที่ 1 และ 3 จนได้ข้อยุติแล้ว ทั้งนี้ คู่สัญญาอยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติผู้มีอำานาจตามลำาดับ เพื่อลงนามในสัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติฉบับใหม่ต่อไป

 รายการจำาหน่ายนำ้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมให้รัฐวิสาหกิจ 

 ตามกฎกระทรวง เรื่องกำาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือก 
และวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 หมวดที่ 7 กำาหนดให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟ้า 
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อพัสดุส่งเสริมความม่ันคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ ต้ังแต่ 10,000 ลิตรขึ้นไป  
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจไม่ประสงค ์
จะจดัซือ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค และรฐัวสิาหกจิจะใช้วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปหรอืวธิคัีดเลอืก
ก็ได้ โดยปัจจุบัน ปตท. ยังคงขายผลิตภัณฑ์น้ำามันเชื้อเพลิงให้รัฐวิสาหกิจซึ่งมีความประสงค์ที่จะยังคงซื้อน้ำามันเชื้อเพลิงจาก ปตท. 
เช่น องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และบริษัท ขนส่ง จำากัด 
เปน็ตน้ ทัง้นี ้หากรฐัวสิาหกจิมยีอดคา้งชำาระคา่ซื้อน้ำามันเชือ้เพลงิ ปตท. สามารถคดิดอกเบีย้จากยอดคา้งชำาระดงักลา่วได ้โดยอา้งองิ
เงื่อนไขตามสัญญาซื้อขาย
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2. รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) (PTTEP) 
 ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

 ลักษณะของรายการ

 ผลิตภัณฑ์ที่ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ทำาการผลิตเพื่อจำาหน่ายมี 4 ชนิด คือ ก๊าซธรรมชาติ น้ำามันดิบ คอนเดนเสท และ 
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สำาหรับปี 2562 ปตท. เป็นผู้รับซื้อผลิตภัณฑ์เกือบทั้งหมดของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย คิดเป็น 
ร้อยละ 81 ของผลติภณัฑข์อง ปตท.สผ. สำาหรบัการซือ้ขายกา๊ซธรรมชาต ิปตท. ไดท้ำาสญัญาซือ้กา๊ซธรรมชาตริะยะยาวกบั ปตท.สผ.  
อายุสัญญาประมาณ 25 - 30 ปี มีการกำาหนดปริมาณซื้อขายข้ันต่ำาเป็นรายปี ส่วนการซื้อขายน้ำามันดิบและคอนเดนเสท ปตท.  
ทำาสัญญาซื้อน้ำามันดิบและคอนเดนเสทกับ ปตท.สผ. ในขณะที่ ปตท. เป็นผู้ขายเชื้อเพลิงประเภทก๊าซธรรมชาติให้กับ ปตท.สผ.  
ทั้งนี้ ราคาซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมดังกล่าวข้างต้นเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลก และเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุนของโครงการ
ขายให้ ปตท. หรือเป็นราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้ และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล

 รายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ลักษณะรายการ มูลค่าสำาหรับปี 2562
(ล้านบาท) ความจำาเป็นและสมเหตุสมผล

1.1  การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ดังนี้
 ก๊าซธรรมชาติ  475,592.43 ล้านลูกบาศก์ฟุต
 น้ำามันดิบ  13.65 ล้านบาร์เรล
 คอนเดนเสท  12.99 ล้านบาร์เรล
 ก๊าซแอลพีจี  72,980.15 เมตริกตัน

152,647 การคำานวณราคาซื้อขายของผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียมนั้น ได้อ้างอิงจากราคา
ของตลาดโลกและเป็นราคาที่ผู้ร่วมทุน
ของโครงการขายให้ ปตท.

1.2  การซื้อเชื้อเพลิง ดังนี้
 ก๊าซธรรมชาติ    54.00 ล้านลูกบาศก์ฟุต

14.25 คณะกรรมการบริษัท ปตท.สผ. 
ได้อนุมัติสัญญาซื้อเชื้อเพลิงกับ 
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
เป็นระยะเวลา 5 ปี (2562 - 2566) 
โดยมีข้อตกลงและราคาซื้อขายเป็นไป
ตามราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้
ในตลาด และมีเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
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3. รายการระหว่าง ปตท. 
 กับบริษัทในเครือกลุ่มปิโตรเคมีและการกลั่น
 
 ลักษณะของรายการ

 ปตท. ทำาสัญญาจัดหาน้ำามันดิบ จัดหาวัตถุดิบเพื่อผลิต
ปิโตรเคมี สัญญารับซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี และสัญญาซื้อขาย 
ก๊าซธรรมชาติเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตกับบริษัทในเครือกลุ่ม
ปิโตรเคมีและการกลั่น ลักษณะของสัญญาที่สำาคัญสามารถ 
สรุปแยกในแต่ละบริษัทตามรายละเอียดด้านล่าง
 
 ลักษณะของสัญญากับบริษัท ไทยออยล์ จำากัด 
 (มหาชน) (TOP)

 • ปตท. จัดหาน้ำามันดิบให้ TOP ในสัดส่วนขั้นต่ำาร้อยละ 
49.99 ของกำาลังการกลั่นในราคาตลาด โดยสัญญานี้ 
มีระยะเวลาขั้นต่ำา 10 ปี นับจากปี 2557 โดยหลังจาก
ระยะเวลา 10 ปี คู่สัญญาสามารถที่จะขอยกเลิกสัญญา
ได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นการ 
ลว่งหน้าไมน้่อยกว่า 12 เดอืน ตามข้อกำาหนดและเงือ่นไข
ตามที่ระบุไว้ในสัญญา Product Offtake and Crude Oil 
Supply (POCSA) 

 • ปตท. จัดหาก๊าซธรรมชาติให้ TOP เพื่อใช้ในโรงกล่ัน 
ของบริษัทฯ ตามปริมาณในสัญญาในราคาตลาดตาม
ปกติของธรุกิจ โดยสญัญามีระยะเวลา 10 ป ี(1 มกราคม 
2557 - 31 ธันวาคม 2566) 

 

 ลักษณะรายการและสัญญากับบริษัท ไออาร์พีซี 
 จำากัด (มหาชน) (IRPC)

 • ปตท. จัดหาน้ำามันดิบให้ IRPC ตามสัญญาจัดหา 
น้ำามันดิบแบบ Term และ Spot ในสัดส่วนร้อยละ 100  
ของกำาลังการกล่ัน โดยสญัญานี้มรีะยะเวลา 3 ป ีนบัตัง้แต ่
ปี 2561 ซึ่งราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด 

 • ปตท. จัดทำาสัญญาจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติให้กับ IRPC 
เพื่อใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้าและพลังความร้อนร่วม  
มรีะยะเวลาสญัญา 10 ป ี(14 มกราคม 2554 - 13 มกราคม  
2564) และเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ มีระยะ
เวลาสัญญา 5 ปี (10 พฤศจิกายน 2558 - 31 ตุลาคม 
2563) โดยราคาซื้อขายเป็นไปตามราคาตลาด 

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท พีทีที 
 โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) (GC)

 ธุรกิจปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์

 • ปตท. เป็นผู้จัดหาวัตถุดิบหลักที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ให้กับ GC ได้แก่ ก๊าซอีเทน ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) โดยสัญญา
ซื้อขายวัตถุดิบหลักนี้ โครงสร้างราคาวัตถุดิบก๊าซอีเทน
แปรผนัตามราคาผลติภณัฑเ์มด็พลาสตกิในตลาดเอเชยี
ตะวนัออกเฉยีงใต ้ซึง่จะสะทอ้นภาวะของตลาดปโิตรเคมี
ทั้งสายไปถึงตลาดเม็ดพลาสติก และส่วนราคาวัตถุดิบ
ก๊าซโพรเพน ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และก๊าซโซลีน
ธรรมชาติ (NGL) เป็นไปตามราคาที่ตกลงกันซึ่งอ้างอิง
กับราคาตลาดโลก 

 • ปตท. ทำาสัญญาจัดหาคอนเดนเสทให้กับ GC โดยทำา 
เปน็สญัญาซือ้ขายระยะยาวทีอ่งิกบัตะกรา้ราคาน้ำามนัดบิ  
(Basket of Crude Oil Prices) ในปรมิาณ 4.6 - 6.1 ลา้นตนั 
ต่อปี 

 • ปตท. ทำาสญัญารบัซือ้ผลติภณัฑอ์ะโรเมตกิสแ์ละแนฟทา 
ที่ผลิตจากโรงอะโรเมติกส์ของ GC เพื่อจำาหน่ายให้แก่
ลูกค้าส่งออก โดยเป็นสัญญาระยะยาวนับตั้งแต่ปี 2544 
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 ธุรกิจการกลั่นนำ้ามันและจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

 • ปตท. จัดหาน้ำามันดิบตามสัญญาจัดหาน้ำามันดิบ
และวัตถุดิบอื่น (Feedstock Supply Agreement)  
ทั้งการนำาเข้าจากต่างประเทศและน้ำามันดิบที่ผลิตได้ 
ในประเทศ โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  
2552 ซึ่ง ปตท. จะจัดหาตามชนิดและปริมาณที่กำาหนด
ด้วยราคาตลาด 

 • ปตท. รับซื้อผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)  
ตามราคาตลาดในประเทศ โดยสญัญามรีะยะเวลา 18 ป ี 
มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 หลังจาก  
18 ปี ให้ถือว่าสัญญามีผลต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด  
เว้นแต่จะมีการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 12 เดือน  
ตามข้อกำาหนดและเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญา  
Product Offtake Agreement 

 • ปตท. ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ GC เป็น 
เชื้อเพลิงในกระบวนการผลิตน้ำามันสำาเร็จรูป ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเคมี การผลิตไฟฟ้า และใช้ในกิจการพาณิชย์  
ซึ่งสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี 2572

4. รายการระหว่าง ปตท. กับบริษัทในเครือ
 กลุ่มเทคโนโลยีและวิศวกรรม

 ลักษณะรายการและสัญญากับ บริษัท โกลบอล 
 เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) (GPSC)

 GPSC ทำาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เพื่อใช้เป็น
วตัถดุบิในการผลติกระแสไฟฟา้เพือ่จำาหนา่ย ซึง่รายการดงักลา่ว
เป็นรายการธุรกิจปกติิ ซึ่งการรับซื้อก๊าซธรรมชาติของโรงไฟฟ้า 
GPSC เป็นไปตามเงื่อนไขและราคาอ้างอิงมาตรฐานที่แข่งขันได้
ในตลาด

 ความสมเหตุสมผลของการเข้าทำารายการระหว่างกัน
 
 สำาหรับการเข้าทำารายการซื้อสินค้า วัตถุดิบ และ/หรือ  
รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกันนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกันในการดำาเนินธุรกิจภายใน  
กลุ่ม ปตท. และเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางพลังงานของ
ประเทศ เป็นการดำาเนินตามธุรกิจปกติ โดยที่ปริมาณสินค้า
หรือวัตถุดิบที่บริษัทฯ ซื้อ/ ขาย หรือบริการที่บริษัทฯ ให้/ ได้รับ 
จากบริษัทที่ เกี่ยวข้องนั้นสอดคล้องกับความต้องการและ 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาที่รับซื้อ/ ขาย หรือให้/ 
รับบริการจากบริษัทที่เกี่ยวข้องมีลักษณะเป็นไปตามที่ตกลงกัน 
ในสัญญาซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ทางการค้าแก่ทั้งบริษัทฯ 
และบริษัทที่เกี่ยวข้อง โดยที่มิได้มีวัตถุประสงค์ในการถ่ายเท 
ผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือมีรายการใด ๆ เป็นพิเศษ

 นโยบายเกี่ยวกับรายการระหว่างกันในอนาคต

 รายการระหว่างกันของ ปตท. ในอนาคต จะเป็นรายการ 
ทีด่ำาเนนิการทางธรุกจิตามปกตเิชน่เดมิ ไมม่รีายการใดเปน็พเิศษ 
ไม่มกีารถา่ยเทผลประโยชนร์ะหว่าง ปตท. บรษิทัยอ่ย บรษัิทรว่ม  
บริษัทที่เกี่ยวข้อง และผู้ถือหุ้น ส่วนนโยบายการกำาหนดราคา
ระหว่าง ปตท. กับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน กำาหนดจากราคาตาม
ปกติของธุรกิจเช่นเดียวกับที่กำาหนดให้กับบุคคล/ กิจการอื่น 
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน สำาหรับราคาสินค้าที่ซื้อจากบริษัทย่อยจะเป็น 
ไปตามราคาจำาหน่ายของบริษัทย่อยที่อ้างอิงจากราคาตลาด 
การเปิดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปตามระเบียบของ 
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่อง 
การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน  
ซึ่งกำาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
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สินทรัพย์ที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
สินทรัพย์หลักที่ ปตท. และบริษัทย่อย
ใช้ในการประกอบธุรกิจ 

รายละเอียดตามหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินสำาหรับปี 
ของ ปตท. และบริษัทย่อย 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อ 18 เรื่องที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 
ข้อ 20 เรื่องสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 
และข้อ 21 สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำารวจ
และประเมินค่าตามลำาดับ

มีมูลค่าสุทธิ
หลังหักค่าเสื่อมราคาสะสม
และค่าเผื่อการดำ้อยค่า 
จ� นวน 1,294,979 ล้านบาท 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
จ� นวน 79,968 ล้านบาท 

และสินทรัพย์ที่เกิดำจาก
การส� รวจและประเมินค่าสุทธิ 
จ� นวน 80,268 ล้านบาท 
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ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น 

หลักทรัพย์ของ ปตท. 

หุ้นสามัญ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท. มีทุนจดทะเบียน 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น มูลค่า 
ที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเป็นทุนที่ออกและชำาระแล้ว 28,562,996,250 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 28,562,996,250 หุ้น 

พันธบัตรและหุ้นกู้ 

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท. มีเงินกู้ยืมในประเทศในรูปพันธบัตรที่ค้ำาประกันโดยกระทรวงการคลัง จำานวน 1,000 ล้านบาท  
และในรูปหุ้นกู้ กระทรวงการคลังไม่ค้ำาประกัน จำานวน 83,702 ล้านบาท รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ในประเทศ ทั้งสิ้น 84,702 ล้านบาท  
และมีเงินกู้ยืมต่างประเทศในรูปหุ้นกู้สกุลเงินเหรียญสหรัฐ กระทรวงการคลังไม่ค้ำาประกัน จำานวนเทียบเท่า 8,807 ล้านบาท  
โดยรายละเอียดสำาคัญของพันธบัตรและหุ้นกู้ สามารถสรุปได้ดังนี้

พันธบัตรและหุ้นกู้ จำานวน
(ล้านบาท)

วันครบกำาหนด
ไถ่ถอน หลักประกัน

พันธบัตรค้ำาประกันโดยกระทรวงการคลัง
•	 พันธบัตรในประเทศ 1,000 ปี 2563 ไม่มี

หุ้นกู้กระทรวงการคลังไม่ค้ำาประกัน
•	 หุ้นกู้ในประเทศ1/ 

•	 หุ้นกู้ต่างประเทศ2/ 3/ 

83,702
8,807

ปี 2563 - 2653
ปี 2578 - 2585

ไม่มี
ไม่มี

รวม 92,509

รวมพันธบัตรและหุ้นกู้ ปตท. 93,509

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

โครงสร้างเงินทุน
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หุ้นกู้ ในประเทศไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้ จำานวน 
(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ/ กำาหนดการไถ่ถอน

PTTC20NA 22,000 ร้อยละ 4.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 11 เดือน 19 วัน กำาหนดไถ่ถอนปี 2563

PTTC208A 4,118 ร้อยละ 5.95 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 15 ปี กำาหนดไถ่ถอนปี 2563

PTTC215A 1,030 ร้อยละ 6.53 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 15 ปี กำาหนดไถ่ถอนปี 2564

PTTC21NA 10,0001/ ร้อยละ 4.00 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 11 เดือน กำาหนดไถ่ถอนปี 2564

PTTC21NB 4,200 ร้อยละ 3.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 6 ปี 27 วัน กำาหนดไถ่ถอนปี 2564

PTTC222A 4,0002/ ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 12 ปี ครบกำาหนดไถ่ถอนปี 2565

PTTC239A 10,0003/ ร้อยละ 6.58 จ่ายดอกเบี้ยครั้งเดียว 
ในวันครบกำาหนดไถ่ถอน

อายุ 10 ปี กำาหนดไถ่ถอนปี 2566

PTTC243A 14,9674/ ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 5.00  ปีที่ 6 - 8 ร้อยละ 6.20
ปีที่ 9 - 15 ร้อยละ 6.80 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี กำาหนดไถ่ถอนปี 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนก่อนกำาหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 8)

PTTC247A 9,3875/ ปีที่ 1 - 5 ร้อยละ 4.25  ปีที่ 6 - 10 ร้อยละ 5.50 
ปีที่ 11 - 15 ร้อยละ 5.75 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี

อายุ 15 ปี กำาหนดไถ่ถอนปี 2567 (ผู้ถือหุ้นกู้
สามารถไถ่ถอนก่อนกำาหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 10)

PTTC10DA 4,0006/ ร้อยละ 5.90 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 100 ปี กำาหนดไถ่ถอนปี 2653 (ผู้ถือหุ้นกู ้
สามารถไถ่ถอนก่อนกำาหนดได้ ณ สิ้นปีที่ 50  
และ 75 และกรณีอื่นที่ระบุในข้อกำาหนด             
ว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู ้
และผู้ถือหุ้นกู้)

รวม 83,702
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หุ้นกู้ต่างประเทศไม่มีหลักประกัน ไม่ด้อยสิทธิ

หุ้นกู้ จำานวน 
(ล้านบาท) อัตราดอกเบี้ยต่อปี อายุ/ กำาหนดการไถ่ถอน

USD Bond 
ปี 2005

1,585 ร้อยละ 5.875 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กำาหนดไถ่ถอนปี 2578

USD Bond 
ปี 2012

7,222 ร้อยละ 4.50 จ่ายดอกเบี้ยทุกครึ่งปี อายุ 30 ปี กำาหนดไถ่ถอนปี 2585

รวม 8,807

หมายเหตุ:
1/ ปตท. ไดท้ำาสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จำานวน 6,000 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตัว THBFIX  
 บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท ซึ่งจะสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
2/ ปตท. ไดท้ำาสญัญาแลกเปลี่ยนสกลุเงนิ และแลกเปลี่ยนอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตวั (Cross Currency Swap) จำานวน 4,000 ลา้นบาท  
 เป็นสกุลเหรียญสหรัฐ จำานวน 120.55 ล้านเหรียญสหรัฐ ที่อัตราดอกเบี้ยลอยตัว LIBOR บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลเหรียญสหรัฐ  
 ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
3/ ปตท. ได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จำานวน 10,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ต่ำาลง                   
 ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 13 กันยายน 2566
4/   ปตท. ไดท้ำาสญัญาแลกเปลีย่นอตัราดอกเบีย้ (Interest Rate Swap) จำานวน 2,000 ลา้นบาท จากอตัราดอกเบีย้คงทีเ่ปน็อตัราดอกเบีย้ลอยตัว THBFIX  
 บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี ของเงินต้นสกุลบาท ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 6 มีนาคม 2567 
5/   ปตท. ได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จำานวน 6,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
 ที่อ้างอิงอัตราดอกเบี้ยสกุลเหรียญสหรัฐระยะยาว ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 15 สิงหาคม 2567
6/   ปตท. ได้ทำาสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) จำานวน 4,000 ล้านบาท จากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ที่ต่ำาลง  
 จำานวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 2 ธันวาคม 2570 และจากอัตราดอกเบี้ยคงที่เป็นอัตราดอกเบี้ยลอยตัว THBFIX  
 บวกอัตราร้อยละคงที่ต่อปี จำานวน 2,000 ล้านบาท ซึ่งจะสิ้นสุดอายุสัญญาในวันที่ 2 มิถุนายน 2571 
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 ใบสำาคัญแสดงสิทธิที่ทำาการซื้อหุ้นสามัญของ ปตท.
 
 การออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. 
และพนักงานบริษัทในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำาในตำาแหน่งงานของ ปตท. จำานวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ  
รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จำานวน 40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2  
(PTT-W2) จำานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดำาเนินการ 
เสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่

 ตั๋วแลกเงินระยะสั้น

 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทไม่มียอดคงค้างตั๋วแลกเงินระยะสั้น 

 ผู้ถือหุ้น
 
 ปตท. มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นตามข้อมูล ณ วันกำาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลปี 2562 (วันที่ 11 ตุลาคม 
2562)  ดังนี้

รายการ หุ้น (ล้าน) บาท (ล้าน) ร้อยละ

ทุนจดทะเบียน 28,562.9 28,562.9 -

ทุนชำาระแล้ว (ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)
• กระทรวงการคลัง
• กองทุนรวม วายุภักษ์ หน่ึง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน)
• กองทุนรวม วายุภักษ์ หน่ึง โดย บลจ. กรุงไทย จำากัด (มหาชน)
• สถาบันและนักลงทุนทั่วไป

28,562.9
14,598.9
1,736.9
1,736.9

10,490.2

28,562.9
14,598.9
1,736.9
1,736.9

10,490.2

100.00
51.111
6.081
6.081

36.727

ทุนยังไม่ชำาระ - - -

 ทั้งนี้ รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ 11 อันดับแรกของ ปตท. เป็นดังนี้ (ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2562)  

ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนหุ้น ร้อยละของ
จำานวนหุ้นทั้งหมด

1. กระทรวงการคลัง 14,598,855,750 51.111

2. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด 1,753,600,996 6.139

3. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำากัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.081

4. กองทุนรวม วายุภักษ์ หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำากัด (มหาชน) 1,736,895,500 6.081

5. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 571,786,270 2.002

6. STATE STREET EUROPE LIMITED 427,539,774 1.497

7. สำานักงานประกันสังคม 379,125,700 1.327

8. GIC PRIVATE LIMITED 255,514,200 0.895
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ลำาดับที่ รายชื่อ จำานวนหุ้น ร้อยละของ
จำานวนหุ้นทั้งหมด

9. THE BANK OF NEW YORK MELLON 230,588,552 0.807

10. THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED 222,130,500 0.778

11. สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จำากัด 152,629,500 0.534

ยอดรวม 22,065,562,242 77.252

หมายเหตุ: 
1.  ผูถ้อืหุน้ลำาดบัที ่5 และ 10 มชีื่อเปน็ บรษัิทนติบิคุคล หรอื NOMINEE ACCOUNT ซึง่ ปตท. ไดต้รวจสอบกบับรษิทั ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย ์(ประเทศไทย)  
 จำากัด (TSD) แล้ว ไม่สามารถตรวจสอบและเปิดเผย Ultimate Shareholder ได้ แต่อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่รายเดียว 
 ทีเ่ป็นตัวแทนภาครฐั ทีม่สีว่นในการกำาหนดนโยบายการจดัการ ปตท. โดยเสนอผูแ้ทนมาเปน็กรรมการใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแตง่ตัง้ สว่นผูถ้อืหุน้ 
 รายอื่นซึ่งรวมถึงผู้ถือหุ้นลำาดับที่ 5 และ 10 ไม่ได้มีพฤติการณ์มีอิทธิพลต่อการกำาหนดนโยบายการจัดการของ ปตท. เช่น ส่งผู้แทนมาเป็นกรรมการ 
 ของ ปตท. เป็นต้น
2. ผู้ถือหุ้นในบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำากัด ซึ่งถือใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิง (Non-Voting Depository Receipt: NVDR)  
 ในรายการที ่2 ไมม่สีทิธอิอกเสยีงในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ยกเวน้กรณกีารใชส้ทิธอิอกเสยีงเพือ่ลงมตเิกีย่วกบัการเพกิถอนหุน้ออกจากการเปน็หลักทรัพย์ 
 จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

นโยบายการจ่ายเงินปันผล
 

 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ ปตท.

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำากว่าร้อยละ 25 ของ 
กำาไรสุทธิท่ีเหลือหลังหักเงินสำารองต่าง ๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมาย
และบริษัทได้กำาหนดไว้ โดยพิจารณาจากกำาไรสุทธิตามงบการเงิน 
รวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้น
อยู่กับแผนการลงทุน ความจำาเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ  
ในอนาคต เม่ือคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผล 
ประจำาปีแลว้จะตอ้งนำาเสนอขออนมัุตต่ิอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต ่
เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัท 
มีอำานาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานให้ที่ประชุม 
ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

 นโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย 

 สำาหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย บริษัทย่อย
แต่ละแห่งจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกระแสเงินสดคงเหลือ 
เทยีบกบังบลงทนุของบรษิทัยอ่ยนัน้ ๆ  หากกระแสเงนิสดคงเหลอื
ของบริษัทย่อยมีเพียงพอและได้ตั้งสำารองตามกฎหมายแล้ว 
บริษัทย่อยนั้น ๆ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลเป็นกรณีไป 
 
 นโยบายจ่ายเงินปันผลของ
 บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 
 (มหาชน) 

 หากไม่มีความจำาเป็นอันใด คณะกรรมการบริษัทมีนโยบาย 
ทีจ่ะเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จา่ยเงนิปนัผลของบรษิทัแกผู่ถ้อืหุน้
เปน็จำานวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 30 ของกำาไรสทุธิหลังจากหกัภาษี
เงินได้แล้วในแต่ละปี และอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ 
ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ ส่วนในกรณีของบริษัทย่อยนั้น บริษัท 
ไม่ได้กำาหนดนโยบายจ่ายเงินปันผล
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 ปี 2562 ปตท. มีการจัดต้ังโครงสร้างสายงาน “พัฒนา
นวตักรรมและดจิทิลั” หรอื “Innovation and Digital Development”  
ภายใต้รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล โดย 
รบัผดิชอบกำากบัการแสวงหาโอกาสทางธรุกจิทางดา้นเทคโนโลย ี
และนวัตกรรมใหม่ให้กับกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ 
(New Business) โดยดำาเนินการศึกษาแนวความคิด (Idea)  
แนวโนม้ทศิทางของเทคโนโลยแีละการดำาเนนิธรุกจิ (Technology  
& Business Trend) นวัตกรรมนำามาพัฒนา Platform สร้าง
ต้นแบบ (Prototype) ทดสอบตลาด ความต้องการของลูกค้า  
รูปแบบการ Scale-up สู่ Commercial และพัฒนาให้เกิดเป็น 
ธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท.

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 
 โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ณ วันที่  
1 มกราคม 2563 ประกอบด้วยคณะกรรมการ ปตท. โดยแบ่ง
เปน็คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งจำานวน 5 คณะ ชว่ยกลัน่กรองงาน
ที่มีความสำาคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน คณะกรรมการกำากบั
ดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
โดยมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
เปน็ผูบ้รหิารสงูสดุของบรษัิทฯ บรหิารจัดการ ผา่นคณะกรรมการ
จัดการซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท ประกอบด้วย 24 คณะ

โครงสร้าง
การจัดำการ
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คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

คณะกรรมการสรรหา

คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กำากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

คณะกรรมการ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กรและความยั่งยืน

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจ

การค้าระหว่างประเทศ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นปลาย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นวัตกรรมและดิจิทัล

ผู้ตรวจสอบบัญชี ผู้ถือหุ้น

หมายเหตุ: ผู้ช่วย กผญ. = ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานักกฎหมาย สำานักตรวจสอบภายใน (ผู้ช่วย กผญ.)

ผู้ช่วย กผญ.
แผนกลยุทธ์
ต่างประเทศ

ผู้ช่วย กผญ.
นโยบายและบริหาร

ผู้มีส่วนได้เสีย

ผู้ช่วย กผญ.
แผนกลยุทธ์

และบริหารการลงทุน

ผู้ช่วย กผญ.
บริหารชื่อเสียงองค์กร
และกิจการเพื่อสังคม

ผู้ช่วย กผญ.
นโยบายการเงิน
และบัญชีองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
กำากับดูแลและ

ธรรมาภิบาลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
กลยุทธ์และบริหาร

การเงินองค์กร

ผู้ช่วย กผญ. 
เลขานุการบริษัท

และองค์กรสัมพันธ์

ผู้ช่วย กผญ.
ศูนย์บริการงานบัญชี

ผู้ช่วย กผญ.
ทรัพยากรบุคคลองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
พัฒนาศักยภาพองค์กร

ผู้ช่วย กผญ.
บริหารความย่ังยืน

1. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน
2. ผู้ช่วย กผญ. แยกก๊าซธรรมชาติ
3. ผู้ช่วย กผญ. จัดหาและตลาด 
 ก๊าซธรรมชาติ
4. ผู้ช่วย กผญ. ระบบท่อ
 จัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
5. ผู้ช่วย กผญ. ก๊าซธรรมชาติ
 สำาหรับยานยนต์

1. ผู้ช่วย กผญ.
 สถาบันนวัตกรรม
2. ผู้ช่วย กผญ. พัฒนา 
 นวัตกรรมและดิจิทัล

ผู้ช่วย กผญ. 
วิศวกรรม
และบริหารโครงการ

1. ผู้ช่วย กผญ. 
 แผนกลุ่มธุรกิจ
 ปิโตรเลียมขั้นปลาย
2. ผู้ช่วย กผญ. 
 บริหารความร่วมมือ
 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
 ขั้นปลาย

1. ผู้ช่วย กผญ. 
 การค้าระหว่างประเทศ
2. ผู้ช่วย กผญ. วางแผน
 และควบคุมความเสี่ยง

ผู้ช่วย กผญ.
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ผู้ช่วย กผญ.
แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น

และก๊าซธรรมชาติ

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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องค์ประกอบของคณะกรรมการ
 
 ตามข้อบังคับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) กำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการดังนี้
 • มีจำานวนไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน
 • มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 3 คน (หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. กำาหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง)
 • กรรมการอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ด้านบัญชีการเงิน
 ทั้งนี้ ปัจจุบันคณะกรรมการของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ตามหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2563  
มีจำานวน 14 ท่าน ประกอบด้วย
 • กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 13 ท่าน (เป็นกรรมการที่เป็นอิสระ 10 ท่าน ซึ่งเกินกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งคณะ)
 • กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 ท่าน
 • กรรมการที่เป็นผู้หญิง 1 ท่าน

รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 ประกอบด้วย 

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
(กรรมการตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2561  
ประธานกรรมการตั้งแต่วันที่ 7 กันยายน 2561)

11 กรกฎาคม 2561 (วาระที่ 1)
11 เมษายน 2562 (วาระที่ 2)

2. นายวิชัย อัศรัสกร กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการตรวจสอบ

4 กันยายน 2557 (วาระที่ 1)
28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา 26 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)
11 เมษายน 2559 (วาระที่ 2)
11 เมษายน 2562 (วาระที่ 3)

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

11 เมษายน 2562 (วาระที่ 1)

5. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์   กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)
28 เมษายน 2560 (วาระที่ 2)

6. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

1 ตุลาคม 2562 (วาระที่ 1)

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2557 (วาระที่ 1)
9 เมษายน 2558 (วาระที่ 2)
12 เมษายน 2561 (วาระที่ 3)

8. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)

9. ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/ 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

18 มกราคม 2561 (วาระที่ 1)
11 เมษายน 2562 (วาระที่ 2)

10. ศ. ดร.สุรพล  นิติไกรพจน์  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/  
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

12 เมษายน 2561 (วาระที่ 1)
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ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง วันที่ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ปตท.

11. นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

18 พฤศจิกายน 2559 (วาระที่ 1)
12 เมษายน 2561 (วาระที่ 2)

12. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ/ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

21 ธันวาคม 2561 (วาระที่ 1)
11 เมษายน 2562 (วาระที่ 2)

13. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ กรรมการ 16 ธันวาคม 2562 (วาระที่ 1)

14. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
(ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่)

31 สิงหาคม 2561 (วาระที่ 1)

หมายเหตุ:
คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระและลาออกในปี 2562 ดังนี้
•	 บุคคลลำ�ดับที่	4:	พลเอก	ธีรวัฒน์	บุณยะวัฒน์	เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ	มีผลตั้งแต่วันที่	11	เมษ�ยน	2562	แทนพลเอก	ฉัตรเฉลิม	เฉลิมสุข	 
 ซึ่งครบวาระ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
•	 บุคคลลำ�ดับที่	6:	น�ยสุพัฒนพงษ์	พันธ์มีเช�ว์	เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร	มีผลตั้งแต่วันที่	1	ตุล�คม	2562	แทนน�ยสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ	ซึ่งล�ออก	 
 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
•	 บุคคลลำ�ดับที่	13:	 น�ยสร�วุธ	 แก้วต�ทิพย์	 เข้�ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร	มีผลตั้งแต่วันที่	 16	 ธันว�คม	2562	แทนน�ยกุลิศ	 สมบัติศิริ	 ซึ่งล�ออก 
 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562   

รายชื่อคณะกรรมการ ปตท. ที่ลาออก/ครบวาระ เดือนมกราคม 2563 ประกอบด้วย  

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ ตำาแหน่ง วันที่ลาออก/ ครบวาระ

1. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 17 มกราคม 2563

หมายเหตุ:
นายณัฐชาติ จารุจินดา พ้นวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 

อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 
 • คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับและมติของที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้น
 • คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะแต่งตั้งรองประธานกรรมการก็ได้  

ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
 • คณะกรรมการบริษัทมีอำานาจแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ซึ่งมาจากการสรรหาตามขั้นตอน 

และวิธีการที่กำาหนดไว้ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
จะดำารงตำาแหน่งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการด้วย
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการบริษัท

 • คณะกรรมการมหีนา้ทีต่ามขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่รวมถงึ 
การดูแลและจัดการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

 • กำาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง กลยุทธ์ นโยบายและแผนงาน
ที่สำาคัญของบริษัท รวมทั้งพิจารณาประเด็นความเสี่ยง 
ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้ม่ันใจว่าผู้บริหารจะสามารถ 
นำาวิสัยทัศน์ ทิศทาง และกลยุทธ์ที่กำาหนดขึ้นไปปฏิบัติ 
ให้เกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 • ควบคุม ติดตาม ดูแลให้มีการดำาเนินการตามกลยุทธ์ 
และนโยบายที่สำาคัญ รวมถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
ทางการเงินและแผนงานบริษัท งบประมาณของบริษัท 
ที่กำาหนด

 • จัดให้มีระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและการสอบ 
บัญชี รวมทั้งดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในและ 
การตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 • สอดส่องดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน

 • กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
ครอบคลมุ และดแูลใหผู้บ้รหิารมรีะบบ หรอืกระบวนการ
ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความเสี่ยง

 • ดูแลให้มีระบบหรือกลไกการจ่ายค่าตอบแทนผู้บริหาร
ระดบัสงูทีเ่หมาะสม เพือ่ก่อใหเ้กดิแรงจูงใจทัง้ในระยะสัน้ 
และระยะยาว

 • ทำาการประเมินผลงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และกำาหนดค่าตอบแทน 
ให้สอดคล้องกับผลการดำาเนินงาน

 • ดูแลให้มีช่องทางในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้นแต่ละกลุ่ม 
และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทอย่างเหมาะสม

 • ให้มกีารเปิดเผยข้อมูลทีถู่กต้อง ชดัเจน โปรง่ใส นา่เชือ่ถอื 
และมีมาตรฐานสูง

 • เป็นผู้นำาและเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานที่ดี

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัท
 มีอำานาจดำาเนินการเพิ่มเติมดังนี้

 • อำานาจอนุมัติการนำาเงินไปลงทุนระยะยาวต่าง ๆ เช่น  
การลงทุนในหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิ พันธบัตร หุ้นกู้  
และใบสำาคัญแสดงสิทธิ (Warrant) หรือตราสารทาง 
การเงินอื่น

 • อำานาจอนุมัติให้การสนับสนุนทางการเงินแก่บริษัท 
ที ่ปตท. ถอืหุน้ ในรปูแบบการใหเ้งนิทนุ ทัง้ในรปูหุน้สามญั 
หุ้นบุริมสิทธิ การให้กู้ยืมเงิน หรือการให้การสนับสนุน
ทางการเงินในรูปแบบอื่น ๆ ตามความเหมาะสม

 • อนุมัติการก่อหนี้ของ ปตท. รวมถึงการออกตราสารหนี้
ต่าง ๆ เช่น หุ้นกู้ (Debenture)

 • พิจารณางบประมาณประจำาปี
 • อนมุตัจิดัหาพสัด ุรวมถงึการอนมุตัเิรือ่งตา่ง ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง

กับการจัดหาพัสดุ ในวงเงินส่วนที่เกินอำานาจกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

 • ให้ความเห็นชอบการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน
ระดับพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือ 
เทียบเท่าขึ้นไป

 • แต่งตั้งเลขานุการบริษัท 

กรรมการผู้มีอำานาจลงนามผูกพัน

 ตามข้อบังคับบริษัท ได้กำาหนดกรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
แทนบริษัท ซึ่ง ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 ประกอบด้วย  
(1) นายชาญศลิป ์ตรนีชุกร ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ลงลายมือชื่อและประทับตราสำาคัญของบริษัท  
หรือ (2) นายดอน วสนัตพฤกษ ์ศ. ดร.สพุจน ์เตชวรสินสกลุ หรือ 
ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการสองในสามคนลงลายมือชื่อ
ร่วมกันและประทับตราสำาคัญของบริษัท

การแต่งตั้งและการถอดถอนกรรมการบริษัท

 1. กรรมการของบริษัทเลือกตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยมี
จำานวนไมน่อ้ยกวา่ 5 คน และไมเ่กนิ 15 คน และมกีรรมการทีเ่ปน็
อสิระไมน่อ้ยกวา่ 3 คน ซึง่กรรมการไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจำานวน
กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
บริษัทอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน  
โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายและข้อบังคับ
กำาหนด ทั้งนี้ ต้ังแต่ปี 2547 เป็นต้นมา คณะกรรมการ ปตท.  
ได้มีมติเห็นชอบให้กำาหนดสัดส่วนกรรมการที่เป็นอิสระเพิ่ม 
เป็นไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และถือปฏิบัติต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน  
ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 มีกรรมการอิสระ 10 คน มีกรรมการ 
ที่เป็นผู้หญิง จำานวน 1 คน โดยกรรมการทั้งหมดมีถิ่นที่อยู่ 
ในประเทศไทย และมีกรรมการผู้มีความเชี่ยวชาญ ความรู้ 
และมีประสบการณ์ด้านบัญชีการเงิน 8 คน คือ นายไกรฤทธิ์  
อุชุกานนท์ชัย นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ นางนันทวัลย์  
ศกุนตนาค นายวิชัย อัศรัสกร นายดนุชา พิชยนันท์ นายจุมพล 
ริมสาคร ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ และนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
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 2. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการ
สรรหาเปน็ผูค้ดัเลือกและเสนอชือ่บคุคลทีม่ีคณุสมบตัิเหมาะสม
ต่อคณะกรรมการ ปตท. ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
  (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำานวนหุ้น 

ที่ตนถือ
  (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด

ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน 
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใด
มากน้อยเพียงใดไม่ได้

  (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำาดับลงมา
เป็นผู้ได้รับการเลือกต้ังเป็นกรรมการเท่าจำานวน
กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

  (4) ในกรณทีีบ่คุคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในลำาดบัถดัลงมา 
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำานวนกรรมการที่จะพึงมี 
หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานใน 
ที่ประชุมนั้นเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

 3. ในการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจำาปทีกุครัง้ ใหก้รรมการ
ออกจากตำาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำานวน
กรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จำานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออก
จากตำาแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น  
ให้กรรมการจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปีที่สามและ 
ปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำาแหน่งนานที่สุดเป็น 
ผู้ออกจากตำาแหน่ง
 4. ในกรณีตำาแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจาก
ถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกต้ังบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับบริษัทเข้าเป็น
กรรมการแทนในตำาแหน่งที่ว่างในการประชุมคณะกรรมการ 
ปตท. คราวถัดไปก็ได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่พ้นจาก
ตำาแหน่งจะเหลือน้อยกว่า 2 เดือน โดยคณะกรรมการต้องมี
คะแนนเสียงแต่งตั้งไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำานวนกรรมการ 
ที่ยังเหลืออยู่ ทั้งนี้ บุคคลที่เข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่
ในตำาแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ที่ตนแทน
 5. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำาแหน่ง ให้ยื่นใบลาออก
ต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
 6. ในการลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำาแหน่งก่อน 
ถึงคราวออกตามวาระ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่
ของจำานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้น 
นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำานวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คุณสมบัติของกรรมการ

 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติ
บรษิทัมหาชน จำากดั พระราชบญัญตัคุิณสมบตัมิาตรฐานสำาหรบั
กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับที่แก้ไข
เพิ่มเติม และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง อาทิ
 • มีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์
 • ไมเ่ปน็กรรมการในรฐัวสิาหกจิหรอืนติบิคุคลทีร่ฐัวสิาหกจิ

เปน็ผูถ้อืหุน้เกนิกวา่ 3 แหง่ ทัง้นี ้นบัรวมการเปน็กรรมการ
โดยตำาแหน่งและการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติราชการ
แทนในตำาแหน่งกรรมการด้วย

 • กรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความเป็นอิสระ
ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง
คณุสมบตัแิละขอบเขตการดำาเนนิงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

 • ไม่เคยได้รับโทษจำาคุกโดยคำาพิพากษาถึงที่สุดให้จำาคุก 
เว้นแต่เป็นโทษสำาหรับความผิดที่ได้กระทำาโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ

 • ไม่เปน็ข้าราชการการเมอืง เว้นแต่เปน็การดำารงตำาแหนง่
กรรมการตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

 • ไมเ่ปน็ผูด้ำารงตำาแหนง่ใดในพรรคการเมอืง หรอืเจา้หนา้ที่
ของพรรคการเมือง

 • ไม่เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากงาน เพราะ
ทุจริตต่อหน้าที่

 • ไม่เป็นผู้ถือหุ้นของรัฐวิสาหกิจนั้น หรือผู้ถือหุ้นของ
นิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นถือหุ้น (ยกเว้น กรรมการของ
รัฐวิสาหกิจ ที่ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้าง
ที่มีตำาแหน่ง หรือเงินเดือนประจำาตำาแหน่งของราชการ 
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ และกรรมการของรฐัวสิาหกจินัน้ถอืหุ้นไมเ่กนิกวา่
ร้อยละ 0.5 ของทุนชำาระแล้วของรัฐวิสาหกิจซึ่งตนเป็น
กรรมการหรอืนติบิคุคลทีร่ฐัวสิาหกจิซึง่ตนเปน็กรรมการ
ถือหุ้นอยู่)

 • ไม่เป็นผู้ดำารงตำาแหน่งใดในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจน้ัน
เป็นผู้ถือหุ้น เว้นแต่คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจน้ัน
มอบหมายให้ดำารงตำาแหน่งกรรมการหรือดำารงตำาแหน่ง
อื่นในนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจนั้นเป็นผู้ถือหุ้น

 • ไม่เป็นกรรมการ หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำานาจในการจัดการ  
หรือมีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้รับสัมปทาน  
ผู้ร่วมทุน หรือมีประโยชน์ได้เสียเกี่ยวข้องกับกิจการของ
รัฐวิสาหกิจนั้น เว้นแต่เป็นประธานกรรมการ กรรมการ 
หรือผู้บริหารโดยการมอบหมายของรัฐวิสาหกิจนั้น
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 นอกจากนี้ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 4 กำาหนดเรื่องการดำารงตำาแหน่งของกรรมการดังนี้
 1. ดำารงตำาแหนง่กรรมการในรฐัวสิาหกจิและ/หรอืนติบิคุคล
ที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นได้ไม่เกิน 3 แห่ง
 2. ดำารงตำาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด 
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ไม่เกิน 3 แห่ง ทั้งนี้ การดำารง
ตำาแหน่งกรรมการตามความในขอ้ 2 นี ้จะตอ้งไมข่ดัตอ่หลกัเกณฑ์ 
ในขอ้ 1 ดว้ย ทัง้นี ้การดำารงตำาแหนง่กรรมการตามความในข้อ 1 
และข้อ 2 รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 5 แห่ง
 นอกจากน้ี กรรมการอิสระและกรรมการเฉพาะเร่ืองไม่สามารถ 
ดำารงตำาแหน่งเกิน 9 ปีต่อเนื่อง
 อีกทั้ง ปตท. กำากับดูแลให้มีบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการ 
ที่กระทรวงการคลังจัดทำาขึ้น (Director’s Pool) ไม่น้อยกว่าหนึ่ง 
ในสามของจำานวนกรรมการทัง้หมด เพือ่เปน็ไปตามกฎหมายดว้ย 
โดย ณ วันที่ 17 มกราคม 2563 กรรมการ ปตท. รวม 14 ท่าน 
เป็นกรรมการอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool จำานวน 10 ท่าน  

การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.

 ปตท. มกีารกำาหนดการประชมุคณะกรรมการ ปตท. ไวอ้ยา่ง
เป็นทางการล่วงหน้าตลอดปี โดยในปี 2562 กำาหนดการประชุม
เดอืนละ 1 ครัง้ในทกุวนัพฤหสับด ีสปัดาหท์ีส่ามของเดอืน และอาจ 
มกีารประชมุวาระพเิศษเฉพาะคราวเพิ่มเตมิตามความเหมาะสม  
ซึ่งสำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะส่งหนังสือเชิญประชุม 
ระเบียบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดและเหตุผลครบถ้วน 
และเอกสารประกอบการประชุมที่มีเนื้อหาที่จำาเป็นและเพียงพอ 
ในการตัดสินใจ ให้กรรมการแต่ละท่านล่วงหน้าก่อนการประชุม 
ประมาณ 7 วนั เพื่อใหก้รรมการมเีวลาเพยีงพอในการศกึษากอ่น
การประชุม โดยกรรมการพิจารณาวาระผ่านระบบ Application  
Software ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นการช่วยลดขั้นตอน 
และระยะเวลาในการจดัสง่ระเบยีบวาระการประชมุและลดการใช ้
กระดาษได้เป็นจำานวนมาก ทำาให้การทำางานของกรรมการ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่าง 
มีประสิทธิภาพ
 นอกจากน้ี ต้ังแต่ปี 2558 คณะกรรมการยังกำาหนดให้จัดทำา
วาระสืบเน่ือง โดยเป็นการรายงานความคืบหน้าของการดำาเนินการ 
ตามวาระทีม่านำาเสนอคณะกรรมการ และตดิตามการดำาเนนิการ 
ตามขอ้สงัเกต/ ขอ้คิดเหน็ของทีป่ระชมุ เพือ่เปน็การติดตามดูแล
ให้มีการนำากลยุทธ์ของบริษัทไปปฏิบัติ โดยให้จัดทำาเป็นวาระ
รายงานในที่ประชุมทุกเดือนด้วย

 คณะกรรมการกำาหนดเป็นนโยบายว่าในวาระใดหากกรรมการ 
เข้าข่ายมีผลประโยชน์ที่อาจขัดแย้งกับผลประโยชน์ ของ ปตท. 
ฝา่ยเลขานกุารฯ จะไมจ่ดัสง่วาระการประชมุใหก้รรมการทา่นนัน้  
และกรรมการดังกล่าวจะไม่เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียง 
ในวาระนัน้ ๆ  และในการพจิารณาลงมตใินทีป่ระชมุคณะกรรมการ 
จำานวนองค์ประชุมขั้นต่ำาจะต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า  
2 ใน 3 ของจำานวนกรรมการทั้งหมดที่มาประชุม ทั้งนี้ ในกรณ ี
องค์ประชุมไม่เป็นไปตามแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอให้ถือเป็น
ดุลยพินิจของประธานกรรมการ โดยระบุนโยบายไว้ในคู่มือ 
การกำากับดูแลกิจการที่ดีฯ 
 ทั้งนี้  การบันทึกรายงานการประชุมแต่ละวาระสำาหรับ 
การจัดทำารายงานการประชุมจะประกอบด้วยข้อคิดเห็น/ 
ข้อสังเกต เป็นลายลักษณ์อักษร และจัดเก็บรายงานการประชุม
ที่ผ่านการรับรองแล้วจากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อให้กรรมการ
และผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการ 
ปตท. แต่ละครั้งใช้เวลาประชุมประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง 
 ปี 2562 มีการประชุมรวม 15 ครั้ง เป็นการประชุมนัดปกติ 
12 ครั้ง และการประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง โดยมีการประชุม 
นัดพิเศษเป็นวาระการกำาหนด/ ทบทวน/ อนุมัติ วิสัยทัศน์และ
ภารกิจ ทิศทางและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจกลุ่ม ปตท. (5 ปี rolling)  
ซึง่จดัขึน้เปน็ประจำาทกุป ีโดยในป ี2562 ทีผ่า่นมา คณะกรรมการ
และผู้บริหารได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาทบทวน วิสัยทัศน์ 
และภารกิจ และอนุมัติทิศทางและกลยุทธ์การดำาเนินธุรกิจ 
ของกลุ่ม ปตท. เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางให้หน่วยธุรกิจ  
บริษัทย่อย บริษัทร่วมใช้ในการจัดทำาแผนวิสาหกิจและงบประมาณ 
ประจำาป ี2563 - 2567 นอกจากนี ้มกีารประชุมกรรมการโดยไมม่ี 
ผู้บริหาร 1 ครั้ง ในเดือนสิงหาคม 2562 โดยหัวข้อการประชุม 
เป็นการอภิปรายเกี่ยวกับการดำาเนินงานของ ปตท. เพื่อหารือ 
ในประเด็นต่าง ๆ  และให้ข้อเสนอแนะ เพือ่นำาเสนอให้ฝ่ายจดัการ 
นำาไปพิจารณาปรับปรุงการดำาเนินการต่อไป ซึ่งเป็นไปตาม 
หลักการและแนวทางการกำากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติของสำานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และการประชุมกรรมการอิสระ  
1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม 2562 ในหัวข้อวาระเรื่อง “ธุรกิจกับ 
สิทธิมนุษยชน (Business and Human Rights: Global Trends)” 
ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้ง ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้กรรมการ
เสนอความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและมีอิสระเสรี โดยสรุป 
การประชุมตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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สรุปการเข้าประชุมในปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัท/ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ

รายชื่อกรรมการ

1/
25

62

2/
25

62

3/
25

62

นัด
พิเ

ศษ
 1

/2
56

2

4/
25

62

5/
25

62

นัด
พิเ

ศษ
 2

/2
56

2

6/
25

62

7/
25

62

นัด
พิเ

ศษ
 3

/2
56

2 
(S

TS
)

8/
25

62

9/
25

62

10
/2

56
2

11
/2

56
2

12
/2

56
2

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย / / / / / / / / / / / / / / /

2. นายวิชัย อัศรัสกร / / / / / / / / / / / / / / /

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ / / / / / / / / / / / / / / /

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ แต่งต้ังมีผลวันท่ี 
11 เมษายน 2562

/ X / / / / / / / / / /

- พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข / / / ครบวาระการดำารงตำาแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562

5. ศ.พิเศษ ดร. กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ / / / / / / / / / / / / X / /

6. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ แต่งตั้งมีผลวันที่ 1 ตุลาคม 2562 / / /

- นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ / / / / / ลาออกมีผลวันที่ 8 พฤษภาคม 2562

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค / / / / / / X / / / / / / X /

8. นายดนุชา พิชยนันท์ / / / / / / / / / / / X / / /

9. ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล / / / / / / X / X / / / / / /

10. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ / / / / / / / / / / / / / / /

11. นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ / / / / X / / / / / / / / / /

12. นายจุมพล ริมสาคร / / / / / / / / / / / / / / /

13. นายณัฐชาติ จารุจินดา* / / / / / / / / / / / / / / /

14. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ แต่งตั้งมีผลวันที่ 16 ธันวาคม 2562 /

- นายกุลิศ สมบัติศิริ / / / / / / / / / / / X ลาออกมีผลวันท่ี   
9 ตุลาคม 2562

15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร / / / / / / / / / / / / / / /

รวมกรรมการที่เข้าประชุม 15 15 15 15 13 14 12 14 13 14 14 12 13 13 15

จำานวนกรรมการทั้งหมด 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 15

หมายเหตุ:
* นายณัฐชาติ จารุจินดา พ้นวาระการดำารงตำาแหน่งกรรมการ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563
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รายชื่อกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในปี 2562

การดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี

คณะ
กรรมการ

ปตท.
รวม 

15 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 
16 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี 

รวม 
5 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหา 
รวม 

5 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
กำาหนด 

ค่าตอบแทน  
รวม 

3 ครั้ง

คณะ
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง
องค์กร

รวม 
9 ครั้ง

 1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 15/15 -

 2. นายวิชัย อัศรัสกร 15/15 16/16 2/2 -

 3. นายดอน วสันตพฤกษ์ 15/15 5/5 -

 4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 11/12 1/1 11 เมษายน 2562
(แทนพลเอก  

ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข)

 5. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ 
  กิตยารักษ์ 

14/15 5/5 4/4 -

 6. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 3/3 2/2 1 ตุลาคม 2562
(แทนนายสมศักดิ์ 

โชติรัตนะศิริ)

 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 13/15 16/16 -

 8. นายดนุชา พิชยนันท์ 14/15 7/11 3/3 -

 9. ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 13/15 5/5 1/1 -

 10. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 15/15 5/5 3/3 -

 11. นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ 14/15 2/2 9/9 -

12. นายจุมพล ริมสาคร 15/15 3/3 2/2 -

13. นายณัฐชาติ จารุจินดา 15/15 5/6 -

14. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 1/1 16 ธันวาคม 2562
(แทนนายกุลิศ 

สมบัติศิริ)

15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 15/15 -
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สรุปการเข้าประชุมของกรรมการครบวาระ/ ลาออก ระหว่างปี 2562 (รวม 4 ท่าน)

รายชื่อกรรมการ

การประชุมคณะกรรมการในปี 2562

การดำารงตำาแหน่ง 
กรรมการระหว่างปี

คณะ
กรรมการ

ปตท.
รวม 

15 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

รวม 
16 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
กำากับดูแล
กิจการที่ดี 

รวม 
5 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
สรรหา 
รวม 

5 ครั้ง

คณะ
กรรมการ
กำาหนด 

ค่าตอบแทน  
 รวม 
3 ครั้ง

คณะ
กรรมการ 
บริหาร

ความเสี่ยง
องค์กร

รวม 
9 ครั้ง

 1. นายธรรมยศ ศรีช่วย ลาออกจากการเป็น
กรรมการ มีผลตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 
2562

 2. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 3/3 1/1 ครบวาระการเป็น
กรรมการ 
เมื่อวันที่  

11 เมษายน 2562

 3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 5/5 2/2 ลาออกจากการเป็น
กรรมการ 

มีผลตั้งแต่วันที่ 
8 พฤษภาคม 2562

 4. นายกุลิศ สมบัติศิริ 11/12 4/4 ลาออกจากการเป็น
กรรมการ 
มีผลตั้งแต่ 

วันท่ี 9 ตุลาคม 2562

หมายเหตุ:  
ในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการ ปตท. รวม 15 ครั้ง เป็นการประชุมตามปกติ 12 ครั้ง และประชุมนัดพิเศษ 3 ครั้ง 
*  สาเหตสุว่นใหญท่ีก่รรมการไมส่ามารถเขา้รว่มประชมุ เนือ่งจากตดิไปต่างประเทศและตดิราชการ โดยกรรมการจะแจง้การลาลว่งหนา้ และสง่หนงัสอื 
 ลาประชุมให้กับประธานกรรมการ รา
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ผู้บริหาร 

รายชื่อผู้บริหาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

 (โครงสร้างการจัดการบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) (Organization Chart) ได้รายงานในหัวข้อ “ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ” แล้ว)

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2. นายอธิคม เติบศิริ1/ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ

3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม  

5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

6. นางอรวดี โพธิสาโร รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร

7. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน

8. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม2/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์

9. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานักกฎหมาย 

10. นายวุฒิกร สติฐิต3/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

11. นายกฤษณ์ อิ่มแสง4/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

12. นายดิษทัต ปันยารชุน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

13. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล

14. นายพงศธร ทวีสิน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่ง  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด  (มหาชน)  

15. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง5/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) 

16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต6/ ประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่ง

17. นายนพดล ปิ่นสุภา7/ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

18. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่ง 
รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)

19. นายชวลิต ทิพพาวนิช  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่ง 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)  

20. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)   

21. นายยงยศ ครองพาณิชย8์/ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร 

22. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร    

23. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี

หมายเหตุ:  
รายชื่อ 1 - 5 คือผู้บริหารของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
1/ แต่งต้ังเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 แทนนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ซึ่งไปดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน Secondment ในตำาแหน่ง 
 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
2/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 แทนนายกฤษณ์ อิ่มแสง ซึ่งไปดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
 ขั้นปลาย
3/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายนพดล ปิ่นสุภา ซึ่งไปดำารงตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment  
 ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)
4/		 แต่งตั้งเมื่อวันที่	 1	พฤศจิก�ยน	 2562	 แทนน�งส�วดวงพร	 เที่ยงวัฒนธรรม	 ซึ่งไปดำ�รงตำ�แหน่งรองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	 กำ�กับดูแลองค์กร 
 และกิจการสัมพันธ์ 
5/		 แต่งตั้งเมื่อวันที่	1	ตุล�คม	2562	แทนน�ยสุพัฒนพงษ์	พันธ์มีเช�ว์	ซึ่งเกษียณอ�ยุ
6/ แต่งต้ังเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 แทนนายอธิคม เติบศิริ ซึ่งไปดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น 
 และก๊าซธรรมชาติ
7/ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 แทนนายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ ซึ่งลาออกก่อนเกษียณอายุ
8/	 แต่งตั้งเมื่อวันที่	1	มกร�คม	2562	แทนน�ยสัมฤทธิ์	สำ�เนียง	ซึ่งไปดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	ปฏิบัติง�น	Secondment	ในตำ�แหน่ง 
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลุ่มงานการเงินและการบัญชี บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
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อำานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (กรรมการผู้จัดการใหญ่)
 
 ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่มีอำานาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารบริษัท ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
และจะตอ้งบรหิารบรษิทัตามแผนงานหรอืงบประมาณทีไ่ดร้บัอนมุตัจิากคณะกรรมการอยา่งเครง่ครดั ซือ่สตัย ์สจุรติและระมดัระวัง 
รักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด อำานาจหน้าที่ของกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้รวมถึงเรื่องหรือกิจการต่าง ๆ  
ดังต่อไปนี้ด้วย
 • ดำาเนินกิจการ และ/หรือบริหารงานประจำาวันของบริษัท
 • บรรจ ุแตง่ตัง้ ถอดถอน โยกยา้ย เลือ่น ลด ตดัเงนิเดอืน หรอืคา่จา้ง ลงโทษทางวนิยั พนกังานและลกูจา้ง ตลอดจนใหพ้นกังาน

และลูกจ้างออกจากตำาแหน่งตามระเบียบที่คณะกรรมการกำาหนด 
 • ดำาเนินการให้มีการจัดทำาและส่งมอบนโยบายทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงแผนงานและงบประมาณต่อคณะกรรมการ 

เพื่อขออนุมัติ และมีหน้าที่รายงานความก้าวหน้าตามแผนและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังกล่าวต่อคณะกรรมการในทุก ๆ 
3 เดือน

 • ดำาเนินการหรือปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ
 คณะกรรมการ ปตท. ได้มอบอำานาจในการบริหารจัดการบริษัทให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีหลักการและขอบเขตอำานาจ  
ดังต่อไปนี้
 • เปน็ผูม้อีำานาจในการบรหิารกจิการของบรษิทัตามวตัถปุระสงค ์ขอ้บงัคบั นโยบาย ระเบยีบ ขอ้กำาหนด คำาสัง่และมตทิีป่ระชมุ

คณะกรรมการ และ/หรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกประการ
 • เป็นผู้มีอำานาจในการบังคับบัญชา ติดต่อ สั่งการ ดำาเนินการ ตลอดจนเข้าลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำาสั่งหนังสือ 

แจง้หรอืหนังสอืใด ๆ  ทีใ่ชต้ดิตอ่กบัหนว่ยงานราชการ รฐัวสิาหกจิและบคุคลอืน่ ตลอดจนใหม้อีำานาจกระทำาการใด ๆ  ทีจ่ำาเปน็
และสมควร เพื่อให้การดำาเนินการข้างต้นสำาเร็จลุล่วงไป

 • เป็นผู้มีอำานาจในการบังคับบัญชาพนักงานและลูกจ้างทุกตำาแหน่งรวมถึงการบรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือน
หรอืค่าจา้ง ลงโทษทางวนิยั ตลอดจนใหอ้อกจากตำาแหนง่ตามระเบยีบ ขอ้กำาหนดหรอืคำาสัง่ทีค่ณะกรรมการของบรษิทักำาหนด 
แต่ถ้าเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั้นที่ปรึกษา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำารงตำาแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปจะต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และให้มีอำานาจกำาหนดเงื่อนไขในการทำางานของพนักงานและลูกจ้าง และออก
ระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของบริษัท โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบ ข้อกำาหนด หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการบริษัทกำาหนด

 • ให้มีอำานาจในการมอบอำานาจช่วง และ/หรือมอบหมายให้บุคคลอื่นปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนได้ โดยการมอบอำานาจช่วง  
และ/หรือการมอบหมายดังกล่าวให้อยู่ภายใต้ขอบเขตแห่งการมอบอำานาจตามหนังสือมอบอำานาจดังกล่าว และ/หรือ 
ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกำาหนด หรือคำาสั่งที่คณะกรรมการของบริษัท และ/หรือบริษัทกำาหนดไว้

 ทั้งนี้ การใช้อำานาจของกรรมการผู้จัดการใหญ่ดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถกระทำาได้ หากกรรมการผู้จัดการใหญ่มีส่วนได้เสีย 
หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะใด ๆ กับบริษัทในการใช้อำานาจดังกล่าว โดยในปี 2562 ไม่มีการดำาเนินการใด ๆ  
ที่นอกเหนือขอบเขตอำานาจดังกล่าว
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คณะกรรมการจัดการของ ปตท. 

 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2544 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee: PTTMC) เพื่อทำา
หน้าที่บริหารจัดการ ปตท. ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยผู้บริหาร 15 ตำาแหน่ง ดังนี้

ชื่อตำาแหน่ง ตำาแหน่ง

 1.   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานกรรมการ

 2.   ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 3.   ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ

 4.   ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม กรรมการ

 5.   ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กรรมการ

 6.   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ กรรมการ

 7.   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ กรรมการ

 8.   รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย กรรมการ

 9.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล กรรมการ

 10.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหารองค์กรและความยั่งยืน กรรมการ

 11.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานักกฎหมาย กรรมการ

 12.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ กรรมการ

 13.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) กรรมการ

 14.  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร กรรมการและเลขานุการ

 15.  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ ผู้ช่วยเลขานุการ

 คณะกรรมการจัดการฯ มีกำาหนดการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง โดยในปี 2562 มีการประชุมรวม 48 ครั้ง (นัดปกติ 40 ครั้ง 
และนัดพิเศษ 8 ครั้ง) 
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 หน้าที่และความรับผิดชอบ
 ของคณะกรรมการจัดการของ ปตท.

 ให้คำาปรึกษาและข้อเสนอแนะต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในการตัดสินใจในประเด็นที่สำาคัญ 
ต่อกลยุทธ์ ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ แผนการดำาเนินงานในระยะยาว  
ผลการดำาเนินงาน แผนการลงทุน งบประมาณ การจัดสรร 
ทรัพยากรให้กับ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น รวมทั้งบริหาร
จัดการให้เกิดระบบการทำางานของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ให้เป็น
ไปในแนวทางเดียวกัน ให้รวมถึงการให้คำาปรึกษา ข้อเสนอแนะ 
ผลักดัน และส่งเสริมการดำาเนินงานในเรื่องดังต่อไปนี้
	 • การกำาหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของกลุ่ม ปตท.
	 • การกำาหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร และเป้าหมาย 

การดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนผลการดำาเนินงาน 
ของกลุ่มธุรกิจและกลุ่ม ปตท. โดยรวม

	 • การกำาหนดทิศทางการกำากับดูแลธรรมาภิบาลและ 
การบรูณาการ Governance Risk และ Compliance  ของ
กลุ่ม ปตท.

	 • การพิจารณากล่ันกรองถึงโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณ 
และทรพัยากร เพือ่การลงทนุและการสนบัสนนุการดำาเนนิ 
ธุรกิจของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Capital 
Allocation Structure)

	 • การพิจารณากลั่นกรองการบริหารการลงทุนของ ปตท. 
และกลุ่ม ปตท. (PTT Group’s Portfolio Management)

	 • การพิจารณากลัน่กรอง และติดตามการขยายการลงทนุ
ในต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.

	 • การกำาหนดนโยบาย/ การตัดสินใจด้านการบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล การเตรียมความพร้อมและพัฒนา  
ผู้บริหารของกลุ่ม ปตท. ตั้งแต่ระดับ 14 ขึ้นไป ให้เป็น 
ระบบและมปีระสทิธภิาพ เพือ่รองรบัภารกจิ ของกลุม่ ปตท.  
ในอนาคต (Leadership Affliliation & Alignment  
Program)

	 • การพิจารณากลั่นกรองและให้ความเห็นเกี่ยวกับ
มาตรฐาน/ การสร้างกลไกการบริหารจัดการองค์กร 
ระบบทรัพยากรบุคคล รวมทั้งกระบวนการธุรกิจและ
โครงสร้างองค์กรใน ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อก้าวไปสู่
องค์กรแห่งความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน

	 • การพิจารณา กล่ันกรอง กำาหนดนโยบายและหลักการ 
การกำากับดูแลแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Way of  Conduct) 
รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฏิบัติตามแนวทาง 
ที่กำาหนดไว้ 

	 • การจดัลำาดับความสำาคัญในการจดัสรรทรพัยากรบคุคล
และการเงินให้แก่ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

	 • การหาข้อยุติร่วมในประเด็นข้อขัดแย้งที่สำาคัญระหว่าง
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้น และกลุ่มธุรกิจ ปิโตรเลียม
ขั้นปลาย และกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีและวิศวกรรม

	 • การติดตามความคืบหน้า และผลการดำาเนินงานของ 
กลุ่ม ปตท. เทียบกับเป้าหมายที่กำาหนด (PA &  KPIs)

	 • การพิจารณากล่ันกรองการบริหารความเส่ียงในการดำาเนิน 
ธุรกิจของ กลุ่ม ปตท.

	 • การกล่ันกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนำาเสนอ 
คณะกรรมการ ปตท.

	 • การจัดลำาดับความสำาคัญของผลการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ ปตท. เพื่อนำาไปสู่การดำาเนินการอย่างมี
ประสิทธิผล

	 • การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ และ/หรือ คณะทำางาน  
เพื่อช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการฯ 

	 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมาย

 นอกจากคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ตามข้างต้น เพื่อ
ให้การบริหารจัดการกลุ่ม ปตท. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และสามารถผลักดันกลยุทธ์ และการดำาเนินธุรกิจภายในกลุ่ม  
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายได้ ปตท. ได้มีจัดแบ่งกลุ่มของ 
คณะกรรมการเป็น 3 ประเภทหลัก ประกอบด้วย 

 1. คณะกรรมการผลักดันกลยุทธ์องค์กร 
  (Strategy Committees) ประกอบด้วย 
  1.1 คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group 

Management Committee: PTTGMC)
  1.2 คณะกรรมการจดัการของ ปตท. (PTT Management  

Committee: PTTMC) (ที่กล่าวข้างต้น)
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 2. คณะกรรมการประสานและตัดสินใจระหว่างธุรกิจ 
  (Coordination Committees) ประกอบด้วย
  2.1 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ

ปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ (Upstream & 
Gas Business Group Alignment & Coordination 
Management Committee: UAC)

  2.2 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มธุรกิจ
ปโิตรเลยีมขัน้ปลาย (Downstream Business Group 
Alignment & Coordination Committee: DAC)

  2.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือกลุ่มเทคโนโลยี
และวิศวกรรม (Technology and Engineering 
Group Alignment & Coordination Management 
Committee: TEAC)

  2.4 คณะกรรมการเทคโนโลยีกลุ่ม ปตท. (PTT Group 
Technology Committee: PTTGTC)

  2.5 คณะกรรมการบรหิารความรว่มมอืการดำาเนนิธรุกจิ
อย่างยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (Sustainability Alignment 
Committee: SAC)

  2.6 คณะกรรมการแผนกลยทุธธ์รุกจิกา๊ซธรรมชาต ิ(Gas 
Business Strategic Alignment Committee: GBSC)

  2.7 คณะกรรมการแผนกลยทุธข์องกลุม่ธรุกจิปโิตรเลยีม
ขั้นปลาย (Downstream Petroleum Business 
Group Strategic Alignment Committee: DBSC)

  2.8 คณะกรรมการแผนกลยุทธ์ธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ (Trading Business Strategic Alignment 
Committee: TBSC)

   2.9 คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง หนว่ยธรุกจิการคา้ 
ระหว่างประเทศ (Trading Risk Management  
Committee: TRMC)

 3. คณะกรรมการบริหารองค์กร 
  (Support Committees) ประกอบด้วย
  3.1 คณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง  

(Corporate Plan and Risk Management  
Committee: CPRC)

  3.2 คณะกรรมการจัดการการกำากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยงและการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk and  
Compliance Management Committee)

  3.3 คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่ม
ทรัพยากรบุคคล (Human Resources Group  
Alignment & Coordination Management  
Committee: HRAC)

  3.4 คณะกรรมการบรหิารความรว่มมอืของกลุม่การเงนิ 
และบัญชี (Finance & Accounting Group  
Alignment & Coordination Management  
Committee: FAAC)

  3.5 คณะกรรมการจดัการความรูก้ลุ่ม ปตท. (PTT Group  
KM Committee) 

  3.6 คณะกรรมการบริหารจัดการด้านการตรวจสอบ
ภายในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Internal Audit 
Management Committee)

  3.7 คณะกรรมการดจิทิลักลุม่ ปตท. (PTT Group Digital 
Steering Committee)

  3.8 คณะกรรมการนโยบายและการจัดหาเชิงกลยุทธ์
ระหว่างบริษัทในกลุ่ม ปตท. (PTT Group Policy & 
Strategic Sourcing Committee)

  3.9 คณะกรรมการบริหารความยั่งยืนกลุ่ม ปตท. (PTT 
Group Sustainability Management Committee: 
GSMC)

  3.10 คณะกรรมการกำากับดูแลแบรนด์บริษัทกลุ่ม ปตท. 
(PTT Group Brand Equity Optimization Committee) 

  3.11 คณะกรรมการ Operational Excellence กลุม่ ปตท. 
(PTT Group Operational Excellence Committee)

  3.12 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีกลุ่ม ปตท.  
(PTT Group Corporate Governance Committee)

  3.13 คณะกรรมการนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม
กลุ่ม ปตท. (PTT Group CSR Committee)

เลขานุการบริษัท 
 เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท 
จดทะเบยีนในหมวดความรบัผดิชอบของคณะกรรมการ และตาม
ข้อกำาหนดของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
คณะกรรมการ ปตท. จึงได้แต่งตั้งเลขานุการบริษัทขึ้น โดยมี
ภาระหนา้ทีใ่นการใหค้ำาแนะนำาดา้นกฎหมายและกฎเกณฑต์า่ง ๆ  
ที่คณะกรรมการต้องทราบและปฏิบตัิ การจดัการประชุม รวมทัง้
ดูแลกจิกรรมต่าง ๆ  ของคณะกรรมการ เพือ่ให้กรรมการสามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และก่อ 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท. รวมทั้งการจัดทำาและเก็บรักษา
เอกสาร อาท ิทะเบยีนกรรมการ หนงัสอืนดัประชุมคณะกรรมการ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำาปีของ
บริษัท หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
และเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการ
หรือผู้บริหาร 
 โดยคณะกรรมการฯ ไดแ้ตง่ตัง้เลขานกุารบรษิทัตัง้แตป่ ี2551 
มาเป็นลำาดับ โดยต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน  
ได้แต่งตั้งนางวันทนีย์ จารึก ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการบริษัท  
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ประวัติการศึกษา
• ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาเยอรมัน) 
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business 
 Administration) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรมด้านเลขานุการบริษัท
• หลักสูตร Company Secretary Program (CSP2/2002), 
 Effective Minute Taking (EMT1/2006), Board Reporting 
 Program (BRP 9/2012), Company Reporting Program 
 (CRP4/2012) Director Certification Program (DCP215/2016), 
 Ethical Leadership Program (ELP) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
 กรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตร TLCA: Executive Development Program (EDP 7) 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 
• หลักสูตร Company Secretaries, Trueeventus ประเทศฟิลิปปินส์ 
 (2013)
• หลักสูตร Leadership Development Program ของสถาบัน 
 Centre for Creative Leadership ประเทศสิงคโปร์ (2015)
• หลักสูตร Professional Exchange Program จัดโดย 
 The HONG KONG Institute of Chartered Secretaries 
 ประเทศฮ่องกง (2016)

ประวัติเลขานุการบริษัท

• หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 สำาหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5 สถาบันส่งเสริมการบริหาร
 กิจการบ้านเมืองที่ดี สำานักงาน ก.พ.ร. (ก.พ.ร. 1 รุ่นที่ 5) 
 (กุมภาพันธ์ - กันยายน 2561) 
• หลักสูตร Advanced Management Program (มีนาคม 2561) 
 ปตท.
• Leadership Development Program (LDP) 2 รุ่นที่ 3 
 (เมษายน - กันยายน 2561) ปตท.
• หลักสูตร Top Executive Program for Creative + Amazing Thai 
 Services (TOPCATS) รุ่นที่ 1 ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 (มกราคม - กรกฎาคม 2562)
• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข 
 รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า (พฤษภาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 
 2563)

ประสบการณ์ทำางาน
• 2556 - 2561  
 ผู้จัดการฝ่าย สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่และเลขานุการบริษัท 
 ปตท. 
• 2561 - ปัจจุบัน  
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัทและองค์กรสัมพันธ์ 

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี

กิจกรรมพิเศษที่สำาคัญ
• ประธานกรรมการชมรมเลขานุการบริษัทจดทะเบียนไทย 
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• กรรมการในคณะกรรมการบริหารชมรมนักเรียนเก่า
 เตรียมอุดมศึกษารุ่น 38 

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

ค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหาร
 ปตท. ได้กำาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล มีคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ทำาหน้าที่
ทบทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระความรับผิดชอบของกรรมการ สถานะทางการเงินของบริษัทและ
เปรียบเทียบกับบริษัทในกลุ่มธุรกิจระดับเดียวกันโดยกำาหนดค่าตอบแทนเป็นเบี้ยประชุมและโบนัส อนึ่ง กรรมการที่ได้รับมอบหมาย
ให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องชุดอื่น ๆ ก็ให้ได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ค่าตอบแทน
กรรมการได้รับการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว ดังนี้

นางวันทนีย์ จารึก
เลขานุการบริษัท 
(ตั้งแต่วันที่ 
1 ธันวาคม 2556 - ปัจจุบัน) 

อายุ 59 ปี 

สัดส่วนการถือหุ้น: 
ร้อยละ 0.000430
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ค่าตอบแทนกรรมการ

 ค่าตอบแทนกรรมการ 

 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 มีมติอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการคณะกรรมการ ปตท. และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง แยกเป็นดังนี้
 
 1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุม 
  1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ปตท. ประกอบด้วย
	 	 	 • ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 30,000 บาทต่อท่าน (เท่ากับอัตราเดิม) โดยประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 

  รายเดือนเป็นสองเท่าของกรรมการ (จากเดิม ประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25)
	 	 	 • เบี้ยประชุม เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุมครั้งละ 60,000 บาท (เพิ่มขึ้นจาก 50,000 บาท) โดยประธานกรรมการ 

  ได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 โดยจำากัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน ในกรณีมีเหตุสมควร  
  อาจพิจารณาจ่ายได้มากกว่า 1 ครั้ง แต่ต้องไม่เกิน 15 ครั้งต่อปี (จากเดิม จำากัดการจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 1 ครั้ง 
  ต่อเดือน) 

  1.2 ค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่คณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้ง ดังนี้
   1.2.1  คณะกรรมการตรวจสอบ
     •	 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท เท่ากับอัตราเดิม โดยประธานกรรมการได้รับเท่ากับกรรมการ  
      (จากเดิม ประธานกรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25)
     • เบี้ยประชุม ครั้งละ 45,000 บาท (จากเดิม ครั้งละ 15,000 บาท) เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธาน 
      กรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25 และเลขานุการฯ ให้ได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ  
      7,500 บาท (คงเดิม)
   1.2.2  สำาหรับคณะกรรมการอื่น คือ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำากับ 
     ดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ที่อาจมีการแต่งตั้ง 
     โดยคณะกรรมการบริษัทตามความจำาเป็นและเหมาะสมในอนาคต กำาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
     • ค่าตอบแทนรายเดือน ไม่มี เช่นเดิม
     • เบี้ยประชุม ครั้งละ 30,000 บาท (จากเดิม ครั้งละ 24,000 บาท) เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม โดยประธาน 
      กรรมการได้รับมากกว่ากรรมการร้อยละ 25

 เงินโบนัสคณะกรรมการ ปตท. ประจำาปี 2562
 
 กำาหนดค่าตอบแทนที่เป็นเงินโบนัสกรรมการ ประจำาปี 2562 ตามผลประกอบการหรือกำาไรสุทธิของ ปตท. เป็นอัตรา 
เงินโบนัสเท่ากับร้อยละ 0.05 ของกำาไรสุทธิ ประจำาปี 2562 และให้คำานวณจ่ายตามระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงิน  
60,000,000 บาท ทั้งคณะ โดยประธานคณะกรรมการ ปตท. จะได้รับโบนัสสูงกว่ากรรมการ ในอัตราร้อยละ 25 
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ค่าตอบแทนที่กรรมการได้รับเป็นรายบุคคล ปี 2562 

 หน่วย: บาท

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
จำานวนวัน

ม.ค. - ธ.ค. 
2562

โบนัส
ปี 2562

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ

(รวม
ค่าตอบแทน
รายเดือน)

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง

รวมเบี้ยประชุม
กรรมการฯ

และค่าตอบแทน
รายเดือน

รวม
ค่าตอบแทน

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 365 3,989,817.50 1,732,500.00 - 1,732,500.00 5,722,317.50

2. นายวิชัย อัศรัสกรก/ 365 3,191,853.98 1,230,000.00 881,250.00 2,111,250.00 5,303,103.98

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ก/ 365 3,191,853.98 1,230,000.00 292,500.00 1,522,500.00 4,714,353.98

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ก/ 264.5 2,333,826.59 919,500.00 97,500.00 1,017,000.00 3,350,826.59

5. ศ. (พิเศษ) ดร.กิตติพงษ์  
กิตยารักษ์ก/

365 3,191,853.98 1,170,000.00 358,750.00 1,528,750.00 4,720,603.98

6. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 92 807,995.45 270,000.00 75,000.00 345,000.00 1,152,995.45

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 365 3,191,853.98 1,110,000.00 630,000.00 1,740,000.00 4,931,853.98

8. นายดนุชา พิชยนันท์ 365 3,191,853.98 1,170,000.00 517,000.00 1,687,000.00 4,878,853.98

9. ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุลก/ 365 3,191,853.98 1,110,000.00 234,000.00 1,344,000.00 4,535,853.98

10. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 365 3,191,853.98 1,230,000.00 228,000.00 1,458,000.00 4,649,853.98

11. นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ 365 3,191,853.98 1,170,000.00 354,000.00 1,524,000.00 4,715,853.98

12. นายจุมพล ริมสาคร 365 3,191,853.98 1,230,000.00 138,000.00 1,368,000.00 4,559,853.98

13. นายณัฐชาติ จารุจินดา 350 3,047,707.30 1,215,483.87 150,000.00 1,365,483.87 4,413,191.17

14. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 16 133,591.71 75,483.87 - 75,483.87 209,075.58

15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกรข/ 365 3,191,853.98 1,230,000.00 - 1,230,000.00 4,421,853.98

รวมทั้งสิ้น 42,231,478.35 16,092,967.74 3,956,000.00 20,048,967.74 62,280,446.09

ก/  รวมค่าเบี้ยประชุมการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสรรหาในกระบวนการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ข/  คา่ตอบแทนกรรมการทัง้หมด ตัง้แตว่นัที ่1 มกราคม 2562 - 31 ธนัวาคม 2562 ของนายชาญศลิป ์ตรนีชุกร นัน้ นายชาญศลิป ์ตรนีชุกร ไดส้ง่คนื 
 ให้กับบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
   นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ส่งคืนค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และหรือกรรมการที่ได้รับ 
 ค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในกลุ่มอีก 2 บริษัท ในช่วงวันที่ 1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562 ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับจาก  
 บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) เป็นจำานวนเงิน 5,164,426.00 บาท และค่าตอบแทนประธานกรรมการที่ได้รับจาก 
 บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) เป็นจำานวนเงิน 3,228,875.07 บาท เรียบร้อยแล้วตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ

หมายเหตุ: 
บุคคลลำ�ดับที่	4	พลเอก	ธีรวัฒน์	บุณยะวัฒน์	ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�รอิสระ	ตั้งแต่วันที่	11	เมษ�ยน	2562
บุคคลลำ�ดับที่	6	น�ยสุพัฒนพงษ์	พันธ์มีเช�ว์	ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร	ตั้งแต่วันที่	1	ตุล�คม	2562
บุคคลลำาดับที่ 14 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ  ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562

 ทัง้นี ้บรษิทั จดัหารถสำาหรบัการปฏบิตัหินา้ทีใ่หก้บัประธานกรรมการใชใ้นขณะดำารงตำาแหนง่ เพือ่อำานวยความสะดวกในการปฏบิตั ิ
หน้าที่เท่านั้น
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กรรมการครบวาระและลาออกระหว่างปี 2562
 หน่วย: บาท

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ
จำานวนวัน  

ม.ค. - ธ.ค.
2562

โบนัส
ปี 2562

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ

(รวม
ค่าตอบแทน
รายเดือน)

เบี้ยประชุม
กรรมการฯ
เฉพาะเรื่อง

รวมเบี้ยประชุม
กรรมการฯ

และค่าตอบแทน
รายเดือน

รวม
ค่าตอบแทน

1. นายธรรมยศ ศรีช่วย 0 - - - - -

2. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข 100.5 858,027.39 250,500.00 30,000.00 280,500.00 1,138,527.39

3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ 127 1,079,288.65 396,774.19 48,000.00 444,774.19 1,524,062.84

4. นายกุลิศ สมบัติศิริ 266 2,306,507.68 893,225.81 120,000.00 1,013,225.81 3,319,733.49

รวมทั้งสิ้น 4,243,823.72 1,540,500.00 198,000.00 1,738,500.00 5,982,323.72

หมายเหตุ: 
บุคคลลำาดับที่ 1 นายธรรมยศ ศรีช่วย ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2559 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่ 
วันที่ 1 มกราคม 2562 
บุคคลลำาดับที่ 2 พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และครบวาระการเป็นกรรมการ ปตท. เมื่อวันที่  
11 เมษายน 2562 
บุคคลลำ�ดับที่	3	น�ยสมศักดิ์	โชติรัตนะศิริ	ดำ�รงตำ�แหน่งกรรมก�ร	ตั้งแต่วันที่	22	เมษ�ยน	2558	และล�ออกจ�กก�รเป็นกรรมก�ร	ปตท.	มีผลตั้งแต่
วันที่ 8 พฤษภาคม 2562
บุคคลลำาดับที่ 4 นายกุลิศ สมบัติศิริ ดำารงตำาแหน่งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 และลาออกจากการเป็นกรรมการ ปตท. มีผลตั้งแต่วันที่  
9 ตุลาคม 2562

สรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2559 - 2562

 หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำานวน
ราย จำานวนเงิน จำานวน

ราย จำานวนเงิน จำานวน
ราย จำานวนเงิน จำานวน

ราย จำานวนเงิน

เงินเบี้ยประชุม 15 15,883,015.57 15 17,319,925.12 15 17,241,903.21 15 21,787,467.74

โบนัสรวม 15 41,717,213.11 15 45,215,753.42 15 45,125,342.45 15 46,475,302.07

รวม 57,600,228.68 62,535,678.54 62,367,245.66 68,262,769.81

หมายเหตุ: 
ปี 2559, 2560, 2561, 2562 ค่าตอบแทนกรรมการ ปตท. ท่ีแสดงในตาราง ได้รวมค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ซ่ึงได้ส่งคืนให้ ปตท. แล้ว
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 ค่าตอบแทนกรรมการ/ กรรมการอิสระที่ได้รับจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการอิสระ ในบริษัทย่อย* 
 ระหว่างปี 2562 

  หน่วย: บาท

รายชื่อ โบนัสกรรมการ
ค่าเบี้ยประชุม

และค่าตอบแทน
รายเดือน

ค่าเบี้ยประชุม
กรรมการเฉพาะ

เรื่อง
รวมค่าตอบแทน รวมค่าตอบแทน

นายดอน วสันตพฤกษ์ 3,972,969.30 1,240,000.00 271,250.00 5,484,219.30 ดำารงตำาแหน่ง กรรมการอิสระ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน)  

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 3,972,969.30 1,240,000.00 220,000.00 5,432,969.30 ดำารงตำาแหน่ง กรรมการ 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน) 

นายณัฐชาติ จารุจินดา 1,550,026.00 1,125,000.00 420,000.00 3,095,026.00 ดำารงตำาแหน่ง กรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน)

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ - 520,000.00 80,000.00 600,000.00 ดำารงตำาแหน่ง กรรมการ
บริษัท ปตท.น้ำามันและ
การค้าปลีก จำากัด (มหาชน)  

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร** 3,934,426.00 1,230,000.00 - 5,164,426.00 ดำารงตำาแหน่ง กรรมการ
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

1,728,875.07 1,500,000.00 - 3,228,875.07 ดำารงตำาแหน่ง 
ประธานกรรมการ
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน)

* อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่
** นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ส่งคืนค่าตอบแทน ในฐานะกรรมการ/ประธานกรรมการ ให้กับ ปตท. เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้าง 
 บริหารฯ  

ค่าตอบแทนผู้บริหาร 

 ค่าตอบแทนผู้บริหาร

 ค่าตอบแทนผู้บริหารเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท. กำาหนด ซึ่งเชื่อมโยงกับผลการดำาเนินงานของ 
ปตท. ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement: PA) กำาหนดโดยกระทรวงการคลังซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารทุกระดับร่วมกันกำาหนดตัวชี้วัดและตั้งค่าเป้าหมาย (Key Performance Indicators: KPIs) 
เกี่ยวกับผลปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ในแต่ละปี และผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ทางธุรกิจในระยะยาว ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าว
ครอบคลุมตามมุมมอง Balance Scorecard ได้แก่ มุมมองทางการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้านกระบวนการภายใน มุมมอง 
ด้านการเรียนรู้และพัฒนา มุมมองด้านผลิตภัณฑ์ และมุมมองด้านบุคลากร เพื่อเป็นแนวทางในการดำาเนินธุรกิจและนำาไปใช้ 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารทุกระดับ 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

ี 2
56

2 
บร

ิษัท
 ป

ตท
. จ

ําก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

108

โค
รง

สร
้าง

กา
รจ

ัดก
าร



 สำาหรับการประเมนิผลการปฏบิตังิานของประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน
จะเปน็ผูพ้จิารณากำาหนดคา่ตอบแทนใหส้ะทอ้นถงึผลการปฏบิตังิาน (Performance Management) ตลอดจนแนวปฏบิตัแิละมาตรฐาน
ของกลุ่มธุรกิจชั้นนำาประเภทเดียวกันภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ซึ่งอัตราการขึ้นเงินเดือนและอัตราการจ่าย
โบนัสประจำาปีจะสอดคล้องกับผลการประเมินคะแนน KPIs และผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และผลการปฏิบัติงาน 
ตามกลยทุธใ์นระยะยาวของ ปตท. อนัเปน็การแสดงถึงวิสยัทศันแ์ละการสร้างมูลค่าเพิ่ม/ ขีดความสามารถให้กบัองค์กรในระยะยาว 
โดยมีการนำาเสนอหลักการและจำานวนค่าตอบแทนที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาและอนุมัติ ทั้งนี้ ปัจจัยที่สำาคัญ
ในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน ได้แก่ 1. ผลการดำาเนินงานของ ปตท. 2. ผลดำาเนินงานตามวิสัยทัศน์ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ 3. ความสามารถในการบริหารจัดการและภาวะผู้นำา
 จำานวนผู้บริหารตามนิยาม ก.ล.ต. มีจำานวน 5 ราย ตามตำาแหน่ง ได้แก่ ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ (ปธบ./ กผญ.) ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ ประธานเจ้าหน้าที่  
ปฏบิตักิารกลุม่ธรุกจิปโิตรเลยีมขัน้ปลาย ประธานเจา้หนา้ทีเ่ทคโนโลยแีละวศิวกรรม และประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิ ซึง่ไมร่วม
ผูบ้รหิารระดบัสงูทีไ่ปปฏบิตังิานในบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุน้ และผู้บรหิารระดับสงูของบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุ้น ทีม่าปฏบิตังิานที ่ปตท. ไดร้บั 
ค่าตอบแทนจาก ปตท. ตามรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนรวมของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ปี 2562 

 หน่วย: บาท

ค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปี 2562

จำานวนเงิน

ค่าตอบแทนรวม 31,199,880

โบนัสรวม 9,855,938

รวม 41,055,818

หมายเหตุ: 
คา่ตอบแทนประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญ ่ในสว่นของนายชาญศลิป ์ตรนีชุกร รวมคา่ตอบแทนที ่ปตท. จา่ยใหเ้นือ่งจากปฏบิตังิาน 
เพิ่มเติม ได้แก่ การเป็นประธานกรรมการ และหรือกรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ ได้ส่งคืนค่าตอบแทนในฐานะประธานกรรมการ และหรือกรรมการ ที่ได้รับจาก ปตท. บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 
(มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) ในระหว่างที่ดำารงตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ให้กับ ปตท. 
เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ

ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จำานวน 4 ราย) ปี 2562  

 หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2562

ผู้บริหาร (ตามเกณฑ์ ก.ล.ต.)

จำานวนรายตามตำาแหน่ง จำานวนเงิน

เงินเดือนรวม 4 29,236,280

โบนัสรวม 4 14,618,140

รวม 43,854,420
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ค่าตอบแทนรวมของผู้บริหาร ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. (จำานวน 5 ราย) ปี 2559 - 2562 

 หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำานวน
รายตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนเงิน
จำานวน
รายตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนเงิน
จำานวน
รายตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนเงิน
จำานวน
รายตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนเงิน

เงินเดือนรวม 5 56,614,080 5 59,587,470 5 62,930,910 5 60,436,160

โบนัสรวม 5 22,617,040 5 22,880,880 5 24,672,468 5 24,474,078

รวม 79,231,120 82,468,350 87,603,378 84,910,238

ค่าตอบแทนกรรมการของผู้บริหาร 5 รายแรกของ ปตท. ตามนิยาม ก.ล.ต. 
ที่ได้รับจากการเป็นประธานกรรมการและกรรมการ บริษัทในกลุ่ม ปตท. ปี 2562 

 หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน
ปี 2562

จำานวนรายตามตำาแหน่ง จำานวนเงิน

ค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือน 5 14,842,469.75

โบนัส 5 18,659,382.54

รวม 33,501,852.29

หมายเหตุ: 
ค่าตอบแทนกรรมการของผู้บริหาร 5 รายแรก (ตามนิยาม ก.ล.ต.) ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานในการทำาหน้าที่เป็นประธานกรรมการ และหรือกรรมการ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยค่าตอบแทนกรรมการของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ส่งคืนให้กับ ปตท.  
ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารฯ

เงินสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชีพสำาหรับผู้บริหารของ ปตท. ปี 2559 - 2562

 หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

จำานวน
รายตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนเงิน
จำานวน
รายตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนเงิน
จำานวน
รายตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนเงิน
จำานวน
รายตาม
ตำาแหน่ง

จำานวนเงิน

เงินสมทบ
กองทุน 
สำารองเลี้ยงชีพ

4 3,518,977.20 4 3,632,300.50 4 3,708,690.50 4 3,836,735.80
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  ข้อมูลเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท มีดังนี้
 ไม่ปรากฏว่ามีประวัติการทำาความผิดตามกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับ
 1) การถกูพพิากษาวา่กระทำาผดิทางอาญา ยกเวน้ทีเ่ปน็ความผดิอนัเกดิจากการฝา่ฝนืกฎจราจร ความผดิลหโุทษ หรอืความผดิ 

ในทำานองเดียวกัน 
 2) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์ 
 3) การเปน็ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอำานาจควบคมุในบริษทั หรือห้างหุ้นสว่นที่ถกูพิพากษาให้เปน็บคุคลล้มละลาย หรือถกูพิทกัษท์รพัย์์

พนักงาน 

 บุคลากรของ ปตท. ทุกคน ถือเป็นทรัพยากรที่สำาคัญที่สุดในการดำาเนินธุรกิจ โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่า การเจริญเติบโตของ
องค์กรขึน้อยูก่บัพนกังานทีม่คีณุภาพ ดงันัน้ ปตท. จงึมนีโยบายมุง่เนน้ทีจ่ะพฒันา ปรบัปรงุกระบวนการและระบบการบรหิารทรพัยากร
บคุคล ใหม้คีวามทันสมัย เทยีบไดใ้นระดบัสากลและสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยทีีเ่ปลีย่นแปลง เพือ่ทีจ่ะเสรมิสรา้งและพฒันาใหพ้นักงาน
เป็นทั้งคนดีและคนเก่ง ตลอดจนมีส่วนร่วมในการพัฒนาและช่วยเหลือสังคมโดยส่วนรวม และมุ่งเน้นให้พนักงานเป็นกลไกหลัก 
ในการพัฒนา ปตท. ให้ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความความยั่งยืน (Sustainability Organization) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 
ในการแข่งขัน และตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่มุ่งสู่การเป็นบริษัทที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ประเทศชาติ

 จำานวนบุคลากรและค่าตอบแทนบุคลากร 

 จำานวนพนักงาน ปตท. (รวมพนักงานที่ไปปฏิบัติงาน Secondment ในบริษัทในกลุ่ม ปตท.) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เท่ากับ 
3,578 คน และทั้งนี้ ปตท. ยังคงดำาเนินการจัดทำาแผนอัตรากำาลังคนให้สอดคล้องต่อการดำาเนินธุรกิจ ภายใต้ความผันผวนของ 
สภาวะเศรษฐกิจ โดยให้ความสำาคัญกับการจัดสรรทรัพยากรในจุดที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม หรือมีความจำาเป็นต่อเนื่องจากการลงทุน  
 จำานวนบุคลากรแบ่งตามกลุ่มธุรกิจ ปี 2559 - 2562 มีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มธุรกิจ 
(หน่วย: คน)

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

ปตท. กลุ่ม ปตท. ปตท. กลุ่ม ปตท. ปตท. กลุ่ม ปตท. ปตท. กลุ่ม ปตท.

 1. ก๊าซธรรมชาติ 1,283 - 1,281 - 1,393 - 1,417 -

 2.  น้ำามัน 1,440 - 1,486 - -3/ - - -

 3. ปิโตรเคมีและการกลั่น 105 - 100 - 144 - 124 -

 4.  กลุ่มเทคโนโลยี
  และวิศวกรรม

492 - 507 - 380 - 394 -

 5. สนับสนุนและปฏิบัติงาน 
  ในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น

1,0421/ 2542/ 1,0841/ 2392/ 1,1441/ 6542/ 1,1671/ 4762/

 6. บริษัทย่อย 
  และกิจการร่วมค้า 

- 24,680 - 25,036 - 25,959 - 27,511

รวม 4,362 24,934 4,458 25,275 3,061 26,613 3,102 27,987

หมายเหตุ: 
1/  ไม่รวมพนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ
2/  พนักงาน ปตท. ที่ไปปฏิบัติงานในบริษัทในเครือ 
3/  วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ำามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็นบริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) 
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 ค่าตอบแทนแก่บุคลากร (ไม่รวม กรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้บริหารระดับสูง) ปี 2559 - 2562 มีรายละเอียด ดังนี้

 หน่วย: บาท

ค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 ปี 25611/ ปี 2562

เงินเดือนรวม 4,080,267,146.00   4,282,921,717.48 4,104,427,784.01 3,855,819,435.99

โบนัสรวม 2,136,905,643.00 2,115,503,048.90 1,980,862,083.68  1,915,330,097.81

เงินสมทบกองทุน 
สำารองเลี้ยงชีพ

481,014,787.00 506,518,662.19 489,326,712.01    464,877,921.50

อื่น ๆ (ถ้ามี) 2,953,091,552.00 3,778,463,866.70 3,286,987,468.56 3,629,328,277.20

รวม 9,651,279,128.00 10,683,407,295.27 9,861,604,048.26 9,865,355,732.50

หมายเหตุ: 
1/  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2561 หน่วยธุรกิจน้ำามัน (ธกน.) แยกออกไปเป็น บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) ดังนั้น ค่าตอบแทน 
 บุคลากรธุรกิจน้ำามัน (ธกน.) สำาหรับปี 2561 จะมีช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน เท่านั้น

 ปตท. กำาหนดค่าตอบแทนพนักงานที่สอดคล้องกับ 
ผลการดำาเนินงานของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
ผ่านการบรหิารผลการดำาเนนิงาน (Performance Management)  
ซึ่งเป็นกระบวนการดำาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
เพื่อผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย 
ทางธุรกิจ และสอดคล้องกับการวัดผลการดำาเนินงานตามระบบ 
การประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยง 
เป้าหมายผลการดำาเนินงานในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน  
และระดับบุคคล ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้อง 
กับทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท. เพื่อผลักดันให้ผลการดำาเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนธุรกิจของ ปตท. 
 ปตท. กำาหนดให้มีการพิจารณาขึ้นเงินเดือนพนักงานตาม 
ผลการดำาเนินงานรายบุคคล ปีละ 1 คร้ัง โดยได้นำาตัวชี้วัด 
ผลการดำาเนนิงานที่สำาคญั (Key Performance Indicators: KPIs)  
มาใช้ในการบริหาร ประเมินผลการดำาเนินงานรายบุคคล และ 
การพิจารณาค่าตอบแทนพนักงาน ซึ่งแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก  
คือ ตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานระดับองค์กร (Corporate KPI)  
และตัวชี้วัดผลการดำาเนินงานระดับธุรกิจ/ ระดับปฏิบัติการ/  
ระดับบุคคล (Functional KPI) ซึ่งการกำาหนด KPIs รายบุคคล 
ต้องเชื่อมโยงกับมุมมองตาม Balance Score Card ทั้ง 4 มุมมอง  
ได้แก่ มุมมองทางการเงิน มุมมองด้านลูกค้า มุมมองด้าน
กระบวนการภายใน และมุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา โดย 
ปตท. ได้เพิ่มเติมมุมมองที่สำาคัญอีก 2 มุมมอง ได้แก่ มุมมอง 
ด้านผลิตภัณฑ์ และมุมมองด้านบุคลากร เพื่อให้สอดคล้องกับ
ผลการปฏิบัติงานในปัจจุบัน (ระยะสั้น) และแผนกลยุทธ์ของ 
ปตท. ที่จะดำาเนินการในระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว ้
อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท. ยังกำาหนดให้มี Variable Bonus 
ซึ่งสอดคล้องตามผลการประเมิน KPIs สำาหรับผู้บริหารและ 
พนักงานที่อยู่ในตำาแหน่งบังคับบัญชา เพื่อจูงใจให้ปฏิบัติงานได้
ตามเป้าหมายขององค์กรในปีนั้น ๆ

 ค่าตอบแทนอื่น ๆ

 ปตท. ได้จัดสวัสดิการและค่าตอบแทนอื่น ๆ นอกเหนือ
จากเงนิเดอืน โบนัส และเงนิสมทบกองทุนสำารองเลี้ยงชพีให้กับ 
ผู้บริหารและพนักงานตามความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ 
การดำารงชพี ให้สามารถแข่งขนัได้ ตลอดจนเทยีบได้กบัมาตรฐาน
ของกลุม่บรษิทัในธรุกจิชัน้นำาประเภทเดยีวกนั และสอดคล้องกบั 
ผลประกอบการของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยได้มี 
การปรบัปรงุและทบทวนอย่างต่อเนือ่ง นอกจากนี ้เพือ่ตอบสนอง 
ความต้องการของพนักงานแต่ละบุคคล ปตท. มีนโยบาย
สวัสดิการทางเลือกและสวัสดิการทดแทน (Flexible Benefit)  
ที่ให้สิทธิ์พนักงานในการเลือกรับหรือสละสิทธิ์ไม่รับสวัสดิการ
ทางเลอืก แต่เลอืกเปลีย่นแปลงเป็นสวัสดกิารทดแทน ซึง่พนกังาน 
สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสวัสดิการทางเลือกเป็นสวัสดิการ
ทดแทนได้ปีละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลา เงื่อนไขและรายละเอยีด 
ที่ ปตท. กำาหนด โดยสวัสดกิารทางเลอืกและสวัสดกิารทดแทน
จะต้องไม่ขดัต่อกฎหมาย ขนบธรรมเนยีมประเพณ ีศลีธรรมอนัด ี 
และ ปตท. จะไม่กำาหนดสวัสดิการที่มีความจำาเป็นขั้นพื้นฐาน 
ต่อการดำารงชีวิต และการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็น
สวัสดิการทางเลือก รวมทั้งมีการปรับเพิ่มอัตราสมทบกองทุน
สำารองเลี้ยงชีพและเพิ่มทางเลือกในการสะสมเงินเข้ากองทุน 
ของพนักงาน ซึ่งเป็นการส่งเสริมให้พนักงานมีการวางแผน
ทางการเงนิ เพื่อให้มเีงนิออมที่เพยีงพอหลังจากเกษยีณอายุ
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 การพัฒนาและปรับปรุงระบบทรัพยากรบุคคล

 เพ่ือให้องค์กรพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งความย่ังยืน ปตท.  
ยังคงพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากร 
บุคคลให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือท่ีจะพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ 
ของตนเองอย่างเต็มที่ เพื่อนำาพาให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ 
ในการดำาเนนิธรุกจิ รวมถงึการมโีอกาสก้าวหนา้ในหนา้ทีก่ารงาน 
และเติบโตไปพร้อม ๆ กับความสำาเร็จขององค์กรด้วย
 ปตท. ได้มุ่งเน้นให้ผู้บริหารและพนักงานในทุกระดับร่วมกัน 
กำาหนดแผนงานใหส้อดคลอ้งกบัทศิทางและเปา้หมายขององคก์ร  
ซึ่งจะส่งผลให้การดำาเนินธุรกิจทั่วทั้งองค์กรมุ่งไปสู่จุดหมาย
เดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผู้บริหารระดับสูงของ ปตท. 
และบริษัทในกลุ่มที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งสายงานสนับสนุน
มาร่วมประชมุหารอืและกำาหนดวสิยัทศันแ์ละทศิทางขององคก์ร 
ร่วมกัน และถ่ายทอดทิศทางดังกล่าวไปสู่หน่วยงานภายในสายงาน 
ต่าง ๆ  จากกลยุทธ์ธุรกิจเป็นแผนธุรกิจ และแผนการใช้งบประมาณ 
ทีม่คีวามสอดคลอ้งในทศิทางเดยีวกนั พนกังาน ปตท. ทุกระดับได้
กำาหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด (Key Performance Indicators:  
KPIs) ที่ถ่ายทอดลงมาตามลำาดับเป็นรายบุคคล ตั้งแต่ระดับ
องค์กร หน่วยงาน ลงมาจนถึงพนักงาน ทั้งนี้ วัตถุประสงค์และ
ตัวชี้วัดที่พนักงานกำาหนดนั้น จะใช้เป็นกรอบการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละ
บุคคล ซึ่งสามารถสะท้อนความแตกต่างของผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานได้
 ปตท. ได้นำาแนวทางในการบริหารสายอาชีพ (Career  
Management) มาใชเ้พือ่เตรยีมความพรอ้ม และสง่เสรมิพนกังาน
ทกุระดบัใหม้ีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์ใหเ้ปน็ไปตาม
รปูแบบ (Model) ทีอ่งคก์รกำาหนดขึน้ เพือ่รองรบัภารกจิ และสรา้ง
คุณค่าให้แก่องค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เป็นกรอบและแนวทาง
หลกัของการบรหิารและพฒันาพนกังานในทกุระดบั การกำาหนด
สายอาชพีของ ปตท. ขึน้อยูก่บัทศิทางการดำาเนนิธรุกจิทีมุ่่งสรา้ง 
ให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยแบ่งการดำาเนินงาน 
เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง และกลุ่มพนักงาน  
ที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีกระบวนการ
คัดเลือก ประเมินศักยภาพ และจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล 
(Individual Development Plan: IDP) อย่างเป็นระบบ โดย

	 • กลุ่มผู้บรหิารระดับสงู (ระดับเทยีบเทา่ผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป)  
เป็นการบริหารจัดการในรูปแบบกลุ่ม ปตท. (Group  
Leader Development) เพือ่รองรบัความตอ้งการผูบ้รหิาร 
ระดับสูง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ มีคณะผู้บริหาร 
ระดบั CEO ของกลุม่ ปตท. เรยีกวา่ คณะกรรมการจดัการ  
กลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee:  
PTTGMC) มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำาหนด 
ทิศทางและนโยบายการดำาเนินงานในเรื่องการบริหาร
สายอาชีพกลุ่มผู้บริหารระดับสูง และคณะกรรมการ
บริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากรบุคคล (Human  
Resources Group Alignment & Coordination  
Management Committee: HRAC) มีหนา้ที่ให้คำาปรึกษา
และข้อเสนอแนะให้แก่รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพองค์กร ในการตัดสินใจ
ประเด็นความร่วมมือที่สำาคัญต่อกลยุทธ์และทิศทาง 
ในการกำากับดูแลด้านทรัพยากรบุคคลของกลุ่ม ปตท.  
ให้สอดคล้องกับทิศทางของกลุ่ม ปตท. 

	 • กลุ่มพนักงาน (ระดับผู้จัดการส่วนหรือเทียบเท่าลงมา)  
เป็นการบริหารและพัฒนาพนักงานตามความจำาเป็น 
ของการดำาเนนิธุรกจิของแต่ละบรษิัทในกลุ่ม เพื่อรองรับ 
ทิศทางการดำาเนินธุรกิจในอนาคต สำาหรับ ปตท.  
ได้กำาหนดให้จดัตัง้คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคล  
(Corporate Human Resources Committee: HRC)  
มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการส่งเสริมผลักดันและ
ควบคุมติดตามการดำาเนินงานในเรื่องการบริหาร 
สายอาชีพกลุ่มพนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย และ 
กลุ่มที่ปรึกษาประจำาสายอาชีพ (Career Counseling  
Team: CCT) รวม 16 สายอาชพี มหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
ในการบริหารสายอาชีพกลุ ่มพนักงาน ให้คำาปรึกษา  
ชี้แนะ ควบคุมและติดตามการดำาเนินงาน ทั้ งนี้  
วัตถุประสงค์ในการบริหารสายอาชีพนั้น เป็นกลไก 
ให้พนักงานตั้งเป้าหมายและวางแผนพัฒนาตนเอง  
เพื่อความก้าวหน้าในอาชีพและสร้างคุณค่าในงาน 
ที่รับผิดชอบ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทาง 
ขององค์กร ทั้งในรูปแบบการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนา 
ที่เหมาะสม ตาม Success Profile รวมถงึการหมุนเวยีน 
เปลี่ยนหน้าที่ความรับผิดชอบ ตาม Career Path  
เพือ่ให้พนกังานสามารถพฒันาทกัษะ ความชำานาญจาก 
ประสบการณ์ในตำาแหน่งหน้าทีใ่หม่ ตลอดจนการแต่งตัง้  
เลือ่นระดบัพนกังานให้เหมาะสมกบัหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ 
และศักยภาพของพนักงาน ซึ่งการพัฒนาพนักงาน 
ให้เหมาะสมตามความสามารถและความต้องการ 
ของพนักงานและองค์กรนั้น นอกจากพนักงานจะมี
ความพร้อมสำาหรับการเติบโตเป็นผู ้บริหารระดับสูง 
ของกลุ่ม ปตท. แล้วยังจะนำา ปตท. ไปสู่ความสำาเร็จ 
ตามเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในที่สุด
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	 • เพื่อให้การกำาหนดนโยบายและการบริหารทรัพยากรบุคคลสอดคล้องและสนับสนุนทิศทางการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. 
จึงไดม้ีการจดัตัง้คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคลของบริษทั ปตท. จำากดั (มหาชน) (Human Resources Management  
Committee: HRMC) มีหน้าที่กำาหนด/ เสนอแนะนโยบายและตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้ข้อเสนอแนะ 
ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาพนักงานและผู้บริหารของ ปตท. ทั้งในปัจจุบันและอนาคต กลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็น
เกี่ยวกบัโครงสรา้ง คา่งาน และอตัรากำาลงัของ ปตท. และอนมุตั/ิ กลัน่กรอง การบรหิารทรพัยากรบคุคลเรือ่งตา่ง ๆ  ตามอำานาจ 
ที่ได้รับมอบหมาย

 นอกจากการมุง่เนน้พฒันาบคุลากรตามแนวทางขา้งต้นแล้ว ปตท. ยงัใสใ่จในเรื่องของสิ่งแวดล้อม โดยได้จดัการอบรมหลักสตูร
ดา้นสิ่งแวดลอ้มให้กบัพนกังานทีท่ำางานเกีย่วขอ้งและผูส้นใจ เพือ่ปลกูฝงัใหพ้นกังานมคีวามตระหนกัถงึความสำาคญัในเรือ่งดงักลา่ว 
โดยในปี 2562 ได้มีการจัดหลักสูตรอบรมฯ รายละเอียดดังตาราง

No. Name of the business event Start date End date Location Attendees

1. การจัดเก็บและรายงานข้อมูลผลการดำาเนินงาน 
สิ่งแวดล้อม สำาหรับผู้จัดเก็บและรายงาน (กทม.)

24/04/2019 25/04/2019 ปตท.สนญ. 18

2. การพิจารณาและอนุมัติข้อมูลผลการดำาเนินงาน 
สิ่งแวดล้อม สำาหรับผู้บริหาร (กทม.)

26/04/2019 26/04/2019 ปตท.สนญ. 5

3. ระบบการจัดเก็บและรายงานข้อมูลการปล่อยก๊าซ 
เรือนกระจก กลุ่ม ปตท. (Web-based: PTT Group  
GHG Accounting & Reporting)

10/07/2019 10/07/2019 ปตท.สนญ. 1

4. การจัดเก็บและรายงานข้อมูลผลการดำาเนินงาน 
สิ่งแวดล้อม สำาหรับผู้จัดเก็บและรายงาน (กทม.)

28/10/2019 29/10/2019 ปตท.สนญ. 1

  รวม 25

 ในปี 2562 ปตท. ยังคงจัดให้มีโครงการ Young People  
to Globalize หรือ YP2G ซึ่งล่าสุดเป็นรุ่นที่ 5 (Batch 5)  
เพื่อพัฒนาพนักงานให้มีความพร้อมในการไปปฏิบัติงาน 
ยังต่างประเทศ รวมทั้งโครงการใหม่ ๆ ที่มีความสำาคัญตาม 
กลยุทธ์ของ ปตท. โดยพนักงาน YP2G จะได้รับมอบหมาย 
ให้รับผิดชอบงานที่มีความท้าทายผ่าน 4 Functions หลัก คือ  
Strategy & Planning, Business Development, Commercial  
& Marketing และ Engineering & Operation ซึ่งจะทำาให้ 
พนักงานได้เรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์จากการได้ไป 
ปฏิบัติงานจริงในรูปแบบ On the Job Training  (OJT) 
 ปตท. ยังคงให้ความสำาคัญในการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของพนักงาน (Career and Competency Management)  
โดยมีการจัดทำาและทบทวน Success Profile รวมทั้ง Career 
Path ของแต่ละตำาแหน่งงาน และผลักดันให้มีการประเมิน  
Success Profile ให้สอดรับกับ Performance Cycle ท่ีผู้บังคับบัญชา 
ต้องร่วมหารือกับพนักงาน (Two-Way) ถึงงานที่ต้องรับผิดชอบ 
ตั้งแต่ต้นปี และทำาการติดตามประเมินผลในช่วงครึ่งปีและ 
ปลายปี ทั้งนี้ เพื่อติดตามและ/หรือจัดทำาแผนพัฒนารายบุคคล  
(Individual Development Plan: IDP) ให้พนักงานต่อไป   

 กลุ่ม ปตท. ได้ให้ความสำาคัญและส่งเสริมการเรียนรู้ผ่าน
สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership 
and Learning Institute: PLLI) โดย PLLI มีเป้าหมายในการสร้าง
มาตรฐานด้านการพัฒนาศักยภาพพนักงาน ผ่านการบริหาร
จดัการหลักสตูรหลักของพนกังานกลุ่ม ปตท. ใหเ้ปน็ไปในทศิทาง
เดียวกัน 
 PLLI ได้ดำาเนินการพัฒนาบุคลากรและผู้นำาของกลุ่ม ปตท.
ให้เป็นทั้งคน “ดีและเก่ง” อย่างต่อเนื่อง พัฒนาผู้นำารองรับ 
การเติบโตขององค์กร และพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
รองรับสมรรถนะหลักขององค์กร (Core Competency) และ 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Challenge) PLLI ได้มี 
การยกระดับโครงสรา้งหลักสตูรการเรยีนรูแ้ละการพฒันาโดยใช ้
เครื่องมือการเรียนรู้รูปแบบใหม่และสื่อการเรียนรู้ดิจิทัล เพื่อให ้
สอดรับกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงเกิด
ประโยชน์สูงสุดในด้านการพัฒนาศักยภาพของพนักงานและ
การบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยโครงสร้างหลักสูตรของ PLLI 
ครอบคลุมการพฒันาพนกังานทกุระดับ ต้ังแต่พนกังานใหม่จนถงึ
ผู้บริหารระดับสูง โดยแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่
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IBG

 1. Leadership Development Program (หลักสูตรผู้นำา)  
เป็นหลักสูตรเตรียมความพร้อมและเร่งพัฒนาผู้บริหารกลุ่ม 
ศักยภาพให้มีทักษะความรู้ความสามารถท้ังในเร่ืองการบริหารคน 
และบริหารงาน ผ่านการศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 
ประสบการณ์กับวิทยากรช้ันนำาระดับโลก รวมท้ังการเรียนรู้แบ่งปัน 
ประสบการณ์การทำางานจากผู้บริหารระดับสูงทั้งจากภายใน
และภายนอกองค์กร ผู้เข้าอบรมหลักสูตรนี้ได้แก่ ผู้บริหาร
ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นพนักงานกลุ่มศักยภาพ ตามเกณฑ์ 
ที่องค์กรกำาหนด 
 2. Core Program (กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับทุกระดับ)  
เป็นหลักสูตรหลักเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานทุกคนตามกลุ่ม 
ระดับ ตำาแหน่งงาน หรือสายอาชีพ โดยผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ให้การสนับสนุนพนักงานในการเข้าอบรมในกลุ่มหลักสูตรน้ี  
โดยแบ่งออกเป็น กลุ่มหลักสูตรภาคบังคับ (Compulsory),  
กลุ่มหลักสูตร Direction/ Assignment กลุ่มหลักสูตร Essential 
Program (Personal Wellness) และกลุ่มหลักสูตรตามสาย
อาชีพ  

 3. Elective Program (กลุ่มวิชาเลือกเพ่ิมเติมตามความจำาเป็น)  
เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานตามความต้องการ 
รายบุคคล โดยเป็นการพิจารณาร่วมกันทั้งผู้บังคับบัญชาและ 
พนักงานในการเลือกหลักสูตรพัฒนาตามความจำาเป็นของพนักงาน  
เชน่ หลกัสตูรภาษาองักฤษ หลกัสตูรเทคนคิการนำาเสนอ เปน็ตน้

สรุปตัวเลขการพัฒนาพนักงาน

 หน่วย: ชั่วโมงต่อคนต่อปี

จำานวนชั่วโมงอบรมต่อคนต่อปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

พนักงาน 55.11 68.40 40.62 73.67 78.88

ผู้บริหาร 30.02 20.91 25.12 73.91 89.15

 หน่วย: บาทต่อคนต่อปี

ค่าใช้จ่ายอบรมต่อคนต่อปี ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562

พนักงานและผู้บริหาร 34,476.36 35,168.35 37,837.83 55,274.35 53,143.21

 การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บริหาร
 และพนักงานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
 
 ปตท. ไดจ้ดัใหม้รีปูแบบการสือ่ความระหวา่งผูบ้รหิารระดบัสงู 
และพนักงาน เพื่อให้พนักงานทุกระดับได้รับทราบถึงแนวทาง  
การดำาเนนิงานขององคก์ร อปุสรรคหรอืผลกระทบทีอ่าจจะเกดิขึน้ 
ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของ
องค์กรในแต่ละปี โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และการแสดง 
ความคิดเห็นของพนักงานเป็นสำาคัญ นอกเหนือจากการประชุม
คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ปตท. ที่กำาหนดวาระการประชุม
อย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ง ยังมีการประชุมคณะกรรมการร่วม
ปรึกษาหารือ (Joint Consultation Committee: JCC) ที่กำาหนด 

ให้มกีารประชุมรว่มกนัระหว่างผู้บรหิารและพนกังานในหนว่ยงาน 
ภูมิภาคทั่วประเทศ นอกจากนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดัการใหญย่งัได้จดัประชุมสื่อความกบัพนกังานอยา่ง
ต่อเนื่องเป็นระยะมาโดยตลอด และมีการสำารวจความพึงพอใจ 
และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรเป็นประจำาทุกปี  เพ่ือรับทราบ 
ระดับความพึงพอใจและระดับความผูกพันในปัจจัยต่าง ๆ  
เพื่อหาแนวทางแก้ไขและปรับปรุง โดย ปตท. มีความเชื่อมั่นว่า 
การสื่อความที่ดี และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่าง 
ผูบ้รหิารและพนกังานจะนำาไปสูส่มัพนัธภาพทีด่รีะหวา่งผูบ้รหิาร
และพนักงานทุกระดับ และทำาให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 
รว่มกนั รวมทัง้ไดด้ำาเนนิการ สอบทานความตอ้งการพืน้ฐานดา้น
ทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและพนักงานผ่านการดำาเนินงาน 
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ของคณะกรรมการหลายคณะ เชน่ คณะกรรมการจดัการทรพัยากรบคุคล คณะกรรมการกจิการสมัพนัธ ์ปตท. และคณะกรรมการบรหิาร 
สายอาชีพ เป็นต้น และมีการสำารวจความคิดเห็นของพนักงานโดยที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ภายนอกจำานวน 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีการร่วมมือกับบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้บริหารของกลุ่ม และจัดทำา
แผนพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม ปตท. ร่วมกัน
 ท้ังน้ี คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) จัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  
ประกอบด้วย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดำารงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการ และมีคณะกรรมการ 
ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง จำานวน 9 คน และผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง (ซึ่งได้รับการเสนอชื่อโดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ  
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)) จำานวน 9 คน รวมเป็นจำานวนทั้งหมด 19 คน โดยคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ฯ มีหน้าที่ 
ในการพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวกับการดำาเนินงานต่าง ๆ ของ ปตท. สภาพการจ้าง สิทธิประโยชน์ของพนักงาน รวมทั้งพิจารณา 
รับเรื่องร้องเรียนของพนักงาน

 การกำาหนดให้มีค่านิยมร่วมของกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values)

 การกำาหนดค่านิยมกลุ่ม ปตท. (PTT Group Core Values)

 กลุ่ม ปตท. กำาหนดค่านิยม SPIRIT เพื่อเป็นรากฐานสำาคัญท่ีหล่อหลอม ยึดเหน่ียวพนักงานทุกคนให้มีพฤติกรรมในการทำางาน 
ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ของกลุ่ม ปตท. อย่างชัดเจนในความเป็นคนเก่ง คนดี และมีความรับผิดชอบ 
ต่อองค์กร สังคม ชุมชน และประเทศชาติ
 ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเรื่องท้าทายที่ทำาให้เกิดการดำาเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ต่าง ๆ ส่งผลให ้
วิถีในการดำาเนินงานภายในองค์กรเปลี่ยนไปเช่นกัน ซึ่งนอกจากความยึดมั่นในค่านิยม SPIRIT ที่หล่อหลอมความเป็นคนดี คนเก่ง  
และมีความรับผิดชอบต่อองค์กรและสังคม อันเป็นพื้นฐานให้แก่พนักงานทุกคนแล้ว บุคลากรในองค์กรยังต้องปรับตัวให้ทันต่อ 
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นมา ปตท. ได้นำา D (Digitalization) ซึ่งเป็นการ “ขับเคลื่อน 
องค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” มาเสริมเข้ากับค่านิยม SPIRIT ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่พร้อมรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนให้บุคลากรนำาดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานให้เกิดประสิทธิภาพ และต่อยอด 
การขับเคลื่อนเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดเป็น SPIRIT+D

 การสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหาร

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังน้ัน การสรรหาและแต่งตั้งตำาแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องเป็นไป
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรี และ
ดำาเนินกระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยคณะกรรมการ ปตท. แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำานวน 5 คน  
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทำาหน้าที่สรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 
ที่เหมาะสมสำาหรับเป็นผู้บริหาร ปตท. โดยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท.  
ยกเว้น เป็นผู้บริหารซึ่งเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหา
สรรหาผู้ที่มีความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอำานาจพิจารณาแต่งต้ัง โดยต้องดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ 
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ผู้บริหารเดิมพ้นจากตำาแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละ 
ไมเ่กนิ 4 ป ีในกรณทีีค่ณะกรรมการจะจา้งผูบ้รหิารเดมิตอ่หลงัจาก 
ครบกำาหนดเวลาตามสญัญาจา้ง ไมต่อ้งดำาเนนิการกระบวนการ
สรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ ซึ่งในปี 2562 
คณะกรรมการ ปตท. ไดด้ำาเนนิการกระบวนการสรรหากรรมการ
ผู้จัดการใหญ่คนใหม่เพื่อทำาหน้าที่แทนนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร  
ซึ่งจะครบวาระตามสัญญาจ้างในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563  
โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ทั้งนี้ มีผู้สนใจสมัครจำานวน 6 คนโดยเป็น 
ผู้บริหารกลุ่ม ปตท. 6 คน ซึ่งกระบวนการสรรหาดำาเนินการ 
ด้วยความโปร่งใสภายใต้แนวทางการสรรหาผู้บริหารสูงสุด 
ตามมาตรา 8 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน
สำาหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และฉบับ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้พิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมเสนอต่อคณะกรรมการ 
ปตท. 
 ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ ปตท. ได้มี 
มติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่  
ปตท. เสนอและแต่งตั้ง นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ให้ดำารง
ตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปตท. คนใหม ่ตอ่จากนายชาญศลิป ์ตรนีชุกร โดยเข้ารบัตำาแหนง่
ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 และมีวาระการดำารงตำาแหน่ง  
4 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง 
 ปตท. ได้ดำาเนินการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้มีผู้บริหารขององค์กรเป็นหนึ่งในผู้มีคุณสมบัติที่พร้อม  
เพือ่ทดแทนผูบ้รหิารระดบัสงูทีจ่ะเกษยีณอายใุนอกี 3 - 5 ปขีา้งหนา้  
โดยตัง้แตป่ ี2550 เปน็ตน้มา ปตท. มรีะบบ “การพฒันาผู้บรหิาร
ระดับสูง (Group Leadership Development Program: GLDP)” 
เพื่อเป็นการวาง Succession Plan สำาหรับเตรียมบุคลากรให้มี
ความพรอ้มขึน้ดำารงตำาแหนง่ทีส่งูขึน้เมือ่มีตำาแหนง่วา่งของกลุ่ม 
ปตท. ได้แก่ ตำาแหน่งต่าง ๆ ดังนี้
	 • ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

(CEO and President)
	 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Senior  

Executive Vice President: SEVP)
	 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่หรือเทียบเท่า (Executive 

Vice President: EVP)
	 • ผู้จัดการฝ่ายหรือเทียบเท่า (Vice President: VP)

 โดยมีกลไกการบริหาร ดังนี้
	 • คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management  

Committee: PTTGMC)
	 • คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. - Minor (PTT Group 

Management Committee-Minor: PTTGMC-Minor)
	 • คณะกรรมการบริหารความร่วมมือของกลุ่มทรัพยากร

บุคคล (Human Resources Group Alignment &  
Coordination Management Committee: HRAC)

	 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคลของบริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน) (Human Resources Management 
Committee: HRMC)

	 • คณะกรรมการจัดการทรัพยากรบุคคล (Corporate  
Human Resources Committee: HRC)

 ผลการดำาเนินการ ปี 2562

	 • การเตรียม SEVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 
EVP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  - จำานวน Pool Member 38 ราย (ณ วันที่ 31 ธันวาคม  
 2562)

  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำารงตำาแหน่ง  
 รวม 37 ราย (ปี 2551 - 2562)

	 • การเตรียม EVP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 
VP ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (กลุ่ม ปตท.) 

  - จำานวน Pool Member 114 ราย (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
 2562)

  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำารงตำาแหน่ง  
 73 ราย (ปี 2552 - 2562)

	 • การเตรียม VP Pool Member คือ กลุ่มผู้บริหารระดับ 
ผจ.ส่วน ที่มีความพร้อมและศักยภาพ (ปตท.)

  - จำานวน Pool Member 122 ราย (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม  
 2562)

  - Pool Member ได้รับการแต่งตั้งให้ขึ้นดำารงตำาแหน่ง  
 รวม 222 ราย (ปี 2552 - 2562)

 ข้อพิพาทด้านแรงงาน

 ปตท. ไม่มีข้อพิพาทด้านแรงงานที่มีนัยสำาคัญในระยะเวลา  
3 ปีที่ผ่านมา
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นโยบายการกำากับดูแลกิจการ
 
 ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติที่มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ 
และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ปตท. ได้ตระหนักถึงพันธกิจสำาคัญในด้านการบริหารจัดการที่ดี  
โปรง่ใส และสรา้งความเทา่เทยีมตอ่ผูม้สีว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย ปตท.  
มุง่มัน่ทีจ่ะพฒันาองคก์รใหเ้ปน็ตน้แบบดา้นการกำากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ีดว้ยเชือ่มัน่วา่ หลักการกำากับดแูลกจิการทีด่เีปน็ระบบบรหิาร
จัดการที่ก่อให้เกิดความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการลงทุน
และสร้างมูลค่าระยะยาวให้กับผู้ถือหุ้น สร้างความเชื่อม่ันต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  รวมถึงทำาให้องค์กรมีการจัดการท่ีเหมาะสม  
มปีระสทิธภิาพ และเกดิประสทิธผิลสงูสดุ สง่เสรมิความสามารถ
ในการแข่งขันขององค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
 ตั้งแต่แปลงสภาพเป็นบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) และ
กระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เมือ่ปลายป ี2544  
คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำาคัญด้านการกำากับดูแล 
กิจการที่ดีมาโดยตลอด โดยกำาหนดให้จัดทำานโยบายด้าน 
จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนจริยธรรมในการประกอบธุรกิจ
ของคณะกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายจัดการ และพนักงาน 
ตามระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติของ
องค์กรที่ได้มาตรฐานและเป็นแนวทางที่ถูกต้อง ไว้ในข้อบังคับ
ของบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) รวมทั้งกำาหนดระเบียบบริษัท
ว่าด้วยการกำากับดูแลกิจการที่ดีในปี 2544 ซึ่งได้ทบทวนและ
ปรบัปรุงอยา่งตอ่เนื่อง และจดัทำาคูม่อืหลกัการกำากบัดแูลกจิการ
ที่ดีของ ปตท. ส่งมอบให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน  
ลงนามรับทราบและถือปฏิบัติเป็นครั้งแรกในปี 2546 โดยมี
การทบทวนปรับปรุงอย่างสม่ำาเสมอ เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การดำาเนินงานให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
(สำานักงาน ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) 
ข้อเสนอแนะจากรายงาน Corporate Governance Assessment  
Report ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
รวมทั้งหลักสากลของ The Organization for Economic  
Cooperation and Development, ASEAN CG Scorecard เกณฑ์
การประเมินผลการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนขององค์กร Dow 
Jones Sustainability Indices (DJSI) และแนวปฏบิตัทิีด่ขีองบรษิทั
ช้ันนำาในระดับสากล โดยฉบับปัจจุบันเป็นฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4  

และใช้ชื่อว่า “คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทาง
จริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท ปตท. 
จำากัด (มหาชน)” หรือคู่มือ CG ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการ 
ปตท. อนมัุตกิารทบทวนสาระสำาคัญทีป่รบัปรงุในคู่มอื CG ไดแ้ก่
	 •	 การปรับปรุงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

บริหารความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้ครอบคลุมเรื่อง 
การพจิารณากลัน่กรองและใหข้อ้คดิเหน็วาระทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการลงทุน

	 •	 การปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ	
ปตท. และกลุ่ม ปตท. รวมถึงคู่มือการบริหารความเสี่ยง 
ด้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้มีสาระสำาคัญและ 
แนวปฏิบัติครอบคลุมถึงการต่อต้านการทุจริต

 ทั้งนี้ ปตท. กำาหนดให้การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่ง
ของวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมขององค์กร โดยมีเป้าหมาย 
ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกับ 
ทุกภาคส่วน (Sustainable Growth Strategy) เพื่อมุ่งสู่การเป็น
บรษิทัพลังงานไทยข้ามชาตช้ัินนำา เปน็องค์กรแห่งความภาคภูมใิจ 
และสมบัติอันล้ำาค่าของคนไทย (Pride & Treasure of Thailand) 
มุ่งเน้นการดำาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และดูแลผู้มีส่วนได้เสีย 
อย่างสมดุล บนหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate  
Governance: CG) 

นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(Corporate Governance Policy) 

 ปตท. มีการทบทวนปรับปรุงนโยบายและคู่มือ CG อย่าง 
ต่อเนือ่งเพือ่ให้สอดคล้องกบักฎหมาย แนวปฏบิตัทิีด่ ีการดำาเนนิ
ธุรกิจ สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
และกำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ ต้อง
ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการทำางาน  
เพื่อเป็นคำามั่นสัญญาและนำาไปถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
โดยคณะกรรมการได้กำาหนดนโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท. ไว้ดังนี้

การก�กับ
ดูแลกิจการ
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 1. คณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน 
มุ่งม่ันท่ีจะนำาเอาหลักสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการท่ีดีของ ปตท.  
ทั้ง 6 ประการ คือ Accountability, Responsibility, Equitable 
Treatment, Transparency, Vision to Create Long-term Value 
และ Ethics มาใช้ในการดำาเนินงาน มีโครงสร้างการบริหาร 
ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างคณะกรรมการ ปตท. ผู้บริหาร และ 
ผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรม 
 2. คณะกรรมการ ปตท. จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท
และรับผิดชอบ มีความเป็นอิสระ และมีการจัดแบ่งบทบาท
หน้าที่ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ออกจากกันอย่างชัดเจน
 3. คณะกรรมการ ปตท. มีบทบาทสำาคัญในการกำาหนด 
วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ นโยบาย และแผนงานที่สำาคัญของ ปตท. โดย
จะตอ้งพจิารณาถงึปจัจัยเสีย่งและวางแนวทางการบรหิารจดัการ
ที่มีความเหมาะสม รวมทั้งต้องดำาเนินการเพื่อให้ม่ันใจว่าระบบ
บัญชี รายงานทางการเงิน และการสอบบัญชี มีความน่าเชื่อถือ
 4. คณะกรรมการ ปตท. จะต้องเป็นผู้นำาในเรื่องจริยธรรม  
เป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานตามแนวทางการกำากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของ ปตท. และสอดส่องดูแลเรื่องการจัดการแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 5. คณะกรรมการ ปตท. อาจแต่งต้ังคณะกรรมการเฉพาะ
เรื่องขึ้นตามความเหมาะสม เพื่อช่วยพิจารณากลั่นกรองงาน 
ที่มีความสำาคัญอย่างรอบคอบ
 6. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีการประเมินผลตนเอง
รายปี เพื่อใช้เป็นกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ 
คณะกรรมการฯ 
 7. คณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้พิจารณากำาหนดมาตรฐาน
ทางจรยิธรรมและจรรยาบรรณของ ปตท. เพื่อใหค้ณะกรรมการฯ  
ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงลูกจ้างทุกคนใช้เป็นแนวทางใน 
การประพฤติปฏิบัติ ควบคู่ไปกับข้อบังคับและระเบียบของ ปตท. 
 8. คณะกรรมการ ปตท. ตอ้งจดัใหม้กีารเปดิเผยสารสนเทศ
ของ ปตท. ทั้งในเรื่องทางการเงินและที่ไม่ใช่เรื่องทางการเงิน
อย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันเวลา เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มี 
ส่วนได้เสียของ  ปตท.  ได้รับสารสนเทศอย่างเท่าเทียมกัน  รวมท้ัง 
จดัใหม้หีนว่ยงานประชาสมัพนัธแ์ละหนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ ์
เพื่อรับผิดชอบการให้ข้อมูลแก่นักลงทุนและประชาชนทั่วไป
 9. คณะกรรมการ ปตท. ต้องให้ผู้ถือหุ้น ปตท. ได้รับ 
การปฏบิตัอิยา่งเทา่เทยีมกนั มสีทิธใินการเขา้ถงึขอ้มลูสารสนเทศ 
และมีช่องทางที่เหมาะสมในการสื่อสารกับ ปตท.
 10. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบการคัดสรร
บุคลากรท่ีจะเข้ามารับผิดชอบในตำาแหน่งบริหารท่ีสำาคัญทุกระดับ 
อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการสรรหาที่โปร่งใส เป็นธรรม
 11. คณะกรรมการ ปตท. ต้องจัดให้มีระบบที่สนับสนุน 
การตอ่ตา้นการทจุรติและคอรร์ปัชนัทีม่ปีระสทิธภิาพ เพือ่ใหม้ัน่ใจ
ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำาคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชัน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการต่อต้าน 
การทุจริตและคอร์รัปชัน

 ปตท. ได้เผยแพร่คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐาน 
ทางจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท 
ปตท. จำากัด (มหาชน) ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ บนระบบ 
เครือข่าย PTT Intranet และบนเว็บไซต์ของ ปตท. เพื่อให้ 
นักลงทุนและผู้สนใจท้ังชาวไทยและต่างชาติ รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย 
นำาไปใช้ประโยชน์หรือนำาไปใช้อ้างอิง

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 
 ในฐานะเจ้าของบริษัท ผู้ถือหุ้นย่อมมีสิทธิกำาหนดทิศทาง 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบ
อย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นจึงเป็นเวทีสำาคัญ
สำาหรับผู้ถือหุ้นในการแสดงความคิดเห็น ติดต่อซักถาม และ
พิจารณาลงคะแนนเสียงชี้ขาด และคัดเลือกคณะกรรมการเพื่อ
ทำาหน้าที่กำากับดูแลบริษัทแทนผู้ถือหุ้น ดังนั้น ผู้ถือหุ้นจึงมีสิทธิ
โดยชอบที่จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น มีเวลาเพียงพอสำาหรับ 
การพิจารณา และรับทราบผลการประชุม

 1.1  กำาหนดการจัดประชุมผู้ถือหุ้น
 
 ปตท. ได้กำาหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปีละครั้ง 
ภายในเวลาไม่เกิน 4 เดือนนบัแต่วันสิ้นสดุรอบปบีญัชีของ ปตท. 
และในกรณีที่มีความจำาเป็นเร่งด่วนต้องเสนอวาระเป็นกรณี
พิเศษซึ่งเป็นเรื่องที่กระทบหรือเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของ 
ผู้ถือหุ้น หรือเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ กฎหมาย ที่ใช้
บังคับที่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทจะเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นกรณีไป 
 ทั้งนี้ ในปี 2562 ปตท. ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน 
วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น 
เซน็เตอร ์ชัน้ 5 ศนูยก์ารคา้เซน็ทรลัพลาซาลาดพรา้ว เลขที ่1695  
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
การประชมุครัง้นี ้ปตท. เปน็รายแรกของภาคอตุสาหกรรม ทีไ่ดร้บั 
การรับรอง “การจัดประชุมอย่างยั่งยืน” จาก “สำานักงานส่งเสริม 
การจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) (Thailand  
Convention & Exhibition Bureau: TCEB)” และไม่มีการเรียก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ปตท. ได้ปฏิบัติตามแนวทาง 
ของโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้น (AGM 
checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมบริษัท 
จดทะเบียน และ ก.ล.ต. โดยในปี 2562 ปตท. ได้รับคะแนนเต็ม 
100 คะแนนต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

 1.2  การแจ้งเชิญประชุมล่วงหน้า

 ในป ี2562 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครัง้ที ่2/2562 
เมือ่วนัที ่21 กมุภาพนัธ ์2562 มมีตใิหม้กีารจดัการประชมุสามญั
ผู้ถือหุ้นประจำาปีในวันที่ 11 เมษายน 2562 โดยได้เปิดเผยมติ
การประชุม วันประชุม และระเบียบวาระการประชุมและแจ้ง
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ข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าในวันที่คณะกรรมการมีมติก่อน
การจัดส่งหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ 
(ประเทศไทย) จำากัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของ ปตท. 
จะเป็นผู้ดำาเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมที่มีรายละเอียด 
วาระการประชุม ข้อมูลประกอบที่สำาคัญและจำาเป็นสำาหรับ 
การตัดสินใจ/ ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุม
ที่ผ่านมาซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วน รายงานประจำาปีพร้อมทั้ง
เอกสารประกอบการประชุม เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะ 
และระบุวิธีการใช้ไว้ชัดเจนตามที่ ปตท. กำาหนด โดยจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้ามากกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือ 
เชญิประชมุสง่ออกวนัที ่21 มนีาคม 2562 และไดท้ำาการประกาศ 
ลงในหนังสือพิมพ์รายวันทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  
อยา่งละ 1 ฉบบั ตดิตอ่กันต่อเนื่องฉบบัละ 3 วัน ก่อนวันประชมุ 3 วนั  
(วนัที ่5 - 7 เมษายน 2562) เพือ่บอกกลา่วเรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เปน็ 
การลว่งหนา้เพยีงพอสำาหรบัการเตรยีมตัวก่อนมาเข้ารว่มประชุม 
 ทั้งนี้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปตท. ได้นำาข้อมูลหนังสือ
เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบเปิดเผยในเว็บไซต์ของ 
ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 30 วัน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 
2562)

 1.3  การดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้น
 
 ก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ประธานที่ประชุม 
จะแนะนำาคณะกรรมการ คณะผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัท 
และที่ปรึกษากฎหมายซึ่งทำาหน้าที่เป็นคนกลางและสักขีพยาน 
ให้ที่ประชุมรับทราบ แล้วจึงชี้แจงกติกาทั้งหมดรวมถึงวิธีนับ
คะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ทีต่อ้งลงมตใินแตล่ะวาระตามข้อบงัคับ 
ของ ปตท. รวมถึงการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
อย่างชัดเจน และเมื่อมีการให้ข้อมูลตามระเบียบวาระแล้ว  
ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกรายแสดง 
ความคดิเห็น ขอ้เสนอแนะ ถามคำาถามในแต่ละวาระ และใหเ้วลา
อภปิรายอยา่งเหมาะสมเพยีงพอ จากนัน้ประธานฯ และผูบ้รหิาร
จะตอบข้อซักถามอย่างชัดเจน ตรงประเด็น และให้ความสำาคัญ 
กับทุกคำาถาม แล้วจึงให้ที่ประชุมออกเสียงลงมติในวาระนั้น ๆ  
สำาหรับวาระการเลือกต้ังกรรมการ ประธานฯ จะดำาเนินการ 
ให้ผู้ถือหุ้นลงมติเป็นรายบุคคล
 ประธานฯ จะดำาเนินการประชุมตามลำาดับวาระการประชุม  
และไม่เพิ่มวาระการประชุมโดยไม่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า  
เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำาดับระเบียบวาระด้วย 
คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจำานวนผูถ้อืหุน้ซึง่เขา้รว่ม 
ประชุม หรือผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เรื่องอื่นนอกจากที่กำาหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม เมื่อที่ประชุม
ได้พิจารณาระเบียบวาระที่กำาหนดไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วตาม
ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับของ ปตท. ทั้งนี้ ในการประชุมผู้ถือหุ้น 

สามัญประจำาปี 2562 ไม่มีการเปลี่ยนลำาดับระเบียบวาระ  
และไม่มีการขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นที่ไม่ได้กำาหนดไว้ 
ในที่ประชุมอย่างใด
 อนึ่ง ในการประชุมทุกครั้งจะมีการจดบันทึกรายงาน 
การประชมุอยา่งถกูตอ้งครบถว้น และสรปุดว้ยการลงมตพิรอ้มกบั 
นับคะแนนเสียง ซึ่งรวมระยะเวลาที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
แตล่ะครัง้ประมาณ 3 - 4 ชัว่โมง ทัง้นี ้ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญั
ประจำาปี 2562 ได้กำาหนดการประชุมเวลา 13.30 น. โดยเริ่มรับ
ลงทะเบียนเวลา 11.30 น. โดย ณ ตอนเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้น 
เข้าร่วมการประชุมรวมจำานวนทั้งสิ้น 5,189 ราย โดยมาประชุม
ดว้ยตนเอง 2,591 ราย และรบัมอบฉนัทะ 2,598 ราย รวมจำานวน 
หุ้นทั้งสิ้น 20,697,911,424 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.4641 
ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้วทั้งหมด 
ของ ปตท. จำานวนทั้งสิ้น 28,562,996,250 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วม
การประชุมและชี้แจงข้อมูล ประกอบด้วย 
	 •	 กรรมการทัง้คณะเขา้รว่มครบจำานวน	15	ทา่น	โดยประธาน

กรรมการทำาหนา้ทีป่ระธานในทีป่ระชมุ ประธานกรรมการ
เฉพาะเรื่องทุกคณะ กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
การกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมข้ันต้นและก๊าซธรรมชาติ  
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารการเงนิ รว่มชีแ้จงขอ้มลูดา้นบน
เวที พร้อมทั้งผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่  
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจากบริษัท
กลุ่ม ปตท. ที่อยู่ด้านหน้าเวที เพื่อชี้แจงและให้ข้อมูล 
ในกรณีที่มีข้อสอบถามที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ กรรมการอิสระ
เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นรายย่อยด้วย

	 •	 ผู้สอบบัญชีจากสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	ได้แก่	
  1. นางสาวมะยุรีย์ จันทะมาตย์ ผู้อำานวยการสำานัก 
  2.  นางสาวผกาวรรณ สืบเหล่า 
  3.  นางสาวจิราวัฒน์ พฤกษาสวย 
	 •	 ที่ปรึกษากฎหมาย	จากบริษัท	วีระวงค์,	
  ชินวัฒน์และพาร์ทเนอร์ส จำากัด 
  (ทำาหน้าที่เป็นสักขีพยาน ตรวจสอบและสอบ
  การลงคะแนนเสียงกรณีมีข้อโต้แย้งตลอดการประชุม) 
  ได้แก่ 
  1.  นางวีระนุช ธรรมาวรานุคุปต์ 
  2.  คุณพัชรพร ภู่ทรานนท์   
	 •	 ผู้ถือหุ้น	(ณ	ตอนปิดประชุม	เวลา	18.45	น.)
  มีผู้ถือหุ้นมาประชุมรวมทั้งสิ้น 7,211 ราย 
  โดยมาประชุมด้วยตนเอง 3,337 ราย 
  และรับมอบฉันทะ 3,874 ราย
  รวมเป็นจำานวนหุ้นทั้งสิ้น 23,458,184,683 หุ้น 
  คิดเป็นร้อยละ 82.13 ของจำานวนหุ้นที่จำาหน่ายได้แล้ว 
  ทั้งหมด
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 1.4  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งของผลประโยชน์
   สำาหรับการประชุม
 
 คู่มอืการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. กำาหนดใหก้รรมการ 
ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนจัดทำารายงานความขัดแย้งของ 
ผลประโยชนท์ัง้ทีเ่ปน็แบบรายงานประจำาป ีและแบบรายงานใหม่
ระหว่างปีกรณีมีการเปลี่ยนแปลง และในการประชุมใด ๆ ผู้มี 
ส่วนได้เสีย หรือมีผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกับ ปตท. จะต้องแจ้ง 
ให้ที่ประชุมทราบและไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่อง
นั้น ๆ
 ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ 
ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้ง
ต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระนั้น ๆ 
 
 1.5  การเปิดเผยผลการประชุมผู้ถือหุ้น
 
 ในปี 2562 ปตท. จะจัดส่งรายงานสรุปผลการลงมติใน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ และคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์ภายในช่วงเย็นหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม  
(วันที่ 11 เมษายน 2562) และจัดส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น 
(ซึง่จดบนัทกึรายงานการประชมุ โดยแยกวาระชดัเจน ระบจุำานวน
กรรมการที่เข้าประชุม/ ลาประชุม ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและ 
ข้อชี้แจงของคณะกรรมการ วิธีการนับคะแนนเสียง และผล 
การนับคะแนนในแต่ละวาระไว้อย่างครบถ้วน) ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ  
และคณะกรรมการกำากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยภ์ายใน
กำาหนด 14 วัน รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม วีดิทัศน์ 
ภาพ และเสียงของการประชุมบนเว็บไซต์ของ ปตท. ไว้แล้วด้วย

2.  การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน 
 
 ปตท. ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นแต่ละรายเท่าเทียมกัน (แม้ว่า 
จะถือหุ้นไม่เท่ากันและมีสิทธิออกเสียงไม่เท่ากันตามจำานวนหุ้น
ที่ถือ) ผู้ถือหุ้นทุกรายมีสิทธิพื้นฐานในฐานะผู้ถือหุ้นเท่าเทียมกัน  
โดยไม่คำานึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ 
ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
โดยในวันประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. ได้จัดเตรียมที่นั่งสำาหรับผู้พิการ 
ผู้สูงอายุ และหญิงมีครรภ์ไว้ในจุดที่สะดวกที่สุด รวมทั้งจัด 
เจ้าหน้าที่ไว้คอยอำานวยความสะดวก ทั้งนี้ ปตท. ได้เผยแพร่
ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำาเป็นภาษาอังกฤษเผยแพร่พร้อม 
ภาษาไทย รวมทั้งกำาหนดให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องงดเว้น 
การมีส่วนร่วมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ๆ ซึ่งรวมถึง
การจัดกิจกรรมอื่น ๆ สำาหรับผู้ถือหุ้น ปตท. ก็เปิดโอกาสให้โดย
ไม่มีข้อจำากัด
 

 2.1  การเสนอวาระการประชมุเพ่ิมเติมและเสนอชือ่บคุคล
   เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ
 
 สำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 ปตท. 
กำาหนดหลักเกณฑ์ รวมทัง้กำาหนดข้ันตอนแนวทางการพจิารณา
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระ และ/หรือชื่อบุคคลเพื่อ
แต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณา
กำาหนดเปน็ระเบยีบวาระการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ เพือ่ใหโ้อกาส
ผู้ถอืหุ้นมสีว่นรว่มในการกำากบัดูแลบรษิทั และการคัดสรรบคุคล
ที่มีคุณสมบตัิเหมาะสมและปฏิบตัิหนา้ที่ได้อยา่งมีประสิทธิภาพ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  
โดยให้สทิธผู้ิถอืหุ้นทา่นเดยีว หรอืหลายทา่นทีม่สีดัสว่นการถอืหุน้ 
ไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของจำานวนสทิธอิอกเสยีงทัง้หมดของบรษิทั 
หรือมีสัดส่วนการถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 หุ้น และ 
จะตอ้งถอืหุน้บรษิทัในสดัสว่นดงักลา่วตอ่เนือ่งมาแลว้ไมน่อ้ยกวา่ 
1 ป ีเสนอวาระการประชุมหรอืเสนอชือ่บคุคลทีม่คีวามเหมาะสม 
เขา้ดำารงตำาแหนง่กรรมการ ปตท. กอ่นการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ 
ประจำาปีตั้งแต่เดือนกันยายน - พฤศจิกายน ของปี 2561 เพื่อ
เตรียมการในกรณีต้องเสนอชื่อกรรมการเพื่อขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแล
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557
 ทั้งนี้ ปตท. ได้นำาหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของ ปตท. และแจ้งข่าวประกาศในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ 
แห่งประเทศไทย โดยมีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2561 
จนถงึวนัที ่30 พฤศจกิายน 2561 แลว้ อยา่งไรกต็าม ไมม่ผีูถ้อืหุน้ 
เสนอวาระการประชุม และไม่มีการเสนอชื่อบุคคลเสนอแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่งเลขานุการบริษัทได้
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. รับทราบแล้ว

 2.2  การอำานวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น
   ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 
 เช่นเดียวกับการดำาเนินการที่ผ่านมา ในการจัดการประชุม
ผู้ถือหุ้น ประจำาปี 2562 ปตท. ได้อำานวยความสะดวกให้กับ 
ผู้ถอืหุ้นทกุราย ต้ังแต่การเลอืกสถานทีจ่ดัการประชุมให้สามารถ
เดินทางมาโดยรถสาธารณะได้โดยสะดวก เพียงพอกับจำานวน
ผู้ถือหุ้นที่จะมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ดูแล ต้อนรับ ให้ความสะดวกอย่างเพียงพอ สามารถอำานวย
ความสะดวกให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการที่ใช้รถเข็น การจัดห้อง
ประชุมสำารองและระบบการถ่ายทอดสัญญาณโต้ตอบระหว่าง
ห้องประชุม การเตรียมการรักษาความปลอดภัยและแผนรับมือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินให้กับผู้เข้าร่วมการประชุม การเปิดบริการ
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ตรวจรับเอกสารลงทะเบียนล่วงหน้า 7 วัน การจัดเจ้าหน้าที่
ให้บริการถ่ายเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร  
การเปิดรับลงทะเบียนก่อนเวลาประชุม 2 ชั่วโมง การขยาย 
ระยะเวลารับลงทะเบียนจนถึงระยะเวลาก่อนการพิจารณา
วาระการประชุมสุดท้าย การนำาเทคโนโลยีมาใช้กับการประชุม 
ผู้ถือหุ้น ด้วยการใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและ 
การลงคะแนนเสียง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งการจัดให้มี
การเลี้ยงรับรองสำาหรับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม 
 แม้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ที่มาเข้าร่วมการประชุมสามัญประจำาปี 
ของ ปตท. เป็นคนไทย และดำาเนินการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น 
ภาษาไทย แต ่ปตท. ไดจั้ดทำาเอกสารประกอบการประชมุผูถ้อืหุน้  
และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ สำาหรับผู้ถือหุ้นชาวไทยและชาวต่างชาติ และจัดทำา 
เว็บไซต์ของ ปตท. เป็น 2 ภาษา รวมทั้งจัดให้มีพนักงาน 
ที่มีความเชี่ยวชาญทางภาษาคอยให้ความสะดวกในการประชุม 
ผูถ้อืหุน้ ทัง้นี ้ในกรณทีี่มผีูถ้อืหุน้ที่ไม่สามารถสื่อสารเป็นภาษาไทย 
ซักถามข้อสงสัยหรืออภิปรายในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ปตท. จะจัดให ้
มีการสื่อสารที่เหมาะสมและมีการแปลเป็นภาษาไทยทั้งคำาถาม 
และคำาตอบสำาหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุทา่นอืน่ในทีป่ระชมุ เพือ่รกัษา 
ประโยชน์และอำานวยความสะดวกในการสื่อสารสำาหรับผู้ถือหุ้น
ชาวต่างชาติ
 
 2.3  การมอบฉันทะ
 
 เพื่อรักษาสิทธิให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สะดวกเข้าประชุม ประจำาปี  
2562 ดว้ยตนเอง ผูถ้อืหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นหรอืกรรมการ 
อิสระของ ปตท. ท่านใดท่านหนึ่งจากกรรมการอิสระที่เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด ซึ่ง ปตท. จะระบุรายชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำาหนดเพื่อให้เป็นผู้เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงมติแทนผู้ถือหุ้นได้โดยไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ในกรณี 
ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กับผู้อื่น ปตท. จะให้สิทธิและปฏิบัติต่อ 
ผู้รับมอบฉันทะเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง นอกจากนี้ ปตท.  
ไดเ้ปดิเผยแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทีแ่นบ พรอ้มทัง้รายละเอยีดและ 
ขั้นตอนต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของ ปตท. ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 
30 วัน โดยผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทั้งทาง
โทรศัพท์หรือช่องทางอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ อีเมล เป็นต้น

3.  บทบาทต่อผู้มีส่วนได้เสีย 
 
 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ ได้ให้ความสำาคัญ 
ในการดูแลและคำานึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งภายในและ
ภายนอกบรษิทั รวมถงึความรบัผดิชอบตอ่สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 
โดยแบ่งกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. ออกเป็น 6 กลุ่ม และ
กำาหนดพันธกิจเป็นเป้าหมายในการตอบสนองความต้องการ 
ของผู้มีส่วนได้เสียในแต่ละกลุ่มอย่างสมดุลดังต่อไปนี้

ต่อประเทศ  สร้างความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว 
โดยการจัดหาพลังงานในปริมาณที่เพียงพอ 
มคุีณภาพ ได้มาตรฐาน และราคาทีเ่ปน็ธรรม
เพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ต่อสังคมชุมชน เป็นองค์กรที่ดีของสังคม ดำาเนินธุรกิจที่มี 
การบริหารจัดการผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ตามมาตรฐานสากล  และมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
คุณภาพชีวิตที่ดีแก่สังคมชุมชน

ต่อผู้ถือหุ้น   ดำาเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ สามารถสร้าง 
ผลตอบแทนท่ีดี  และมีการขยายธุรกิจให้เติบโต 
ต่อเนื่องอย่างยั่งยืน

ต่อลูกค้า   สรา้งความพงึพอใจและความผูกพนัแกล่กูคา้
โดยผ่านการนำาเสนอผลิตภัณฑ์และบริการ 
ที่มีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากลด้วย
ราคาเป็นธรรม 

ต่อคู่ค้า   ดำาเนนิธุรกจิรว่มกนับนพืน้ฐานของความเปน็
ธรรม มุ่งสร้างความไว้วางใจ ความสัมพันธ์
และความร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพ
และประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน
ในระยะยาว

ต่อพนักงาน  ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
การทำางานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง  
ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำางาน
ของพนักงานทัดเทียมบริษัทชั้นนำา เพื่อสร้าง
ความผูกพันต่อองค์กร

 3.1  การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทั้ง 6 กลุ่ม
  
 3.1.1 ประเทศ 
 
 ปตท. ในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ เป็นกลไกสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติ และมีพันธกิจ 
ในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงานในระยะยาว โดยการจดัหา
พลังงานในปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ 
ราคาเป็นธรรม  รวมท้ังสนับสนุนนโยบายของภาครัฐเพ่ือเสริมสร้าง 
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการดำาเนินงาน 
ที่สำาคัญประกอบด้วย 
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 1) การสร้างความมั่นคงทางพลังงาน มีการลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับปริมาณ
การใช้ที่เพิ่มขึ้น เช่น ขยายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ กำาลัง 
การผลิต และสถานีรับก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Receiving 
Terminal) การลงทุนในโรงไฟฟ้า พร้อมกันนี้ยังมุ่งไปสู่การเป็น
ศูนย์กลางซื้อขาย LNG ในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการลงทุน 
ในธุรกิจใหม่ เช่น แบตเตอรี่ และพลังงานสะอาด เป็นต้น  
ทางดา้นการจดัหาพลงังาน ปตท. มกีารบรหิารจัดการความเสีย่ง 
ในการจัดหาพลังงานจากแหล่งต่าง ๆ ให้มีปริมาณที่เพียงพอ  
มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เช่น การจัดหาก๊าซธรรมชาติจาก 
แหล่งในประเทศ การนำาเข้าจากต่างประเทศ หรือการขยาย 
ธุรกิจไฟฟ้าทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการพลังงานของประเทศ 
 2)  การสนบัสนนุนโยบายภาครฐัเพือ่สรา้งการเจรญิเตบิโต
ทางเศรษฐกิจ และความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
พร้อมไปกับการอุปถัมภ์เศรษฐกิจระดับฐานรากของประเทศ 
ร่วมกับภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยมีการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ปี 2562 เช่น 
 •	 EECi: เปน็พนัธมติรหลกักบัสำานกังานพฒันาวทิยาศาสตร ์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ในการวางแผน 
พัฒนา และบริหารพื้นที่วังจันทร์วัลเลย์ ให้เป็นเมืองวิจัย 
และพัฒนาเพื่อรองรับเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ
พิเศษภาคตะวันออก (EECi) ให้เป็นศูนย์กลางการ
ค้าการลงทุนของประเทศและภูมิภาค โดยขับเคลื่อน 
การดำาเนินงานตามเป้าหมายในการสร้างอุตสาหกรรมใหม่  
รองรับการเป็นศูนย์กลางการวิจัยด้านระบบอัตโนมัติ  
หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ (ARIPOLIS) ศูนย์กลาง 
การวิจัยและนวัตกรรมด้านชีววิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีชีวภาพ (BIOPOLIS) ศูนย์กลางและฐาน
ในการรังสรรค์นวัตกรรมจากเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (SPACE INNOPOLIS) และศูนย์กลาง
นวัตกรรมอาหาร (FOOD INNOPOLIS) เพื่อปรับเปลี่ยน
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ Thailand 4.0 นอกจากนี้ ปตท.  
ยังร่วมระดมเงินทุนขั้นต้นแก่ InnoSpace (Thailand)  
ซึ่งเป็นหน่วยงานระดับชาติในการบ่มเพาะ พัฒนา และ
ยกระดับสตาร์ทอัพในประเทศไทย 

 •	 โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ - LPG ผู้มีรายได้น้อย:  
ร่วมกับกระทรวงพลังงานและกระทรวงการคลัง ปรับเปล่ียน 
วิธีการช่วยเหลือในการให้ส่วนลด LPG ให้ตรงกับกลุ่ม
เป้าหมายคือผู้มีรายได้น้อย โดยให้ส่วนลดเฉพาะกับ
กลุ่มร้านค้า หาบเร่ แผงลอย ที่ถือบัตรบัตรสวัสดิการ
แหง่รฐัเทา่น้ัน ซึ่งเปน็การชว่ยแบง่เบาคา่ครองชพี กระตุน้
เศรษฐกิจฐานราก และส่งเสริมการประกอบอาชีพของ 
ผู้มีรายได้น้อย

 • การสนับสนุนการใช้น้ำามันดีเซล B10: เป็นผู้นำาร่องและ
เร่งผลักดันการขยายสถานีบริการพีทีที สเตชั่นที่มีน้ำามัน
ดีเซล บี10 จำาหน่าย ซึ่งนอกจากจะมีราคาที่ประหยัด
กว่าน้ำามันดีเซลปรกติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว  
ยังช่วยเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรปาล์มน้ำามัน  สร้างความม่ันคง 
ของเศรษฐกิจฐานรากอีกด้วย

 • โครงการไทยเด็ด: ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ ธนาคาร
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่ ง
ประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดหา
พื้นที่สถานีบริการน้ำามันเป็นช่องทางในการจัดจำาหน่าย
สินค้า ให้ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนนำาสินค้าเกษตร 
อาหาร และสินค้าหัตถกรรมงานฝีมือที่มีเอกลักษณ์ 
ของท้องถิ่นมาจำาหน่าย 

 3.1.2 สังคม ชุมชน 

 ปตท. มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนประเทศผ่าน 
การสร้างความมั่นคงทางพลังงานและการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
พร้อมดูแลสังคมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยนำาเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  
ขององค์การสหประชาชาต ิ(United Nations: UN) ยทุธศาสตรช์าต ิ 
พ.ศ. 2561 - 2580 ผลสำารวจความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วน
ได้เสีย กลุ่มสังคมชุมชน และความเชี่ยวชาญของกลุ่ม ปตท.  
มากำาหนดเป็นแนวทางการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาสังคม
ชุมชน โดยมุ่งเน้นการดำาเนินงานใน 2 มิติ ได้แก่ การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ ชุมชน สังคม (People) ให้มีทักษะที่จำาเป็น
ต่อการใช้ชีวิตศตวรรษที่ 21 ตั้งแต่ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม 
การเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน พร้อมทั้งพัฒนา 
ทักษะเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไปสู่การพึ่งพาตนเอง 
ผ่านการส่งเสริมอาชีพและการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน  
และการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
(Planet) ผ่านการสร้างความตระหนักและความร่วมมือ 
ในการอนุรักษ์ธรรมชาติและระบบนิเวศ ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม ท้ังในเมือง 
และชนบท ตลอดจนสานต่อการปลูกและดูแลรักษาป่าจาก
โครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ เพื่อสร้างผืนป่าอันสมบูรณ์ และลด
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 อนึง่ รายละเอยีดในเรือ่งดงักลา่วปรากฏอยูใ่นหวัขอ้ “องคก์ร
ที่ดีของสังคม (Corporate Citizenship)” ในรายงานความยั่งยืน 
ปี 2562 (Corporate Sustainability Report 2019)
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 3.1.3 ผู้ถือหุ้น 

 ปตท. ยังคงยึดมั่นในการเป็นองค์กรแห่งความภาคภูมิใจ
และสมบัติอันล้ำาค่าของคนไทย (Pride & Treasure of Thailand) 
ผ่านการบริหารจัดการ 3 ด้าน (3P) ได้แก่ People การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ Planet การดูแลทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลสังคมและชุมชน และ Prosperity 
การเป็นฐานความมั่นคงให้แก่ภาคเศรษฐกิจและสังคม ดำาเนิน
ธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาล และดูแลผู้มีส่วนได้เสียอย่างสมดุล 
โดยดำาเนนิงานมุง่สูเ่ปา้หมายการเจรญิเตบิโตอยา่งยัง่ยนืรว่มกบั 
ทุกภาคส่วน (Sustainable Growth for All) เพื่อให้นักลงทุน 
ม่ันใจว่า ปตท. จะเป็นบริษัทที่ให้ผลตอบแทนที่ดี มีความยั่งยืน 
เป็นองค์กรที่อยู่คู่สังคมไทยตลอดไป
 
 กิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
 ปตท. ได้จัดให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้มีโอกาสเยี่ยมชมการดำาเนินงาน 
รับทราบข้อมูล พบปะกับคณะผู้บริหาร ปตท. และมีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่จังหวัด
ระยองของ ปตท. อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา 
 สำาหรบัป ี2562 ปตท. ไดม้กีำาหนดแผนงานจดักจิกรรมในวนัที ่
29 - 31 ตุลาคม 2562 โดย ปตท. นำาส่งหนังสือเชิญและเอกสาร
ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นซึ่งปรากฏรายชื่อ ณ วัน RECORD DATE  
เพื่อกำาหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำาปี  
2562 (วันที่ 7 มีนาคม 2562) โดยทางไปรษณีย์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น 
แจ้งความประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. อนึ่ง 
เนื่องจากมีผู้ให้ความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าเยี่ยม
ชมกิจการของ ปตท. จำานวนมากประมาณ 4,907 คน ปตท.  
จึงกำาหนดให้ใช้วิธีการจับสลากในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าเยี่ยม
ชมกิจการเช่นเดียวกับที่ผ่านมา โดยมีคณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดี ผู้บริหาร และคณะทำางานการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
เป็นสักขีพยาน กำาหนดจับฉลากในวันที่ 17 กันยายน 2562 และ 
ประกาศรายชื่อผู้มสีทิธเิขา้เยีย่มชมกจิการของ ปตท. บนเวบ็ไซต์
ของ ปตท. เจ้าหน้าที่ของ ปตท. ได้ดำาเนินการแจ้งผู้มีสิทธิ 
เขา้เยีย่มชมกจิการของ ปตท. ทางโทรศพัทเ์พื่อยนืยนัการตอบรบั 
เข้าเยี่ยมชมกิจการของ ปตท. โดยกิจกรรมดังกล่าวจะจัดให้
ผู้ถือหุ้นรายย่อยเข้าเยี่ยมชมกิจการ ณ โรงเรียนกำาเนิดวิทย์ 
(Kamnoetvidya Science Academy: KVIS) สถาบันวิทยสิริเมธี 
(Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology: VISTEC) 
และศูนย์เรียนรู้ป่าวังจันทร์ อำาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง รับฟัง
ขอ้มลูการดำาเนนิงานของสถาบนัฯ และโรงเรยีนฯ จำานวน 450 คน  
โดยแบ่งเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 150 คน ซึ่ง ปตท. จะนำาข้อเสนอแนะ 
ที่ได้จากผู้ถือหุ้นไปปรับปรุงการทำางานในปีถัดไป

 สำาหรับผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าเยี่ยมชมกิจการในครั้งต่อไป 
(ประจำาปี 2563) สามารถติดตามความคืบหน้าและรายละเอียด
โครงการได้บนเว็บไซต์ของ ปตท. โดยหากเป็นสถานที่เยี่ยมชม 
เดิม ปตท. ขอสงวนสิทธิ์สำาหรับผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมเท่านั้น

 กิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. 
 ปตท. ได้จัดกิจกรรมสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ ปตท. อย่างต่อเนื่อง 
มาต้ังแต่ปี 2553 เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างและรักษา 
ความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ปตท. กับผู้ถือหุ้นกู้ฯ รวมถึง 
เป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นที่ได้ลงทุนระยะยาวในหุ้นกู้ของ 
ปตท. ทั้งนี้ กิจกรรมที่จัดขึ้นในปี 2562 ยังคงมีความหลากหลาย
เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ถือหุ้นกู้ฯ ที่มีจำานวนกว่า 
18,000 ราย อาทิ
 •	 นิตยสารรายไตรมาส	 Happiness	 ที่ใช้เป็นช่องทาง 

ในการสือ่ความข้อมลูองค์กร ให้ความรูท้างด้านพลังงาน 
และบทความต่าง ๆ ที่ให้ทั้งสาระและความบันเทิง 
ที่เหมาะสมและเป็นที่ถูกใจอย่างยิ่งสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้ 
กลุ่มเป้าหมาย

	 •	 กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการกลุ่ม	ปตท.	จำานวน	2	ครั้ง	ได้แก่	
ครั้งที่ 1 เยี่ยมชมโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ปตท. และ 
งานเทศกาลมหศัจรรยไ์มเ้หมอืงหนาวทวิลปิบานทีร่ะยอง 
จังหวัดระยอง ในเดือนเมษายน และครั้งที่ 2 เยี่ยมชม
โรงเรยีนกำาเนดิวทิย ์(KVIS) สถาบนัวทิยสริเิมธ ี(VISTEC) 
และโครงการป่าวังจันทร์ จังหวัดระยอง ในเดือนตุลาคม 
ซึ่งเป็นที่สนใจจากผู้ถือหุ้นกู้อย่างต่อเนื่อง 

	 •	 กิจกรรมสานสัมพันธ์	เช่น	สัมมนาและเวิร์กชอปประเภท
ตา่ง ๆ  โดยเฉพาะคอนเสริต์ทีย่งัคงไดก้ารตอบรบัทีด่เียีย่ม
เสมอมา ซึ่งในปี 2562 ปตท. ได้จัดคอนเสิร์ตประจำาปี  
The XXL Concert โดยเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี  
ในการจดัคอนเสริต์ของ PTT Debenture Club นอกจากนี ้
ยังมีละครเวทีในวาระครบ 40 ปี ปตท. เร่ือง The Musical of  
Love ซึง่เปน็การถา่ยทอดเรือ่งราวการผา่นรอ้นผา่นหนาว 
มาตลอด 4 ทศวรรษของ ปตท. รวมทั้งการสนับสนุน 
วัฒนธรรมไทยจากการจัดชมโขนพระราชทาน เรื่อง
รามเกียรติ ตอน สืบมรรคา และการแสดงหุ่นกระบอก 
เรื่อง ตะเลงพ่าย

 ปตท. ยังคงมุ่งมั่นในการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มระดับ
ความพึงพอใจของผู้ถือหุ้นกู้ฯ โดยเพิ่มช่องทาง PTT Debenture 
Mobile Application ทำาให้ผู้ถือหุ้นกู้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ  
ของ PTT Debenture Club อาทิ ข้อมูลการถือครองหุ้นกู้  
วันครบกำาหนดไถ่ถอน รวมทั้งสมัครและตรวจสอบสิทธิกิจกรรม 
เรยีกดขูอ้มลูสว่นบคุคล รบันติยสารออนไลน ์ซึง่ชอ่งทางดงักลา่ว
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากขึ้น
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 กิจกรรมสำาหรับนักลงทุนสถาบัน 
 ในปี 2562 นอกเหนือจากกิจกรรมผู้บริหารพบนักลงทุน เพื่อ
ชี้แจงข้อมูลผลประกอบการรายไตรมาสแล้ว ปตท. ได้จัดให้ 
นักลงทุนสถาบันและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์เยี่ยมชมกิจการของ
บรษิทัในกลุม่ ปตท. และพบผูบ้รหิารเพือ่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ 
เดือนกันยายน ได้แก่ การเยี่ยมชมโรงงาน Residue Deep 
Catalytic	 Cracking:	RDCC	Plant:	UHV	ของบริษัท	 ไออาร์พีซี	
จำากัด (มหาชน) Polyols Lab & Innovation Center ของบริษัท  
พทีที ีโกลบอล เคมคิอล จำากดั (มหาชน) โรงไฟฟา้ถา่นหนิ Gheco –  
One Power Plant ของบริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด 
(มหาชน) และโรงปลูกสตรอว์เบอร์รี ของ ปตท. ที่จังหวัดระยอง 
และเดอืนตลุาคม ไดเ้ยีย่มชมกจิการ MLNG Complex ของบรษิทั
ปิโตรเลียม เนชั่นแนล เบอร์ฮาด (PETRONAS) บริษัท พีทีที  
โกลบอล แอลเอ็นจี จำากัด (PTT Global LNG Company Limited)  
ซึ่ง ปตท. และ ปตท.สผ. ถือหุ้นในสัดส่วนเท่ากันที่ร้อยละ 50  
ในโครงการ Liquefaction Train 9 และเยี่ยมชม Bintulu  
Onshore Receiving Facility (BORF) ของ ปตท.สผ. ที่เมือง
บินตูลู รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย การเยี่ยมชมดังกล่าว  
มีเป้าหมายให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์ทราบถึงทิศทางโอกาส 
ในการดำาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท. รวมทั้งความร่วมมือของ  
กลุ่ม ปตท. เพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ

 3.1.4 ลูกค้า 

 ปตท. ดำาเนนิธรุกจิทัง้ตลาดในประเทศและตลาดตา่งประเทศ 
โดยมีผลิตภัณฑ์หลักที่จำาหน่าย คือ ผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติ 
และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โดยจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ลูกค้าธุรกิจก๊าซ และลูกค้าธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในกลุ่ม Business to Business (B2B) และ
กลุ่ม Business to Consumer (B2C) 
 ปตท. รบัฟงัเสยีงลกูคา้ เพือ่ใชว้เิคราะหก์ำาหนดความตอ้งการ
และความคาดหวังของลูกค้า ผ่านทางช่องทางต่าง ๆ เช่น  
การเขา้พบลกูคา้ การสมัมนา การสำารวจความคดิเหน็ ฯลฯ ซึง่เปน็ 
ช่องทางที่ให้สารสนเทศ ในด้านข้อมูลคู่แข่ง สภาพการแข่งขัน 
เทคโนโลยี แนวโน้มพฤติกรรมลูกค้า การใช้ชีวิตของผู้บริโภค  
สิง่แวดลอ้มทางการตลาด และความตอ้งการในอนาคตของลูกค้า  
โดยนำาไปพิจารณาร่วมกับสารสนเทศอื่น ๆ ได้แก่ สถานการณ์
และแนวโน้มเศรษฐกจิพลงังาน นโยบายรฐั กฎระเบยีบ นวตักรรม
เทคโนโลยี ข้อมูลการเงินและเศรษฐกิจ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์
และบริการได้ตรงตามความต้องการและความคาดหวังของ
ลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต

 ปตท. พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับ
ลูกค้าในการทำาธุรกรรมกับ ปตท. อย่างต่อเนื่อง เช่น การพัฒนา 
ระบบ e-Billing ระบบ e-Payment และระบบ Direct Approved 
ช่วยให้ลูกค้าสามารถสืบค้นข้อมูล รับการสนับสนุน และทำา
ธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง ปตท. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทำางานของศูนย์รับคำาสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ด้วยระบบ  
iMind เชื่อมโยง รวมศูนย์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น อีเมล 
เว็บไซต์ ข้อมูลสมาชิกบัตร PTT Fleet Card ฯลฯ เพื่อให้พนักงาน 
Contact Center ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ด้วยข้อมูล 
ที่ถูกต้องและทันสมัยตลอดเวลา
 ปตท. จัดทำามาตรฐานการให้บริการและคู่มือปฏิบัติงาน 
ที่ครอบคลุมทุกช่องทาง เช่น คู่มือมาตรฐานสถานีบริการ คู่มือ
การบรรจุก๊าซ คู่มือมาตรฐาน Contact Center เป็นต้น โดยมีวิธี
การตรวจประเมนิผลตามมาตรฐานบรกิารตามระบบ	QSHEMSC,	
Mystery Shopper, Gas Control ตามระยะเวลาที่กำาหนด เพื่อให้ 
ม่ันใจว่าบุคลากรสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ลูกค้าได้
สม่ำาเสมอ 
 ปตท. พัฒนาวิธีการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าให้เหมาะสม 
กับแต่ละวงจรชีวิตของลูกค้า เพื่อนำาไปสู่การซื้อซ้ำาและบอกต่อ 
อันเป็นระดับความสัมพันธ์เป้าหมายสูงสุด มีระบบการประเมิน
ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความผูกพันของลูกค้า 
ที่มีต่อ ปตท. โดยเปรียบเทียบกับคู่แข่งผ่านการวิจัยสำารวจ 
ความพึงพอใจประจำาปี ที่มีการพัฒนาวิธีการและข้อคำาถาม
อย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาร่วมกับพฤติกรรมการซื้อของลูกค้า
โดยตรง เพื่อให้ผลการสำารวจสะท้อนการดำาเนินงานในปัจจุบัน 
และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจในอนาคตได้ชัดเจน
มากขึ้น ทั้งนี้ มีการรวบรวมและวิเคราะห์ความไม่พึงพอใจของ
ลูกค้าอย่างสม่ำาเสมอ เช่น Contact Center การเข้าพบลูกค้า 
เป็นต้น เพื่อให้สามารถทราบถึงสัญญาณชี้บ่งล่วงหน้า นำาไปสู่
การแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที ป้องกันการสูญเสียลูกค้า และ
การแทรกแซงจากคู่แข่ง
 ปตท. แบ่งกลุ่มประเภทข้อร้องเรียนตามความรุนแรงของ 
ผลกระทบ โดยกำาหนด Service Level Agreement สำาหรับ 
ข้อร้องเรียนแต่ละประเภท ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้อง
แก้ไขปัญหาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำาหนด ข้อร้องเรียน 
ทกุประเภทจะตอ้งได้รบัการตอบสนองเบือ้งตน้ภายใน 24 ชัว่โมง 
และมีการตอบกลับไปยังลูกค้าทุกรายภายหลังที่มีการแก้ไข 
แล้วเสร็จ มกีารสอบถามถงึความพงึพอใจต่อการแกไ้ขปญัหาของ 
ปตท. พรอ้มแจง้แผนการแกไ้ขปญัหาระยะยาว สรา้งความมัน่ใจ
ให้กับลูกค้า มีความพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา และจะยังคงใช้
ผลิตภัณฑ์และบริการของ ปตท. ต่อไปในอนาคต
 ทั้งนี้ ปตท. ใส่ใจด้านความสะดวกและความปลอดภัยของ
ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จึงได้ดำาเนินโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการ 
PTT Tune Up ให้บริการตรวจเช็กเครื่องยนต์ และปรับจูน
เครื่องยนต์ฟรี เป็นต้น
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ผลการสำารวจความพึงพอใจของลูกค้า

 หน่วย: ร้อยละ

ก๊าซธรรมชาติ

การค้า
ระหว่างประเทศก๊าซธรรมชาติ

โรงไฟฟ้า
และตลาด

ค้าส่ง
อุตสาหกรรม

ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

และปิโตรเคมี
NGV

ระดับความพึงพอใจปี 2562 92.2 90.6 92.7 93.1 88.4 96.2

ระดับความพึงพอใจปี 2561 90.6 87.8 91.2 94.4 88.1 91.0

ระดับความพึงพอใจปี 2560 92.0 90.7 92.2 93.7 91.0 88.3

 3.1.5 คู่ค้า 

 ผู้ค้าเป็นผู้มีส่วนได้เสียสำาคัญในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน  
ปตท. จึงให้ความสำาคัญกับการปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาค
บนหลักการของการแข่งขันที่เป็นธรรม เคารพสิทธิซึ่งกันและกัน 
สร้างความสัมพันธ์และความร่วมมืออันดี ปฏิบัติตามสัญญา
อย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งเป็น 
กระบวนการสำาคัญในการควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการ  
ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการดำาเนินกิจการ ปตท. จึงกำาหนดหลักเกณฑ์ 
และขัน้ตอนการจดัหาพสัดเุพื่อใหเ้กดิความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 นอกจากนั้น ปตท. มีความมุ่งมั่นที่จะดำาเนินธุรกิจให้เติบโต
อย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการกำากับดูแลกิจการเพื่อชุมชน สังคม 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้ ปตท. จึงให้
ความสำาคัญกับการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานและพัฒนา
ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม โดยได้จัดทำากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงและลดผลกระทบจากการดำาเนินธุรกิจของผู้ค้า  
เพือ่สนับสนุนการดำาเนนิงานดา้นการบรหิารหว่งโซอ่ปุทานอยา่ง
ยั่งยืนให้ประสบความสำาเร็จ โดยมีปัจจัยหลักในการขับเคลื่อน  
3 ปัจจัย คือ 

 1.  นโยบายและทิศทางการดำาเนินงานที่ชัดเจน
 นโยบายและกลยุทธ์ขององค์กรเป็นปัจจัยสำาคัญที่สร้าง 
ความตระหนักให้แก่พนักงานภายในองค์กรและสังคมภายนอก
รับทราบถึงความมุ่งมั่น และทิศทางการดำาเนินงานขององค์กร  
ดังนั้น ในปี 2558 ปตท. จึงได้กำาหนดนโยบายการจัดหาและ
บริหารงานผู้ค้าอย่างยั่งยืน กลุ่ม ปตท. 
 เพื่อให้ผู้ค้าของ ปตท. มีแนวทางปฏิบัติในการดำาเนินธุรกิจ 
ให้เป็นไปตามแนวทางการบริหารองค์กรอย่างย่ังยืน และเหมาะสม 

มากขึ้น ปตท. ได้ทำาการทบทวน แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct:  
SSCoC) และประกาศใช้เป็นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2558 
โดยกำาหนดเนือ้หาและขอบเขตให้อยูภ่ายใตข้้อกำาหนด ข้อบงัคบั 
และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ตลอดจนประเดน็ที ่ปตท. ใหค้วามสำาคญั  
ประกอบด้วย 4 หัวข้อหลัก ดังนี้
 1.  จริยธรรมทางธุรกิจ 
 2.  ความรับผิดชอบต่อสังคม 
 3.  ความปลอดภัย 
 4. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 2.  การพัฒนากระบวนการจัดหาและบริหารงานผู้ค้า
  ให้เป็นไปอย่างยั่งยืน
 เพื่อให้การบริหารห่วงโซ่อุปทานเป็นไปตามทิศทางของ
องค์กร ปตท. ได้กำาหนดแนวทางการบริหารจัดการผู้ค้าโดย 
คำานึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับดูแล 
(Environment, Social & Governance: ESG) ปตท. ได้ประเมิน
ความเสี่ยงและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำากับ
ดแูลของกลุม่งานสนิคา้และบรกิาร เพือ่แบง่ระดบัการบรหิารคูค่า้  
เป็น 3 ระดับ คือ 1. กลุ่ม Critical 2. กลุ่ม Key 3. กลุ่ม Manage 
เรียงตามลำาดับความรุนแรง และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น 
สำาหรับผู้ค้ากลุ่ม Critical จะได้รับการบริหารจัดการอย่างเข้มข้น  
นอกเหนอืจากการลงนามรบัทราบแนวทางการปฏบิตัอิยา่งยัง่ยนื
ของผู้ค้า ปตท. แล้ว ต้องมกีารตอบแบบประเมนิการปฏบิตัอิย่าง
ยั่งยืน (Sustainability Performance Assessment) ซึ่งหากผู้ค้า
ประเมินตนเองแล้ว คะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กำาหนดจะต้อง 
จัดทำาแผนงานและกรอบเวลาในการปรับปรุง (ESG Corrective  
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Action Plan) ทั้งนี้ ปตท. ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าตรวจสอบ 
(Auditing) ผลการประเมินตนเองของผู้ค้า โดยในปี 2562  
คณะทำางาน ปตท. ร่วมกับหน่วยงานภายนอก ได้เข้าตรวจ
ประเมินการดำาเนินงานด้านความยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม Critical 
จำานวน 12 บรษัิท โดยผลคะแนนในภาพรวมของผูค้า้ผา่นเกณฑ์ 
ทีก่ำาหนด ปตท. ได้ดำาเนนิโครงการพฒันาศกัยภาพการดำาเนนิงาน 
อย่างยั่งยืนของผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง โดยคัดเลือกผู้ค้าหลักที่มี 
ลักษณะการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับ ESG เข้าร่วมอบรม
หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนของผู้ค้า และฝึก
ปฏิบัติการประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนของบริษัทตนเอง 
เพื่อวางแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบาย ปตท. ต่อไป  
นอกจากนี้ ปตท. ไดก้ำาหนดมนีโยบายการจัดซือ้จัดจ้างทีเ่ปน็มติร 
กับสิ่งแวดล้อม (PTT Green Procurement) ตามนโยบาย 
ของภาครัฐ โดยมีการพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการดำาเนินงาน 
จัดซ้ือจัดจ้างสินค้าและบริการท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผ่านระบบ  
PTT Vendor Management ซึ่งระบบดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูล
ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของ ปตท. 
(Green Spending) และผู้ค้าที่ได้รับการคัดเลือกจากการเสนอ
ราคาสามารถรายงานข้อมูลการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม (Green Product) ในการดำาเนินงานให้กับ ปตท. 
โดยเริม่ใชง้านตัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม 2562 เปน็ตน้มา มจีำานวนงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ้น 42 งาน คิดเป็นมูลค่าการจัดหา 
รวมทั้งสิ้น 327 ล้านบาท 
 นอกจากนี้ เพื่อตอบสนองการดำาเนินการด้าน Pride  
ในการเป็นองค์กรโปร่งใส ปตท. ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้ลงนามในบันทึก 
ข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การขับเคลื่อนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระหว่างสำานักงาน ป.ป.ช. สำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ มาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุรติ 
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องและแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต นำาไปสู่การปฏิบัติในภาครัฐวิสาหกิจได้
อย่างประสบผลสำาเร็จตามหลักธรรมาภิบาลและบรรษัทภิบาล 
โดยในสว่นของการใหแ้ละการเปดิเผยขอ้มลูในการจดัซือ้จดัจา้ง 
ปตท. ได้เปิดเผยข้อมูลการจัดหาพัสดุ โดยปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำาหนดให้ข้อมูล
ขา่วสารเกีย่วกบัผลการพจิารณาการจดัซือ้จดัจา้งของหนว่ยงาน 
ของรัฐเป็นข้อมูลท่ีต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 (8)  
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเป็นรายเดือน 
ผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com เพื่อให้ประชาชนตรวจดูได้ ทั้งนี้  
การเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างของ ปตท. จะได้รับการประเมิน 

เปน็ประจำาทกุปผีา่นโครงการประเมนิคณุธรรมและความโปรง่ใส
ในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยสำานักงาน ป.ป.ช. 
สำาหรับปี 2562 ผลการประเมินจากการตรวจสอบหลักฐาน 
เชงิประจกัษใ์นเรือ่งการเปดิเผยขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งของ ปตท. 
ได้คะแนน 100%
 ทัง้นี ้ตัง้แตว่นัที ่24 สงิหาคม 2560 เปน็ตน้มา ปตท. ไดป้ฏบิตั ิ
ตาม พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
จึงได้ปรับปรุงกระบวนการโดยกำาหนดให้มีการเปิดเผยแผน 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำาปีเพื่อให้ผู้สนใจเข้าร่วมเสนอราคา
กับ ปตท. สามารถบริหารจัดการในการเตรียมความพร้อม 
เข้าเสนองานได้ล่วงหน้า โดย ปตท. ได้เปิดเผยแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจำาปี 2562 ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำาหนดแล้ว 
ทั้ง 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่ เว็บไซต์ www.pttplc.com ระบบ 
การจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั (e-GP) ของกรมบญัชกีลาง และสถานที่ 
ปิดประกาศ ณ สำานักงานของ ปตท.
 เพ่ือเพ่ิมความโปร่งใสในการดำาเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ท้ังในส่วน 
ของการจัดซื้อจัดจ้างในส่วนที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการจัดซื้อ 
จัดจ้างที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรงซึ่งปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ของ ปตท. ที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐแล้ว จึงได้มี 
การแตง่ตัง้คณะกรรมการกำากบัดแูลตรวจสอบการจดัซือ้จดัจา้ง  
(คตจ.) ขึ้น โดยประกอบด้วยผู้บริหารจากหน่วยงานจัดหา  
หน่วยงานกฎหมาย และหน่วยงานตรวจสอบภายในของ ปตท. 
เพือ่กำากบัดูแลและตรวจสอบการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วกบัการจดัซือ้  
จัดจ้างของ ปตท. ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อกำาหนด 
หลักเกณฑ์ และขั้นตอนการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในแต่ละปี  
คตจ. จะดำาเนินการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดย 
สุ่มตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างเพื่อตรวจหาข้อบกพร่องจาก 
การดำาเนินงาน หาสาเหตุของข้อบกพร่องและแนวทางการแกไ้ข
ปัญหาป้องกันไม่ให้เกิดข้อบกพร่องซ้ำา ทั้งนี้ ในปี 2562 ผู้บริหาร
ได้มุ่งมั่นในวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรโปร่งใส จึงกำาหนดให้มี 
ตัวชี้วัด (KPI) ของทุกสายงานในการดำาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ถูกต้องตามกฎหมายและกฎระเบียบภายในของ ปตท. ด้วย  
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของ ปตท. มีความคุ้มค่า 
โปรง่ใส เปน็ธรรม มปีระสทิธภิาพ มปีระสทิธผิล และตรวจสอบได ้
 นอกจากนี ้ปตท. ไดม้รีะบบการตรวจรบังาน (Material Receive  
(MR) on web) ที่ให้หน่วยงานผู้ใช้ประเมินผลการดำาเนินงาน 
ของผูค้า้ในแงม่มุตา่ง ๆ  เชน่ ดา้นคณุภาพ (Quality) ดา้นการส่งมอบ  
(Delivery) การให้บริการ (Service) ด้านการดำาเนินงาน  
(Performance) ดา้นความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม  
(SSHE)	ด้านความยั่งยืน	 (Sustainability)	 โดยเบื้องต้นจะแจ้ง
ผลการประเมินแก่ผู้ค้าที่อยู่ในทะเบียนผู้ค้ารับทราบ เพื่อนำาไป
ปรับปรุงการดำาเนินงานต่อไป
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 3. การพัฒนาศักยภาพของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
 ความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนศักยภาพของบุคลากรที่มีส่วน
เกีย่วขอ้งเปน็อกีปจัจยัทีส่ำาคญัในการขับเคลือ่นใหก้ารดำาเนนิการ 
ทั้งหมดนี้สัมฤทธิผล ปตท. จึงให้ความสำาคัญในการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดหาและบริหารงานผู้ค้าของผู้บริหาร  
และพนักงานภายในองค์กรอย่างเป็นระบบและเหมาะสม ผ่าน
การอบรม สื่อความ รวมถงึกระบวนการบรหิารจัดการองคค์วามรู ้ 
(Knowledge Management: KM) เพื่อให้สามารถบรรลุ
วตัถปุระสงคด์า้นความยัง่ยนืสูก่ารบรหิารจัดการผูค้า้ นอกจากนี ้ 
ปตท. ได้สร้างความพร้อมและสื่อความให้แก่ผู้ค้าควบคู่กันไป 
เพื่อให้ผู้ค้าเตรียมการพัฒนาการดำาเนินธุรกิจของตนให้เป็นไป
ตามแนวทางความยั่งยืน หรือแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืน
ของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of Conduct) 
 เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้ระหว่าง ปตท.  
กับผู้ค้า และพัฒนาศักยภาพของผู้ค้าให้พร้อมสนับสนุน ปตท. 
ทั้งในด้านผลการดำาเนินการ ความต่อเนื่องในการดำาเนินธุรกิจ 
ตลอดจนความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ปตท. ไดม้ีการจดังานสัมมนา
ผู้ค้าเป็นประจำาทุกปี (Supplier Relationship Management 
Seminar: SRM) เพือ่สื่อสารถงึทศิทางการดำาเนนิธรุกจิของ ปตท.  
ตามหลักการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำากับ
การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance Risk 
and Compliance: GRC) ให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
มชีอ่งทางการรอ้งเรยีนทีเ่หมาะสม และสือ่สารใหค้วามรูเ้กีย่วกบั 
ประเภท วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลงาน
จัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวข้องของผู้ค้า โดยในปี 2562 ได้สื่อสารและ
ให้ความรู้ระบบงานจัดซื้อจัดจ้างใหม่ภายใต้โครงการ Digital 
Procurement แก่ผู้ค้าของ ปตท. ภาพรวม ในพื้นที่โรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติระยอง สายงานระบบท่อส่งก๊าซ และสายงานก๊าซ
ธรรมชาตสิำาหรบัยานยนต ์รวมจำานวนทัง้สิน้ 4 ครัง้ โดยสือ่ความ
นโยบาย ทิศทางการดำาเนินธุรกิจ รวมถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของงานจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือให้ผู้ค้ามีความพร้อมในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
บนระบบดิจิทัล นอกจากนี้ ยังมีการจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับ 
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน ISO 20400 จากสถาบัน
รับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ให้แก่พนักงานสายงานจัดหา
และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องของ ปตท. จำานวน 1 รุ่น มีผู้เข้า
อบรมทั้งสิ้น 34 คน ซึ่งระบบงานมาตรฐานดังกล่าวมุ่งเน้น 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืนที่จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ค้าและ ปตท. ได้

 ปตท. ได้กำาหนดให้ผู้ที่จะเข้าร่วมเสนอราคา จะต้องปฏิบัต ิ
ตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการทำางานและ 
การใช้เคร่ืองมือ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  
โดยเฉพาะการทำางานท่ีมีผลกระทบต่อความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อม ให้ระมัดระวังในการทำางานเป็นพิเศษ ท้ังนี้ 
ปตท. จะจัดให้มีการเข้าเยี่ยมชมกิจการของผู้ค้า เพื่อประเมิน
ศักยภาพการดำาเนินงาน โดยเฉพาะด้านความมั่นคง ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ พนักงานของบริษัท
ผู้ค้าต้องผ่านการอบรมการปฏิบัติตน การดำาเนินการในพื้นที่
การทำางานของ ปตท. และปฏิบัติงานตามข้อกำาหนดในการเข้า
ทำางานในเขตปฏิบัติงาน ซึ่งกำาหนดการปฏิบัติตนตามแต่ละ
ลักษณะงานไว้ 
 ปตท. ได้จัดทำาทะเบียนผู้ค้า (PTT Approved Vendor List: 
PTT AVL) เพื่อประโยชน์ในงานจัดหาสินค้าและบริการด้วยวิธี
ประมูล เพื่อให้มั่นใจว่าภายใต้กระบวนการกำาหนดกลุ่มงาน  
และขั้นตอนหรือวิธีการในการคัดเลือกผู้ค้าเพื่อขึ้นทะเบียนผู้ค้า
กับ ปตท. นั้น จะได้ผู้ค้าที่มีประสิทธิภาพ สามารถส่งมอบสินค้า/
บรกิารได้ตรงกบัความตอ้งการขององค์กร และสง่เสรมิความเปน็
พันธมิตร (Partnership) กับ ปตท. อย่างยั่งยืน โดยในปี 2562  
มีผู้ค้าที่ได้รับการอนุมัติให้ขึ้นทะเบียนผู้ค้า ปตท. รวมจำานวน  
233 บริษัท จาก 19 กลุ่มงาน
 เพื่อให้การจัดทำาทะเบียนผู้ค้าของ ปตท. เป็นไปอย่างมี
ประสทิธภิาพ ปตท. ไดก้ำาหนดหลกัเกณฑ ์เงือ่นไขและคณุสมบตัิ
ของผู้ค้าที่สมัครเพื่อคัดเลือกขึ้นทะเบียนผู้ค้าในแต่ละกลุ่มงาน 
โดยคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้าจะต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้
 1. ผูค้า้จะตอ้งไมเ่ปน็ผูล้ะทิง้งานของ ปตท. หรอืสว่นราชการ 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ 
 2. กรณีที่เคยถูกเพิกถอนออกจากกลุ่มงานใดในทะเบียน 
ผู้ค้าของ ปตท. จะไม่มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ค้าฯ กับ ปตท.  
ในกลุ่มงานนั้น ๆ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ถูกเพิก
ถอน ยกเวน้กรณถีกูเพกิถอน เนือ่งจากเปน็ผูล้ะทิง้งานของ ปตท.  
หรือส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ ปตท.  
จะไม่รับเข้าเป็นผู้ค้าในทะเบียนผู้ค้า ปตท. จนกว่าจะมีหนังสือ
แจ้งแสดงหลักฐานการยกเลิกการถูกเพิกถอน 
 3. ผู้ค้าจะต้องเข้าใจและรับทราบแนวทางการปฏิบัติ  
อย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท. (PTT Supplier Sustainable Code of  
Conduct: SSCoC)
 จากหลักเกณฑ์ในเบื้องต้นดังกล่าวแล้ว ปตท. ได้กำาหนด 
ให้มีการประเมินคุณสมบัติผู้ค้าในด้านการดำาเนินงาน และ
แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าควบคู่กันไปด้วย 
 หลังจากผู้ค้าสง่มอบสนิค้า/ บรกิารในแตล่ะงวดงานแล้ว ปตท. 
จะประเมินผู้ค้า พร้อมทั้งแจ้งผลการประเมินให้ผู้ค้าทราบข้อดี/ 
ข้อควรปรับปรุงในการดำาเนินงาน เพื่อพิจารณานำาไปปรับปรุง 
การดำาเนินงานของผู้ค้าเอง (Supplier Development) ให้ดี 
ยิ่งขึ้นไป 
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  นอกจากนี ้ในการจดัหาสนิคา้และบรกิาร ปตท. จะสนบัสนนุ
ผู้ค้าในประเทศก่อนเป็นอันดับแรก โดยเมื่อพิจารณาข้อมูล
การจัดหาที่ผ่านมา พบว่า ปตท. มีการจัดหาสินค้าจากท้องถิ่น
ประมาณร้อยละ 90 รวมถึงส่งเสริมให้มีการจัดหาสินค้าจาก
ในพื้นที่ที่สถานประกอบการ ปตท. ตั้งอยู่เป็นหลัก ซึ่งก่อให้เกิด
การสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของไทย อีกทั้ง 
ยังเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน

 3.1.6 พนักงาน

 (ได้รายงานหมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน” แล้ว)

 3.2  การเคารพกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชนสากล 
 
 ปตท. กำาหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
ต้องเคารพกฎหมาย ข้อกำาหนด ขนบธรรมเนียม ประเพณี  
และวัฒนธรรมอันดีงามที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศที่เข้าไป
ลงทุน รวมถึงการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากลอย่างเคร่งครัด 
โดยถือเป็นบรรทัดฐานขั้นต้นของการดำาเนินงาน 
 เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ต่าง ๆ ที่กำากับดูแลองค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ปี 2560  
จงึจดัตัง้ฝา่ยกำากบักฎหมายและกฎระเบยีบองคก์ร (Compliance  
Department) ขึ้นภายใต้สำานักกฎหมาย เพื่อรวบรวมกฎระเบียบ 
ประเมินความเสี่ยง สนับสนุนหน่วยงานในองค์กรให้สามารถ
ดำาเนินการตามแนวทางที่กำาหนด ตลอดจนติดตามตรวจสอบ 
และรายงานผลการปฏิบัติต่อผู้บริหารสูงสุด และคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง 
 ปตท. พฒันาและประยกุตใ์ชร้ะบบการบรหิารจดัการด้านสทิธิ
มนุษยชนมาตัง้แตป่ ี2560 โดยไดท้ำาการประเมนิความเสีย่งดา้น
สทิธมินษุยชนครอบคลมุการดำาเนนิธรุกจิของกลุม่ ปตท. ภายใต้ 
แนวทางการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of  
Conduct) ซึ่งมีบริษัทในกลุ่มจำานวน 15 บริษัท ใน 14 ประเทศ 
คิดเป็นพื้นที่ทั้งหมด 30 พื้นที่ พบว่าประเด็นความเสี่ยงที่สำาคัญ  
คอื ความปลอดภยัและอาชวีอนามยั แรงงานอพยพ ความม่ันคง 
ปลอดภัย สภาพการทำางานของผู้ค้า มาตรฐานการเป็นอยู่ 
ของชุมชน และสิทธิของชนพื้นเมือง ซึ่งได้พัฒนาและประยุกต์ใช ้
มาตรการควบคมุ และแผนการบรหิารจดัการดา้นสทิธมินษุยชน  
เพื่อควบคุมระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ โดยมี 
การติดตามการดำาเนินงานตามแผนเป็นประจำาทุกไตรมาส เพ่ือให้ 
มาตรการควบคุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลสูงสุด จากการปฏิบัติ 
ตามระบบการบรหิารจัดการดา้นสทิธมินษุยชนอยา่งเปน็รปูธรรม  
และต่อเนื่อง ทำาให้ในปี 2562 ไม่พบข้อร้องเรียนในประเด็นเรื่อง 
สิทธิมนุษยชน รวมถึงได้ทำาการเปิดเผยข้อมูลการดำาเนินงาน 
ตามหลักสากล 10 ประการของ The United Nations Global 
Compact อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้เข้าร่วมการประเมิน
ประสิทธิผลการดำาเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนของ Corporate 
Human	Rights	Benchmark	ซึง่ผลการประเมนิดขีึน้อยา่งตอ่เนือ่ง

 3.3  ข้อพิพาทที่สำาคัญกับผู้มีส่วนได้เสีย

 ปรากฏอยูใ่น “ขอ้พพิาททางกฎหมาย” ซึง่เปดิเผยในแบบแสดง 
รายการประจำาปี (แบบ 56-1)

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

 การเปิดเผยข้อมูลเป็นดัชนีช้ีวัดความโปร่งใสในการดำาเนินการ 
ที่สำาคัญ เป็นปัจจัยสำาคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้กับ 
นักลงทุนและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ปตท. จึงให้ความสำาคัญกับ 
การเปดิเผยขอ้มลูทีถ่กูตอ้ง แมน่ยำา และสรา้งชอ่งทางการเปดิเผย 
ข้อมูลที่หลากหลายเพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายสามารถ 
เขา้ถงึข้อมลูได้โดยง่าย รณรงค์ให้กรรมการ ผู้บรหิาร และพนกังาน 
ตระหนักถึงความสำาคัญของการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส 
ในการดำาเนินงานและสร้างกลไกในการรับเร่ืองร้องเรียนท่ีเหมาะสม  
และเป็นธรรมสำาหรับผู้ร้องเรียนและผู้ถูกร้องเรียน ดังนี้

 4.1  การรายงานของคณะกรรมการ
   ทั้งที่เป็นรายงานทางการเงินและไม่ใช่การเงิน 

 ปตท. จัดทำารายงานความยั่งยืน (Corporate Sustainability  
Report) ปี 2562 เพื่อเปิดเผยข้อมูลผลการดำาเนินงานด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยใช้มาตรฐานการรายงาน
ของ Global Reporting Initiative (GRI) Sustainability Reporting  
Standard 2016 และแนวทางการเปิดเผยข้อมูลของธุรกิจน้ำามัน
และก๊าซธรรมชาติ (Oil and Gas Sector Disclosure) รวมถึง 
นำาเสนอข้อมูลผลการดำาเนินงานตามรูปแบบของ Integrated  
Reporting (IR) ของ The International Integrated Reporting  
Council (IIRC) รายงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามหลักสากล  
10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (The United  
Nations Global Compact: UNGC) นำาเสนอผลการดำาเนินงาน
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นขององค์กรในการสนับสนุนเป้าหมาย 
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบของสหประชาชาติ (Sustainable 
Development Goals: SDGs) และประยกุต์ใช้ Recommendation 
of The Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(TCFD) เพื่อรายงานผลการดำาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของธุรกิจ นอกจากนี้ ยังจัดให้มีการสอบทาน
รายงานฯ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อข้อมูลโดยหน่วยงานอิสระ
ภายนอกอยา่งตอ่เนือ่ง ทัง้นี ้ไดจ้ดัสง่รายงานความยัง่ยนื ป ี2562 
พร้อมกับรายงานประจำาปีให้แก่ผู้ถือหุ้น และเปิดเผยรายงานฯ  
บนเว็บไซต์ของ ปตท. GRI และ UNGC
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 4.2  ความสัมพันธ์กับผู้ลงทุน 

 ปตท. แปรหรอืแปลงสภาพและกระจายหุน้ในตลาดหลกัทรพัย ์
แห่งประเทศไทย ต้ังแต่เดือนตุลาคม 2544 และได้จัดตั้ง 
หน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations Department)  
ทำาหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำาคัญต่อผู้ถือหุ้น 
และผู้ลงทุนท้ังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงข้อมูลทางการเงิน  
เช่น ผลการดำาเนินงานและงบการเงินรายไตรมาส รายงาน 
และการวเิคราะห์ของฝา่ยบรหิาร (Management Discussion and 
Analysis: MD&A) รายไตรมาส กลยุทธ์และแนวโน้มในอนาคต
ของ ปตท. ให้ได้ทราบอย่างสม่ำาเสมอ เท่าเทียม และครบถ้วน
ตามความเปน็จรงิ ทัง้นี้ สามารถตดิต่อหน่วยงานผูล้งทนุสมัพนัธ์ 
ได้โดยตรงที่ โทร. 0 2537-3518-9 e-mail: ptt-ir@pttplc.com  
และติดตามข้อมูลของ ปตท. ผ่านเว็บไซต์ www.pttplc.com  
ซึ่งมีข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ได้มีการปรับปรุง 
ให้ทันสมัยเป็นปัจจุบัน ดังมีข้อมูลที่สำาคัญดังนี้ 
	 •	 ข้อมูลบริษัท
	 •	 รายงานประจำาป	ี(แบบ	56-2)/	แบบแสดงรายการประจำาป	ี 

(แบบ 56-1)
	 •	 ข้อมูลสำาหรับผู้ถือหุ้นสามัญ
	 •	 ข้อมูลสำาหรับผู้ถือหุ้นกู้และกิจกรรมเพื่อผู้ถือหุ้นกู้
	 •	 เอกสารนำาเสนอและเว็บแคสต์
	 •	 Roadshow/	Conference
	 •	 Analyst	Research
	 •	 ปฏิทินกิจกรรม
	 •	 จรรยาบรรณสำาหรับนักลงทุนสัมพันธ ์
	 •	 ข้อมูลโครงการลงทุนที่สำาคัญ
	 •	 การแถลงทิศทางนโยบายขององค์กรโดยผู้บริหาร
	 •	 การดำาเนินการตามนโยบายรัฐ
	 •	 แผนงานที่สำาคัญ
	 •	 นโยบายการกำากับดูแลกิจการที่ดีและกิจกรรมส่งเสริม
	 •	 ผลการดำาเนินงานด้านการเงิน
	 •	 ผลการดำาเนินงานที่ไม่ใช่ด้านการเงิน
	 •	 กิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่สำาคัญ
	 •	 การจัดซื้อจัดจ้าง
	 •	 ชื่อและเบอร์ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์

 โดย ปตท. ได้ให้ความสำาคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่มี 
ความถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และทั่วถึง รวมทั้งการนำาเสนอ 
ผลงานและการแจ้งสารสนเทศขององค์กรต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น
และผู้เกี่ยวข้องทั้งในทางตรงและทางอ้อมอย่างต่อเนื่อง สรุปได ้
ดังนี้
 • ทางตรง: ปตท. นำาเสนอผลการดำาเนินงาน งบลงทุน 
สถานการณ์แนวโน้มอุตสาหกรรมให้แก่นักวิเคราะห์ นักลงทุน
สถาบัน และพนักงาน เป็นระยะ ๆ อย่างสม่ำาเสมอ ในรูปแบบ 
การประชมุนกัวเิคราะหห์ลกัทรพัยแ์ละนกัลงทนุสถาบนั (Analyst 
Meeting) รายไตรมาส, การประชมุทางโทรศพัท ์Conference Call  
ตามที่ร้องขอ, การพบนักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
(Local & International Roadshow/ Conference) ซึง่จดัโดยสถาบนั 
การเงินในประเทศและต่างประเทศ, การประชุม/เข้าพบผู้บริหาร 
ตามการนัดหมาย (Company Visit) ของนักวิเคราะห์ นักลงทุน  
และหรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เช่น บรษิทัจดัอนัดบัความนา่เชือ่ถอื (Credit  
Rating Agencies), การให้ข้อมูล อาทิ รายงานผลประกอบการ/
โครงการลงทนุ ใหแ้กส่ือ่มวลชน (Press Meeting), การใหค้วามรู ้
ธุรกิจ ปตท. ขั้นพื้นฐาน, การเยี่ยมชมกิจการของกลุ่ม ปตท.  
(Site Visit), การร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนรายย่อยจัดโดย 
ตลาดหลักทรัพย์ฯ (Opportunity Day) นอกจากนี้ ในปี 2562  
ปตท. ไดน้ำาเทคโนโลย ี(Digital) มาใชใ้นงานผูล้งทนุสมัพนัธ ์ไดแ้ก่ 
การประชุมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และผู้ลงทุนสถาบัน (Analyst 
Meeting) รายไตรมาส ผ่าน Facebook Live (ไทยและอังกฤษ),  
การให้ข้อมูลแก่นักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน รวมทั้ง 
ตอบกลับการสนทนาด้วยตัวอักษรแบบอัตโนมัติ ผ่าน PTTIR 
Line Chatbot ซึ่งช่วยเพิ่มความสะดวก ลดค่าใช้จ่ายและเวลา
การเดินทางของนักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน และ ปตท. 
ได้ร่วมกิจกรรมพบนักลงทุนสถาบันต่างประเทศผ่าน Digital 
Platform (SET Digital Roadshow) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 
ทุกไตรมาส สรุปกิจกรรมที่สำาคัญของหน่วยงานผู้ลงทุนสัมพันธ์
ปี 2561 - 2562 ดังนี้
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กิจกรรม กิจกรรม ปี 2561 
(จำานวน: ครั้ง)

กิจกรรม ปี 2562 
(จำานวน: ครั้ง)

Analyst Meeting พร้อม Facebook Live 4 4

Conference Call (แถลงผลการดำาเนินงานรายไตรมาส งบลงทุน  
และเหตุการณ์สำาคัญอื่น ๆ (หากมี))

5 5

Roadshow/ Conference ในประเทศ (รวมถึงการให้ความรู้ธุรกิจ  
ปตท. ขั้นพื้นฐาน)

12 14

Roadshow/ Conference ต่างประเทศ (รวม Video Conference) 14 9

Company Visit/ Conference Call (Upon Request) 55 57

Credit Rating Review 4 4

Press Meeting 2 2

การเยี่ยมชมกิจการของนักวิเคราะห์ฯ และนักลงทุนสถาบัน 4 4

ทางอีเมล/ โทรศัพท์ 8 - 10 ครั้งต่อวัน 8 - 10 ครั้งต่อวัน

ร่วมกิจกรรมนักลงทุนรายย่อยโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ  
(Opportunity Day) รายไตรมาส และงาน SET in the City)

5 5

ร่วมกิจกรรม SET Digital Roadshow โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ 4 4

นำาคณะนักลงทุนรายย่อยพบผู้บริหารและเยี่ยมชมกิจการ กำาหนดจัด 1 ครั้ง 
(2 รุ่น)

(30 - 31 ตุลาคม)

ผู้ถือหุ้นกู้
กำาหนดจัด 2 คร้ัง (2 รุ่น)

(18 - 20 เมษายน,  
16 - 18 ตุลาคม)
ผู้ถือหุ้นสามัญ

กำาหนดจัด 1 ครั้ง (3 รุ่น)
(29, 30 และ 31 ตุลาคม)

กิจกรรมสานสัมพันธ์ผู้ถือหุ้นกู้ 15 17

	 •	 ทางอ้อม: ปตท. เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท ผลการดำาเนินงาน งบการเงิน ข้อมูลนำาเสนอในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึง
รายงานสารสนเทศที่ ปตท. แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้สนใจสามารถรับข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ที่  
www.set.or.th,	เวบ็ไซตข์อง	ปตท.	www.pttplc.com	และนติยสารเพือ่ผูถ้อืหุน้กู	้ปตท.	“Happiness”	ผา่น	PTT	Debenture	Application
	 •	 หากนักลงทุนและผู้เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยและต้องการสอบถาม	สามารถติดต่อมายังฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์	ปตท.	
  โทร. 0-2537-3518-9 e-mail: ptt-ir@pttplc.com หรือผ่านเว็บไซต์ของ ปตท. www.pttplc.com 
 การเผยแพรข่า่วประชาสมัพนัธ ์ความเคลือ่นไหวทางธุรกจิ ความคบืหนา้ของการดำาเนนิงาน และโครงการตา่ง ๆ  รวมทัง้ใหบ้รกิาร
ตอบคำาถามและอำานวยความสะดวกในการตดิต่อแก่สือ่มวลชนและสาธารณชนอยา่งตอ่เนือ่ง ในป ี2561 - 2562 มกีารดำาเนนิกจิกรรม 
สรุปได้ดังนี้ 
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กิจกรรม กิจกรรม ปี 2561 
(จำานวน: รายการ)

กิจกรรม ปี 2562 
(จำานวน: รายการ)

ทางอีเมล 225 186

ข่าวแจก/ ภาพข่าว 225 186

การแถลงข่าว 12 22

นำาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการดำาเนินงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 6 3

การให้การต้อนรับ/ ให้ข้อมูลกับหน่วยงานที่มาเยี่ยมชม/  
ดูงานในด้านต่าง ๆ

65 คณะ (3,026 คน) 64 คณะ (2,521 คน)

 4.3  การแจ้งข้อร้องเรียนและการเข้าถึงข้อมูล 

 ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสามารถใช้กลไกในการติดต่อ การรับทราบข้อมูล การแจ้งข่าว/ เบาะแส ทั้งภายในองค์กร โดยระบบ 
Intranet Webboard และจากภายนอกโดยผ่านช่องทางเว็บไซต์/ โดยทางโทรศัพท์/ โดยหนังสือแจ้ง/ โดยทางอีเมล แจ้งหน่วยงาน  
ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์ สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร ฝ่ายกำากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล  
หรือศูนย์บริหารคำาสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์ ดังนี้
 โทรศัพท์  :  1365 Contact Center, 0-2537-2000 
 เว็บไซต์  :  www.pttplc.com
 อีเมล   :  ศูนย์บริหารคำาสั่งซื้อและลูกค้าสัมพันธ์: 1365@pttor.com
      ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร: corporate@pttplc.com 
      สำานักกรรมการผู้จัดการใหญ่: corporatesecretary@pttplc.com
      ฝ่ายผู้ลงทุนสัมพันธ์: ptt-ir@pttplc.com 
      สายด่วน GRC: GRChelpdesk@pttplc.com
 Line@   :  @contact1365
 ซึ่งข้อคำาถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ จะส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำาเนินการ แก้ไขปรับปรุง ผ่านระบบการจัดการ
เรือ่งรอ้งเรียนโดยมีการติดตามความคืบหนา้ผา่นการแจ้งเตือนในระบบอีเมลทกุ 3 วัน หากดำาเนินการไม่แล้วเสร็จจะแจง้เตือนไปยงั 
ผู้บังคับบัญชาที่สูงขึ้นไปอีกระดับเพื่อดำาเนินการ หากแล้วเสร็จ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะแจ้งผลการดำาเนินงานให้ผู้ติดต่อทราบ  
และมีการติดตามในภายหลังอีกครั้งหนึ่งโดยสอบถามความพึงพอใจจากการให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ Contact Center ทั้งนี้ ผู้บริหาร
ตดิตามสารสนเทศทัง้หมดเปน็ประจำาทกุเดอืนเพือ่ตดิตามแนวโนม้การเปลี่ยนแปลงและนำากลับมาใช้เปน็แนวทางปรบัปรงุกระบวนการ 
สินค้า และบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ทั้งนี้ ในปี 2562 (ไม่รวมข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ 
บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) มีข้อคำาถาม ข้อติชม และข้อเสนอแนะต่าง ๆ รวม 16,878 เรื่อง โดยส่วนใหญ่
เป็นเรื่องบัตรส่วนลด/ บัตรเครดิตพลังงาน และข้อมูลสถานีบริการ
 สำาหรับการร้องเรียน ปตท. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปสามารถร้องเรียนเมื่อพบพฤติกรรมของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ที่ไม่เหมาะสมหรือขัดต่อจรรยาบรรณธุรกิจของ ปตท. ต่อคณะกรรมการตรวจสอบ สำานักตรวจสอบภายใน ฝ่ายกำากับดูแล 
และส่งเสริมธรรมาภิบาล และฝ่ายทรัพยากรบุคคล โดย ปตท. จะรับฟังทุกข้อร้องเรียนอย่างเสมอภาค โปร่งใส เอาใจใส่  
และให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย มีการกำาหนดระยะเวลาดำาเนินการที่เหมาะสม มีการรักษาความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน 
 ปี 2561 คณะกรรมการ ปตท. มีมติอนุมัติแต่งต้ังโครงสร้างงานกำากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ โดยจัดตั้งฝ่ายกำากับ
ดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล ทำาหน้าที่รับผิดชอบเป็นศูนย์กลางรับแจ้งเหตุ เบาะแส ติดตามเรื่องแจ้งเหตุ ปกป้องคุ้มครอง 
และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้องกับการเกิดทุจริตภายในองค์กร รายงานผลการสอบสวน 
และการลงโทษต่อฝ่ายจัดการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงแจ้งความผลต่อผู้เกี่ยวข้อง ปี 2562 ได้รับแจ้งข้อร้องเรียนรวม  
21 เรื่อง ทั้งนี้ ภายหลังจากที่ได้รับการพิจารณาตามกระบวนการพบว่า 16 เรื่องไม่พบมูลเหตุทุจริต และ 5 เรื่องอยู่ระหว่าง 
การดำาเนินการซึ่งเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคำาสั่งของ ปตท.
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คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
การประเมินผลกรรมการ 
การปฐมนิเทศกรรมการ 
การพัฒนากรรมการ
 

1. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

 คณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำาคัญในการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  
โดยในช่วงเริ่มแรกได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องขึ้น  
3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
และคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการ 
ตรวจสอบจะมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการดำาเนินการ 
เกีย่วกบัการกำากบัดแูลกจิการและการบรหิารความเสีย่งในระดับ
คณะกรรมการด้วย
 ตอ่มาในป ี2547 คณะกรรมการ ปตท. ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. เพื่อช่วยส่งเสริมและกลั่นกรอง 
การดำาเนินงานเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการและการบริหาร
จัดการให้ดีเลิศ และในปี 2556 คณะกรรมการ ปตท. ได้จัดตั้ง 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ปตท. เพ่ือให้การดำาเนินการ 
เกีย่วกบัการบรหิารความเสีย่งของ ปตท. มคีวามชดัเจนมากยิ่งขึ้น  
และสอดคล้องกับหลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีบริษัทจดทะเบียน 
พงึปฏบิตัแิละเปน็ไปตามหลกัการและแนวทางการกำากบัดูแลทีด่ี 
ในรัฐวิสาหกิจปี 2552 ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ดังนั้น ในปัจจุบัน ปตท. จึงมีคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องรวม 5 คณะ เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำาคัญ
อย่างรอบคอบภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีมุ่งเน้น 
การสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยคำานึงถึงผู้ที่มีส่วน 
ได้เสียโดยรวม มีคุณธรรมในการดำาเนินธุรกิจ มีความโปร่งใส 
และตรวจสอบได ้คณะกรรมการเฉพาะเรือ่งทกุคณะประกอบด้วย 
กรรมการทีไ่มเ่ปน็ผูบ้รหิาร และมคีณุสมบตั ิหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
ตามข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ง 
มกีารกำาหนดบทบาทภาระหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบเปน็ลายลกัษณ์
อักษรไว้อย่างชัดเจน ตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา ได้มีการขยาย
อำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการกำากับดแูลกิจการที่ดีให้มีหนา้ที ่
มอบนโยบาย แนวปฏิบัติ และติดตามการดำาเนินงานด้าน 
ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม ชมุชน และสิง่แวดลอ้มเพิม่เตมิ เพือ่ให้ 

คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีสามารถดำาเนินงานด้าน 
การดูแลผู้มีส่วนได้เสียได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น รวมถึงในปี 2556 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ได้มีอำานาจครอบคลุมถึงการวางกรอบแนวทางการกำากับดูแล
การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตของ ปตท.  
ในปี 2558 และปี 2559 คณะกรรมการ ปตท. ได้มีการพิจารณา 
ปรับปรุงอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่  
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร เพื่อให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น ในปี 2560  
คณะกรรมการ ปตท. ได้อนมัุตใิห้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
ขององค์กร ทำาหน้าที่กำากับดูแลกระบวนการบริหารจัดการ 
ผู้มีส่วนได้เสีย และในปี 2562 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติ
ให้ปรับปรุงหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งองค์กร เพือ่ให้ครอบคลุมเรือ่งการพจิารณากลัน่กรอง
และให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ด้วย
 ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ทั้ง 5 คณะ มีบทบาทหน้าที่
และการดำาเนินการ ดังนี้

 1.1 คณะกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่สอบทานรายงานทาง 
การเงิน โดยประชุมร่วมกับศูนย์บริการงานบัญชีและสำานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทุกไตรมาส โดยคณะกรรมการ ปตท.  
เปน็ผูร้บัผดิชอบตอ่รายงานทางการเงนิของ ปตท. และบรษิทัยอ่ย  
รวมทั้งสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำาปี  
รายงานทางการเงินดังกล่าวจัดทำาขึ้นตามมาตรฐานการบัญชี 
ตรวจสอบและรับรองโดยสำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
การเปดิเผยขอ้มลูสารสนเทศทีส่ำาคญั ทัง้ขอ้มลูทางการเงนิ และ 
ไมใ่ช่การเงนิ ดำาเนนิการบนพืน้ฐานของข้อเทจ็จรงิอยา่งครบถว้น  
และสม่ำาเสมอ 
 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการตรวจสอบ  
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท.  
ซึ่งมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำาหนด มจีำานวนอยา่งนอ้ย 3 คน ทัง้นี ้ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการตรวจสอบ ตำาแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายวิชัย อัศรัสกร ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายดนุชา พิชยนันท์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานักตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการ

หมายเหตุ:
1.  นายวิชัย อัศรัสกร ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2557 และเปลี่ยนแปลงตำาแหน่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ  
 ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 
2.  นางนนัทวลัย ์ศกุนตนาค ไดรั้บแตง่ตัง้เปน็กรรมการตรวจสอบ ตัง้แตว่นัที ่5 กรกฎาคม 2557 โดยเปน็กรรมการตรวจสอบทีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ ์ 
 เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (มีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบตั้งแต่ปี 2557)
3. นายดนุชา พิชยนันท์ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 โดยเป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ ์
 เพียงพอในการสอบทานความถูกต้องและน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน (มีประสบการณ์เป็นกรรมการตรวจสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 •	 จัดทำากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบ 
ในการดำาเนินงานของ ปตท. โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ปตท. และมีการสอบทานความเหมาะสม 
ของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

	 •	 สอบทานประสทิธภิาพและประสทิธผิลของกระบวนการกำากบัดแูลทีด่	ีกระบวนการบรหิารความเสีย่ง	และกระบวนการควบคมุ
ภายใน

	 •	 สอบทานให้	ปตท.	มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
	 •	 สอบทานการดำาเนินงานของ	ปตท.	 ให้ถูกต้องตามกฎหมาย	 ระเบียบ	ข้อบังคับ	 วิธีปฏิบัติงาน	มติคณะรัฐมนตรี	 กฎหมาย 

ว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ประกาศ หรือคำาสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงาน
ของ ปตท.

	 •	 สอบทานให้	 ปตท.	มีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี	พิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ	บุคลากร	และความเป็นอิสระ
ของหน่วยตรวจสอบภายใน

	 •	 พจิารณารายการทีเ่กีย่วโยงกันหรอืรายการทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชนห์รอืมโีอกาสเกดิการทจุรติทีอ่าจมผีลกระทบ 
ต่อการปฏิบัติงานของ ปตท. โดยให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์

	 •	 เสนอข้อแนะนำาต่อคณะกรรมการ	ปตท.	 ในการพิจารณาแต่งตั้ง	 โยกย้าย	 เลื่อนขั้น	 เลื่อนตำาแหน่ง	และประเมินผลงานของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

	 •	 พิจารณาคัดเลือก	เสนอแต่งตั้ง	และเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของ	ปตท.	ต่อคณะกรรมการ	ปตท.
	 •	 ประสานงานเกีย่วกบัผลการตรวจสอบกบัผูส้อบบญัช	ีและอาจเสนอแนะให้สอบทานหรอืตรวจสอบรายการใดทีเ่ห็นวา่จำาเปน็
	 •	 รายงานผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ	ปตท.	 อย่างน้อย

ไตรมาสละ 1 ครั้ง ยกเว้นรายงานผลการดำาเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทำาเป็นรายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี พร้อมทั้ง 
ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของ ปตท. และกระทรวงการคลังเพื่อทราบ

	 •	 ประเมินผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ	 1	ครั้ง	 
ให้คณะกรรมการ ปตท. ทราบ

	 •	 เปิดเผยรายงานผลการดำาเนนิงานประจำาปขีองคณะกรรมการตรวจสอบ	และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชใีนรายงานประจำาป ี
ของ ปตท.

	 •	 ประธานกรรมการตรวจสอบ	 หรือกรรมการตรวจสอบ	 ต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น	 ปตท.	 เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับ 
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
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	 •	 ดำาเนินการให้ฝ่ายบริหารจัดให้มีกระบวนการรับและกำากับดูแลการรับเรื่องร้องเรียน
	 •	 กรณทีีก่ารดำาเนนิงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรอืการปฏบิตังิานอืน่ใดของคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามจำาเปน็ตอ้งอาศยั

ความรูค้วามสามารถจากผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะเรือ่ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอ่คณะกรรมการ ปตท. เพือ่พจิารณาใหม้ ี
การเชิญหรือดำาเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ ปตท. ได้

	 •	 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และคำาสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินงานของ ปตท. ให้แจ้งต่อผู้บริหารสูงสุด 
เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานของ ปตท. ดำาเนินการแก้ไข

	 •	 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง	ทั้งนี้	ต้องมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี
ฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

	 •	 ให้คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับฝ่ายบริหารอย่างน้อยปีละ	1	ครั้ง
	 •	 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำาหนดหรือคณะกรรมการ	ปตท.	มอบหมาย	ท้ังน้ี	ต้องอยู่ในขอบเขต	หน้าท่ี	และความรับผิดชอบ 

ของคณะกรรมการตรวจสอบ
 โดยเป็นไปตามแนวทางทีก่ำาหนดไวใ้นระเบยีบบรษิทั ปตท. จำากดั (มหาชน) วา่ดว้ยคณะกรรมการตรวจสอบและหนว่ยตรวจสอบ
ภายใน พ.ศ. 2557
 ในปี 2562 มีการประชุม 16 ครั้ง โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการ ปตท. และมีการประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชีและศูนย์บริการ
งานบัญชีในการสอบทานงบการเงินทุกไตรมาส 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

หมายเหตุ: 
“ปตท. เข้าข่ายรัฐวิสาหกิจ ตามคำานิยามใน พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ ซึ่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย การตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๔ มาตรา ๕๓ และมาตรา ๙๑ กำาหนดว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน มีอำานาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานทางการเงิน
ตามนโยบายการตรวจเงินแผ่นดินและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำาหนด และ พ.ร.บ.วินัย 
การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑”  

 1.2 คณะกรรมการสรรหา 

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2544 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ ปตท. 3 คน ทั้งนี้ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการสรรหา ตำาแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายดอน วสันตพฤกษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. ศ. ดร.สุรพล นติไิกรพจน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีเลขานุการบริษัททำาหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ: 
1.  นายดอน วสันตพฤกษ์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561
2.  ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 
3.  ศ. ดร.สรุพล นติไิกรพจน์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการสรรหา ตัง้แตว่นัที ่25 เมษายน 2561 - 11 เมษายน 2562 และตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคม 2562 เปน็ตน้ไป  
  แทนนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการที่ลาออก
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 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหา

 •	 กำาหนดวิธีการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ	ปตท.	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
	 •	 คดัเลอืกบคุคลทีส่มควรไดร้บัการเสนอชือ่เปน็กรรมการใหม	่เมือ่มตีำาแหนง่วา่งลง	(จากการลาออก	หรอืครบวาระ)	เพือ่เสนอ 

คณะกรรมการ ปตท. หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อดำาเนินการแต่งตั้ง โดยคำานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้  
ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท. ตามองค์ประกอบใน Board Skill Matrix ของ ปตท. และฐานข้อมูล 
กรรมการ (Director’s Pool) ของกระทรวงการคลัง และของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้ง 
ไมม่กีรณผีลประโยชนข์ดัแยง้กบั ปตท. (Conflict of Interest) อกีทัง้คุณสมบตัขิองกรรมการทีต่อ้งการสรรหา ตอ้งให้สอดคลอ้ง
กับกลยุทธ์ในการดำาเนินธุรกิจของบริษัท

	 •	 พจิารณาเสนอชือ่กรรมการ	เพือ่ทำาหนา้ทีก่รรมการเฉพาะเรือ่ง	โดยพจิารณาตามองค์ประกอบของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ง	 
คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการเฉพาะเรื่อง และนำาเสนอต่อ 
คณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง ยกเว้น คณะกรรมการสรรหา ซึ่งคณะกรรมการ ปตท. จะเป็นผู้พิจารณาแต่งตั้ง

	 •	 มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	 ปตท.	 โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ	 ปตท.	 มีความรับผิดชอบใน 
การดำาเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 •	 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการสรรหา	และจดัให้มกีารรายงานผลเพือ่รายงานผลให้คณะกรรมการ	ปตท.	ทราบ	
และเปิดเผยในรายงานประจำาปี

	 •	 เปิดเผยรายงานการดำาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจำาปี
	 •	 คณะกรรมการสรรหาควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	
	 •	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด	ตามที่คณะกรรมการ	ปตท.	มอบหมาย

 ทั้งนี้ ได้กำาหนดวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
	 •	 คณะกรรมการสรรหากำาหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหาทดแทน	 เพื่อให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตาม

กฎหมาย/ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสอดคล้องกับกลยุทธ์และการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. และกำาหนดวิธีการเสนอรายชื่อ 
ผู้มีคุณสมบัติ 

   ทั้งนี้ คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี มาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจ ได้ระบุคุณสมบัติของ 
คณะกรรมการไวว้า่ กรรมการแตล่ะคนตอ้งมาจากผู้ทรงคุณวุฒหิลากหลายสาขาอาชพีที่จำาเปน็ในการบรหิารกจิการของ ปตท.  
ควรประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ด้านธุรกิจพลังงานปิโตรเลียมอย่างน้อย 3 คน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายอย่างน้อย 1 คน  
และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชีและการเงินอย่างน้อย 1 คน (Board Composition) นอกจากนี้ องค์ประกอบใน Board Skill  
Matrix ของ ปตท. ปัจจุบันประกอบด้วยด้านบัญชี/ การเงิน/ กฎหมาย/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิศวกรรม/ การตลาด/  
การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ การบริหารหรือกำากับดูแลรัฐวิสาหกิจที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ/ ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ/ เศรษฐศาสตร์/ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านพลังงาน, ปิโตรเคมี, อุตสาหกรรมชีวภาพ, Digital, 
Automation, Artificial Intelligence หรือ Robotics/ รัฐศาสตร์ ความมั่นคง การบริหารความเสี่ยงในวิกฤตต่าง ๆ/ งานภาค
ประชาสังคม วิสาหกิจชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

	 •	 คณะกรรมการสรรหาสรุปผลการสรรหาและเสนอชื่อผู้มีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการ	ปตท.	พร้อมเหตุผลประกอบ 
และนำาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.

	 •	 คณะกรรมการ	ปตท.	พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามรายชื่อที่คณะกรรมการสรรหานำาเสนอเพื่อพิจารณา 
แต่งตั้งเป็นกรรมการหรือเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งเป็นกรรมการต่อไป โดยรายชื่อบุคคล 
ท่ีมีความเหมาะสม จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เพ่ือเป็นไปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 อีกด้วย

 ในปี 2562 มีการประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาทุกท่านที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และเลขานุการบริษัท 
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหา
 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว 
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 1.3 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการกำาหนดคา่ตอบแทน เมือ่วนัที ่1 ตลุาคม 2544 โดยแตง่ตัง้จากกรรมการ ปตท. 
3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ตำาแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

 1. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ กรรมการ

 3. ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีเลขานุการบริษัททำาหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ: 
1.  พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562
2.  นายจุมพล ริมสาคร ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561
3.  ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน

 •	 กำาหนดหลักเกณฑ์	หรือวิธีการกำาหนดค่าตอบแทน	รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล	สำาหรับ
กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง ต่อคณะกรรมการ ปตท. และที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 •	 พจิารณาเสนอแนวทางการประเมนิผลและคา่ตอบแทนประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญต่อ่คณะกรรมการ	
ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ

	 •	 รับทราบและให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและระดับงาน	 รวมทั้งการประเมินผลและพิจารณาค่าตอบแทน	 
ผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่

	 •	 มีความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ	 ปตท.	 โดยตรงตามบทบาทหน้าที่และคณะกรรมการ	 ปตท.	 มีความรับผิดชอบใน 
การดำาเนินงานของ ปตท. ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

	 •	 ประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน	และจดัใหม้กีารรายงานผลเพือ่รายงานผลใหค้ณะกรรมการ	
ปตท. ทราบ และเปิดเผยในรายงานประจำาปี 

	 •	 เปิดเผยรายงานการดำาเนินงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนไว้ในรายงานประจำาปี
	 •	 คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยปีละ	2	ครั้ง	
	 •	 ปฏิบัติหน้าที่อื่นใด	ตามที่คณะกรรมการ	ปตท.	มอบหมาย
 ในปี 2562 มีการประชุม 3 คร้ัง โดยกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนทุกท่านท่ีดำารงตำาแหน่งอยู่ขณะน้ัน เข้าร่วมประชุม และเลขานุการ
บริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน
 ท้ังน้ี คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจำาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทนแล้ว

 1.4 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

 คณะกรรมการ ปตท. ได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2547 โดยแต่งตั้งจากกรรมการ 
ปตท. 3 ท่าน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี ตำาแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

 1. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

 2. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานักกฎหมาย ทำาหน้าที่
เลขานกุารคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีและผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการใหญก่ำากบัดแูลและธรรมภบิาลองคก์ร และผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่เลขานุการบริษัท และองค์กรสัมพันธ์ ทำาหน้าที่ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

หมายเหตุ: 
1.  ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562
2.  ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2561 
3.  นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ ดำารงตำาแหน่งกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 - 11 เมษายน 2562 และตั้งแต่วันที่  
  1 ตุลาคม 2562 แทนนายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ กรรมการที่ลาออก 

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการท่ีดี

 •	 เสนอแนวปฏิบัติด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดี	ต่อคณะกรรมการบริษัท
	 •	 ให้คำาแนะนำาแก่คณะกรรมการ	ปตท.	ในเรื่องเกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 •	 ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ	และฝ่ายจัดการ	เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี
	 •	 ทบทวนแนวทางหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ	ปตท.	 เป็นประจำาทุกปี	 โดยเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติของสากลปฏิบัติ	 

และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ปตท.
	 •	 มอบนโยบายการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง	ปตท.	ให้คณะกรรมการจดัการการกำากบัดูแลการบรหิารความเสีย่ง	และการกำากบั

การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร
	 •	 มอบนโยบายและแนวปฏิบัติในการดำาเนินงานด้านการบริหารจัดการความยั่งยืน	 (Sustainability	Management:	 SM)	 

ซึ่งรวมถึงการดำาเนินงานด้านการดูแลสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)
	 •	 กำาหนดนโยบายให้	ปตท.	 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ	ปตท.	และการเสนอ

วาระสำาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
	 •	 ติดตามการดำาเนินงานด้าน	SM	และรายงานต่อคณะกรรมการ	ปตท.	
	 •	 วางกรอบแนวทางการกำากับดูแลการดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ	ปตท.
	 •	 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีควรประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ	1	ครั้ง
 ปี 2562 มีการประชุม 5 ครั้ง โดยกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีทุกท่านที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกท่าน 
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานักกฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี
 ทัง้นี ้คณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการทีด่ีไดร้ายงานผลการปฏิบตัิงานประจำาปไีวใ้นรายงานของคณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการ
ที่ดีแล้ว

 1.5  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 คณะกรรมการ ปตท. ไดอ้นมุตัจิดัตัง้คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งองคก์ร เมือ่วนัที ่25 ตลุาคม 2556 โดยแตง่ตัง้จากกรรมการ 
ปตท. อย่างน้อย 3 ท่าน และอย่างน้อย 1 ท่านเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยกรรมการ 4 ท่าน  
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
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ชื่อ-นามสกุล ตำาแหน่งในคณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กร ตำาแหน่งในคณะกรรมการ ปตท.

 1. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานกรรมการ กรรมการ

 2. นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ

 3. นายณัฐชาติ จารุจินดา กรรมการ กรรมการ

 4. นายจุมพล ริมสาคร กรรมการ กรรมการ

 โดยมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร มีภารกิจเป็น Chief Risk Officer (CRO) และ Chief Stakeholder Officer (CSO)
ทำาหน้าที่เลขานุการ

หมายเหตุ: 
1.  นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
2.  นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ ดำารงตำาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2561 และเปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง 
  เป็นกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
3.  นายณัฐชาติ จารุจินดา ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2562 ทั้งนี้ นายณัฐชาติ จารุจินดา พ้นวาระ 
  การดำารงตำาแหน่งกรรมการ เนื่องจากอายุครบ 65 ปีบริบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563
4.  นายจุมพล ริมสาคร ดำารงตำาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562

 ในปี 2562 ได้มีการทบทวนหน้าที่และความรับผิดชอบ เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการพิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระ 
ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน ดังนี้

 หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

 •	 กำาหนด	และทบทวน	นโยบาย	กรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร	และกรอบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียขององค์กร
	 •	 กำากับดูแล	 และสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงองค์กร	 และการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย 

ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
	 •	 ใหข้อ้เสนอแนะแนวทาง	ตดิตาม	และประเมนิผล	การบรหิารความเสีย่ง	และการบรหิารจดัการผูม้สีว่นไดเ้สยี	ตอ่คณะกรรมการ

แผนวิสาหกิจและบริหารความเสี่ยง (Corporate Plan and Risk Management Committee: CPRC - ระดับจัดการ) เพื่อนำาไป
ดำาเนินการ

	 •	 พจิารณารายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์ร	และใหข้อ้คดิเหน็ในความเสีย่งทีอ่าจจะเกดิขึน้	รวมทัง้แนวทางการกำาหนด
มาตรการควบคุม หรือบรรเทา (Mitigation Plan) และการพัฒนาระบบการจัดการบริหารความเสี่ยงองค์กรให้แก่ CPRC เพื่อ
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

	 •	 พิจารณารายงานผลการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย	 และให้ข้อคิดเห็นในแผนการดำาเนินการเพื่อขยายผลเชิงบวก	 
หรือลด/ชดเชยผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสียให้แก่  
CPRC เพื่อให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

	 •	 สนับสนุนการดำาเนินงานของ	Chief	 Risk	Officer	 (CRO)	 และ	Chief	 Stakeholder	Officer	 (CSO)	 ให้บรรลุเป้าหมายของ 
การบริหารความเสี่ยงองค์กร และการบริหารผู้มีส่วนได้เสีย

	 •	 รายงานผลการบรหิารความเสีย่งองคก์รและผลการบรหิารจดัการผูม้สีว่นไดเ้สยี	ใหค้ณะกรรมการ	ปตท.	รบัทราบ	และในกรณ ี
ที่มีปัจจัย หรือเหตุการณ์สำาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อ ปตท. หรือผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท. อย่างมีนัยสำาคัญ ต้องรายงาน 
ต่อคณะกรรมการ ปตท. เพื่อทราบและพิจารณาโดยเร็วที่สุด 

	 •	 พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับสัญญาที่ต้องนำาเสนอคณะกรรมการ	 ปตท.	 เป็นผู้อนุมัติ	 ที่มี 
ความซับซ้อนเชิงธุรกิจและมีความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อ ปตท. หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท.  
อย่างมีนัยสำาคัญตามที่คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เห็นชอบ
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 • พิจารณากลั่นกรองและให้ข้อคิดเห็นวาระที่เกี่ยวข้องกับ
การลงทุน ดังนี้

  • โครงการลงทุนของ ปตท. และบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น  
 ร้อยละ 100 ท่ีมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า 5,000 ล้านบาท  
 และต้องนำาเสนอคณะกรรมการ ปตท. เป็นผู้อนุมัติ

  • การลงทนุของบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุน้นอ้ยกวา่รอ้ยละ 100  
 ที่ไม่ได้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ 
 แห่งประเทศไทย และมีมูลค่าการลงทุนมากกว่า  
 5,000 ล้านบาท ที่ต้องนำาเสนอคณะกรรมการ ปตท.  
 ให้ความเห็นชอบก่อนผู้แทน ปตท. ออกเสียง 
 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการบริษัท

  • การลงทนุทีม่คีวามเสีย่งทีอ่าจสง่ผลกระทบตอ่ ปตท.  
 หรืออาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียของ ปตท.  
 อย่างมีนัยสำาคัญตามที่คณะกรรมการจัดการ 
 ของ ปตท. เห็นชอบ

 • ประชุมคณะกรรมการฯ อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
 • ปฏิบัติหน้าท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
 ทั้งนี้ การสอบทานระบบบริหารความเสี่ยงองค์กร ยังคง 
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบและสำานักตรวจสอบ
ภายใน 
 โดยในปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
มีการประชุม 9 ครั้ง โดยกรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ 
ที่ดำารงตำาแหน่งอยู่ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม และรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร ปฏิบัติหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงองค์กร
 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กรได้รายงานผล 
การปฏิบัติงานประจำาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กรแล้ว

2. การประเมินผลตนเอง
 ของคณะกรรมการบริษัท
 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 
27 กันยายน 2562 มีมติเห็นชอบแบบประเมินผลคณะกรรมการ 
ปตท. ประจำาปี 2562 ทั้ง 5 แบบ โดยได้มีการปรับปรุงเพิ่มเติม 
แบบประเมินคณะกรรมการท้ังคณะ ในหัวข้อนโยบายคณะกรรมการ  
(Board Policy) เพื่อให้ครอบคลุมเรื่องการนำานวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่ใช้ในการผลักดัน 
การดำาเนินธุรกิจขององค์กร และปรับเนื้อความในส่วนของ
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ (Board Practices) ในหัวข้อ 
การประเมินผลงาน ให้ชัดเจนและครบถ้วนในเรื่องการนำาผล 
การประเมินกรรมการไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในปี 2562  
จะมีแบบประเมิน 5 แบบ ประกอบด้วยแบบประเมินผล 
คณะกรรมการทัง้คณะ/ แบบประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล 
(ประเมินตนเอง)/ แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล 
(ประเมินกรรมการท่านอื่น)/ แบบประเมินผลคณะกรรมการ

เฉพาะเรื่อง (กรรมการเฉพาะเรื่องประเมินการทำางานของ 
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ตนเองดำารงตำาแหนง่)/ แบบประเมิน
บทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ  
ความพึงพอใจการทำางานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ
ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ (ประเมินโดย
กรรมการทุกท่าน) โดยแบบประเมินผลทั้ง 5 แบบ มีเกณฑ์ 
การประเมนิผล คดิเปน็รอ้ยละจากคะแนนเตม็ในแตล่ะขอ้ทัง้หมด 
ตามหลักเกณฑ์ 

มากกว่า 85% = ดีเยี่ยม

มากกว่า 75% = ดีมาก

มากกว่า 65% = ดี

มากกว่า 50% = พอใช้

ตำ่ากว่า 50% = ควรปรับปรุง

 โดยสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
 1. แบบประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประกอบด้วย 
5 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ (Board Policy)/ โครงสร้าง
ของคณะกรรมการ (Board Composition)/ แนวปฏิบัติของคณะ
กรรมการ (Board Practices)/ การจัดเตรียมและดำาเนินการ
ประชุม (Board Meeting)/ การอบรมและพฒันา (Board Training 
and Development) 
  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ ในภาพรวม  
5 หวัขอ้ เหน็วา่การดำาเนนิการสว่นใหญจ่ดัทำาไดด้เียีย่ม/ เหมาะสม 
ที่สุด มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.95
 2. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง)  
ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรับผิดชอบต่อการตัดสินใจ 
และการกระทำาของตนเอง สามารถอธิบายการตัดสินใจได้  
(Accountability)/ ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขีด
ความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility)/ 
การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเท่าเทียมเป็นธรรม และ
สามารถมีคำาอธิบายได้ (Equitable Treatment)/ มีความโปร่งใส
ในการดำาเนนิงานทีส่ามารถตรวจสอบได ้และมกีารเปดิเผยขอ้มลู 
(Transparency)/ การมวีสิยัทศันใ์นการสรา้งมลูคา่เพิม่แกก่จิการ
ในระยะยาว (Vision to Create Long Term Value)/ การมจีรยิธรรม/
จรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ (Ethics)
  สรุปผลการประเมินคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน
ตนเอง) ในภาพรวม 6 หัวข้อ เห็นว่ากรรมการสว่นใหญถ่ือปฏิบตัิ
เปน็ประจำา คะแนนเฉลีย่อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม เทา่กบัรอ้ยละ 98.39
 3. แบบประเมินผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมิน
กรรมการทา่นอืน่) ประกอบด้วย 6 หัวขอ้ เหมอืนกบัแบบประเมนิ
ผลคณะกรรมการรายบุคคล (ประเมินตนเอง) เพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบผลกับที่กรรมการประเมินตนเอง
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  สรปุผลการประเมนิผลคณะกรรมการรายบคุคล (ประเมนิ
กรรมการทา่นอืน่) รวมจำานวน 6 หวัข้อ เหน็ว่ากรรมการสว่นใหญ่
ถือปฏิบัติเป็นประจำา คะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 
ร้อยละ 99.38 
 4. แบบประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (ประเมิน 
ทั้งคณะ) ประกอบด้วย 4 หัวข้อ คือ นโยบายคณะกรรมการ 
(Board Policy)/ โครงสร้างของคณะกรรมการ (Board  
Composition)/ แนวปฏบิตัขิองคณะกรรมการ (Board Practices)/ 
การจัดเตรียมและดำาเนินการประชุม (Board Meeting)
  สรุปผลการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 
(ประเมนิทัง้คณะ) ท้ัง 4 คณะ รวมจำานวน 4 หวัข้อ เหน็ว่าดำาเนนิการ 
อย่างมีประสิทธิภาพ/ เห็นด้วยอย่างยิ่ง ดังมีรายละเอียด ดังนี้
  4.1 คณะกรรมการสรรหา มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ 
ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.92 
  4.2  คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน มีคะแนนเฉลี่ย
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 97.22
  4.3 คณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ีมคีะแนนเฉลีย่
อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 98.96
  4.4 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร มีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับร้อยละ 95.83
 5. แบบประเมินบทบาทหน้าที่และผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการ ความพงึพอใจการทำางานของคณะกรรมการ 
เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องในแต่ละคณะ 
โดยประเมินประธานกรรมการ 8 หัวข้อ และความพึงพอใจ 
การทำางานฯ 10 ข้อ โดยคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เท่ากับ 
ร้อยละ 98.40 
 6. การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบ 
  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายใน 
พ.ศ. 2557 เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงาน ประกอบกับ
คู่มือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง และตามคู่มือปฏิบัติสำาหรับผู้ตรวจสอบ 
ภายในและกรรมการตรวจสอบเพื่อการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตอนที่ 1.1 ภาระหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบ กำาหนดใหค้ณะกรรมการตรวจสอบ 
ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็น 
รายบุคคลและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทั้งคณะ รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหาและ 
อุปสรรคตลอดจนแผนการปรับปรุงการดำาเนินงานให้คณะกรรมการ  
ปตท. ทราบทุกปี โดยในปี 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการ 
ตรวจสอบฯ คร้ังที ่8/2562 วนัที ่13 สงิหาคม 2562 มมีตเิหน็ชอบ
ให้ใชแ้บบประเมนิผลการปฏบิตังิานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประกอบด้วยแบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ 

แบบประเมนิผลรายบคุคล (ประเมนิตนเอง) และแบบประเมนิผล 
รายบุคคล (ประเมินไขว้) ซึ่งมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับ 
แนวปฏิบัติท่ีดีของสำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และที่ประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 9/2562 วันที่ 17 กันยายน  
2562 มีมติเห็นชอบผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ประจำาปี 2562 โดยผลสรุปเป็นดังนี้
  •	 แบบประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ  

ประกอบด้วย 7 หัวข้อ คือ องค์ประกอบของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ/ การประชมุคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/ บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ/  
ความสมัพนัธก์บัผูต้รวจสอบภายในและผูส้อบบญัช/ี  
ความสมัพนัธ์กบัฝา่ยบรหิาร/ การรายงาน/ การรกัษา
คุณภาพ โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ  
4 = ปฏิบัติครบถ้วน/ 3 = ปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่/  
2 = ปฏิบัติบางส่วน/ 1 = ยังไม่ปฏิบัติ

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งคณะอยู่ในเกณฑ์ปฏิบัติครบถ้วน คะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 3.97

  •	 แบบประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล 
(ประเมินตนเอง) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ คือ ความรู้
ทางธรุกจิ/ ความเชีย่วชาญเฉพาะดา้น/ อำานาจหนา้ที/่ 
ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม/ ความเข้าใจ 
หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ/ 
การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม  
โดยมีเกณฑ์การประเมินผล 4 ระดับ คือ 4 = ดีเยี่ยม/ 
3 = ดีมาก/ 2 = ดี/ 1 = ควรปรับปรุง

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายบุคคล (ประเมินตนเอง) อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม 
คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.85

  •	 แบบประเมนิผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบคุคล  
(ประเมินไขว้) ประกอบด้วย 6 หัวข้อ เหมือนแบบ
ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
(ประเมินตนเอง) 

    สรุปผลการประเมินคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายบคุคล (ประเมนิไขว้) อยูใ่นเกณฑ์ดเียีย่ม คะแนน
เฉลี่ย เท่ากับ 3.97 

 อนึ่ง บริษัทได้วิเคราะห์หัวข้อของการประเมินผล เพื่อมา
พัฒนา/ ปรับปรุงการทำางานต่อไป และนอกเหนือจากการจัดทำา 
แบบประเมินผลคณะกรรมการประจำาปีแล้ว ตั้งแต่ปี 2560  
คณะกรรมการยังได้วัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของกรรมการ 
โดยใชว้ธิกีารกำาหนดเปา้หมายการปฏบิตัหินา้ทีข่องกรรมการเปน็ 
ตัวชี้วัด (KPI) ไว้ตั้งแต่ต้นปีเพื่อใช้สำาหรับวัดผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการและเปน็สว่นหนึง่ในการพจิารณาค่าตอบแทน
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3. การปฐมนิเทศกรรมการ 
 (Directors Orientation)

 สำาหรบักรรมการทีเ่ขา้รบัตำาแหนง่ใหมใ่นคณะกรรมการ ปตท. 
ปตท. ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศ เพื่อให้กรรมการใหม่ได้รับทราบ
นโยบายธุรกิจของ ปตท. รวมท้ังข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เช่น โครงสร้างทุน  
ผู้ถือหุ้น ผลการดำาเนินงาน ข้อมูลระบบต่าง ๆ ที่ใช้งานภายใน 
ปตท. รวมทั้งกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งส่งมอบคู่มือ
สำาหรับกรรมการ ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำาหรับการเป็น
กรรมการ ปตท. ให้กับกรรมการ ท้ังน้ี คู่มือกรรมการ ประกอบด้วย

 คู่มือกรรมการ: 
 1. พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำากัด
 2. พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 3. พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการ 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจ
 4. ใบสำาคัญแสดงการจดทะเบียนบริษัท
 5. หนังสือรับรองบริษัท 
 6. วัตถุประสงค์ของบริษัท
 7. ข้อบังคับบริษัท
 8. ระเบียบบริษัท (17 ระเบียบ)
 9. คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี ของ ปตท.
 10. คู่มือกรรมการบริษัทจดทะเบียน 

 ข้อมูลสำาหรับกรรมการ: 
 1. Presentation แนะนำาการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. 
 2. รายชื่อคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ 

ผังโครงสร้างการจัดการ
 3. Director Fiduciary Duty Check List
 4. หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน
 5. รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน
 6. ข้อแนะนำาการให้สารสนเทศสำาหรับผู้บริหารจดทะเบียน
 7. Company Profile บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) ฉบับย่อ
 8. รายงานประจำาปี 
 9. รายงานทางการเงิน 
 10. รายงานความยั่งยืน ปตท. 
 11. หนังสือธรรมาภิบาล
	 12.	 วารสารหุ้นกู้	(Happiness)
 13. วารสารบ้านเรา (PTT Spirit)
 14. บทความ แฉ ความจริง…แปรรูปรัฐวิสาหกิจ
 15. PTT WAY OF CONDUCT
 16. PTT Technology and Innovation Management Operating  

System
 17. PLLI Course Catalog

 ในปี 2562 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมนำาเสนอข้อมูล ปตท. ทั้งหมด 
โดยบรรยายชี้แจงให้กับกรรมการใหม่ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อ
โครงสร้างการบริหารจัดการองค์กร ยุทธศาสตร์และนโยบาย 
การดำาเนินธุรกิจของ ปตท. และผลประกอบการและผล 
การดำาเนินการของธุรกิจ รวมทั้งข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
กรรมการได้เห็นภาพรวมของธุรกิจที่ชัดเจน พร้อมกับส่งมอบ
คู่มือกรรมการและข้อมูลสำาหรับกรรมการตามรายการข้างต้น  
โดยในปี 2562 มีการจัดปฐมนิเทศกรรมการรวม 3 ครั้ง 

4. การพัฒนากรรมการ ปตท. 
 
 การอบรม/ สัมมนา/ การร่วมกิจกรรมของบริษัท
 
 คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหารระดับสูงให้ความสำาคัญ 
ต่อการเข้าร่วมอบรมสัมมนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข้องกับการพัฒนา
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าท่ีกรรมการอย่างสม่ำาเสมอ  
(ดงัรายละเอยีดตามขอ้มลูในประวตัขิองแตล่ะทา่น) โดยกรรมการ  
ปตท. สว่นใหญ ่(มากกวา่รอ้ยละ 90) มปีระวตัไิดเ้ขา้รบัการอบรม 
กับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้ว  
โดย ปตท. ใหก้ารสนบัสนนุและสมคัรสมาชกิ IOD ใหก้บักรรมการ
ทุกท่าน  เพื่อเป็นช่องทางในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู ้
ทีส่ามารถนำามาปรบัใชก้บัการเปน็กรรมการได ้อกีทัง้ ปตท. นำาสง่ 
ขอ้มลูการอบรมให้กบัคณะกรรมการ ปตท. เพือ่พจิารณาเขา้รว่ม 
อบรมในหลักสูตรที่สนใจเพิ่มเติม รวมทั้งหลักสูตรการอบรม 
ของสถาบนัอืน่ ๆ  ในทกุหลักสตูรทีเ่กีย่วขอ้งอยา่งตอ่เนือ่งตลอดป ี 
รวมถึงการจัดผู้เชี่ยวชาญ บริษัทที่ปรึกษา นำาเสนอข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ สำาหรับธุรกิจอย่างสม่ำาเสมอ (In-house Briefing)  
รวมทัง้จดัให้คณะกรรมการได้ดูงานจากหนว่ยงาน หรอืองค์กรอืน่
ตามความเหมาะสม ทำาให้เกิดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน ์
มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของ ปตท. ให้เติบโตอย่างยั่งยืน 
 ในปี 2562 กรรมการเข้ารับการอบรม/ กิจกรรมสัมมนา  
ทีเ่ปน็การเพิม่พนูความรูใ้นการปฏบิตังิานและกจิกรรมของบรษิทั 
ตัวอย่างเช่น
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ กิจกรรมสัมมนา 

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย •	 เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	 
 รุ่นที่ 13 
•	 เยี่ยมชมกิจการโครงการอาทิตย์	แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติ	อ่าวไทย	จังหวัดสงขลา	
  ของบริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 
•	 เข้าร่วมงาน	National	Director	Conference	2019	Board	of	the	Future,	IOD	
•	 ประชุมวิชาการ	The	31st	GASTECH	Exhibition	and	Conference	(GASTECH	2019)	
•	 เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ	สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	 
 กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำาเนิน  
 ณ วังจันทร์วัลเล่ย์ จังหวัดระยอง 

นายวิชัย อัศรัสกร •	 เข้าร่วมงานสัมมนา	PTT	Group	AC	Forum	2019	“Driving	IA	in	the	Age	of	 
 Digitalization”

นายดอน วสันตพฤกษ์ •	 เข้าร่วมงาน	National	Director	Conference	2019	Board	of	the	Future,	IOD	
•	 เข้าร่วมงานเสวนาและชมนิทรรศการกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	“Gas	Day	2019	 
	 Energy	Fuel	for	Today	and	Tomorrow:	To	be	Energy	Hub	of	Asia”	ปตท.	
•	 เข้าร่วมงานครบรอบ	30	ปี	ของการดำาเนินงานของบริษัท	 
 PTT International Trading Pte. Ltd. (PTTT) ประเทศสิงคโปร์

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ •	 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	รุ่นที่	15

ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ •	 เข้าร่วมงาน	National	Director	Conference	2019	Board	of	the	Future,	IOD

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค •	 อบรมหลักสูตร	Boardroom	Success	through	Financing	and	Investment	(BFI)	 
 รุ่นที่ 7/2019, Board that Make a Difference (BMD) รุ่นที่ 9/2019, IOD
•	 ร่วมงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว	ครั้งที่	8	ทิวลิปบาน	จังหวัดระยอง	
•	 เข้าร่วมงาน	National	Director	Conference	2019	Board	of	the	Future,	IOD	
•	 เข้าร่วมงานสัมมนา	PTT	Group	AC	Forum	2019	“Driving	IA	in	the	Age	of	 
 Digitalization” 

นายดนุชา พิชยนันท์ •	 เข้าร่วมงานสัมมนา	PTT	Group	AC	Forum	2019	“Driving	IA	in	the	Age	of	 
 Digitalization”

ศ. ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล •	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	(DCP)	รุ่นที่	269/2019,	 
 Financial Statements for Directors (FSD) รุ่นที่ 38/2019, IOD
•	 เข้าร่วมงาน	“PTT	Group	CG	Day	2019:	Digitalization…Challenge	the	Governance”

ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ •	 เข้าร่วมงาน	“PTT	Group	CG	Day	2019:	Digitalization…Challenge	the	Governance”	
•	 เข้าร่วมงานสัมมนา	Thailand’s	10th National Conference on Collective Action  
 against Corruption, “Innovations in the Fight against Corruption”, IOD
•	 เข้าร่วมงานเสวนาและชมนิทรรศการกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	“Gas	Day	2019	Energy	 
	 Fuel	for	Today	and	Tomorrow:	To	be	Energy	Hub	of	Asia”	ปตท.
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รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ กิจกรรมสัมมนา 

นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ •	 เข้าร่วมงาน	National	Director	Conference	2019	Board	of	the	Future,	IOD

นายจุมพล ริมสาคร •	 พิธีเปิดงานมหัศจรรย์ไม้เมืองหนาว	ครั้งที่	8	ทิวลิปบาน	จังหวัดระยอง
•	 งานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ	(SOE	CEO	Forum)	ครั้งที่	3	
 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)

นายณัฐชาติ จารุจินดา •	 เข้าร่วมงาน	National	Director	Conference	2019	Board	of	the	Future,	IOD

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร •	 งานสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ	(SOE	CEO	Forum)	ครั้งที่	3	 
 สำานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
•	 ประชุม	World	Economic	Forum	Annual	Meeting	ณ	เมืองดาวอส	
 ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
•	 เข้าร่วมงาน	National	Director	Conference	2019	Board	of	the	Future,	IOD	

 กรรมการที่ลาออก/ ครบวาระระหว่างปี 2562

รายชื่อกรรมการ หลักสูตรอบรม/ กิจกรรมสัมมนา 

นายกุลิศ สมบัติศิริ
(ลาออก มีผลตั้งแต่วันที่ 
9 ตุลาคม 2562)

•	 เข้าร่วมพิธีปิดการอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน	(วพน.)	 
 รุ่นที่ 13 
•	 ประชุมวิชาการ	The	31st	GASTECH	Exhibition	and	Conference	(GASTECH	2019)	
•	 เข้าร่วมงานเสวนาและชมนิทรรศการกลุ่มธุรกิจก๊าซธรรมชาติ	“Gas	Day	2019	 
	 Energy	Fuel	for	Today	and	Tomorrow:	To	be	Energy	Hub	of	Asia”	ปตท.

 นอกจากนี้ กรรมการ ปตท. ยังมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่น ๆ ของบริษัท เช่น งาน “The Anniversary of Love” เนื่องในวาระครบรอบ 
40 ปีวันสถาปนา ปตท. เป็นต้น และ ปตท. ยังมีนโยบายที่จะจัดให้มีการตรวจเยี่ยมการดำาเนินธุรกิจ ทรัพย์สิน พนักงาน ของบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. หรือการจัดศึกษางาน ให้กับกรรมการเป็นระยะ ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจธุรกิจยิ่งขึ้น เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับทิศทาง
การใช้พลังงานของประเทศต่าง ๆ สามารถนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ช่วยในการพิจารณากำาหนดแนวทางการดำาเนินธุรกิจ 
ทีเ่หมาะสมของ ปตท. และประเทศไดต่้อไป โดยในป ี2562 มกีารตรวจเยีย่ม/ ศกึษางาน เช่น การตดิตามความกา้วหนา้การดำาเนนิงาน 
เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) พร้อมทั้งมีการประชุมระหว่างคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)  
และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ร่วมกับคณะทำางานโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ ด้านการบริหารจัดการองค์กร (โครงการ 
พี่เลี้ยง) และเยี่ยมชมสถาบันวิทยสิริเมธีและโรงเรียนกำาเนิดวิทย์, การเข้าชมโรงงานผลิตแบตเตอรี่ ณ ประเทศญี่ปุ่น ของกรรมการ 
บริหารความเสี่ยงองค์กร และการเยี่ยมชมการดำาเนินงานของธุรกิจก๊าซธรรมชาติ ปตท. ณ ศูนย์การควบคุมการส่งก๊าซฯ  
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นต้น
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การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด 

1. กรรมการอิสระ

 1.1 คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุม ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ได้มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการกำากับดูแล
กิจการที่ดีเสนอคือการกำาหนดนิยามความเป็นอิสระของกรรมการ ปตท. ใหม่ ซึ่งเข้มกว่าหลักเกณฑ์ของสำานักงานคณะกรรมการ
กำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และกำาหนดบทบาทหน้าที่และ 
ความรับผิดชอบของกรรมการอิสระไว้ รวมทั้งได้จัดทำาเป็นคู่มือการปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการอิสระของ ปตท. 
ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ดังนี้

 • คุณสมบัติของกรรมการอิสระ 

 (1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดใน ปตท. บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง  
โดยใหน้บัรวมหุน้ที่ถอืโดยผูท้ี่เกี่ยวข้องดว้ย (ผูท้ี่เกี่ยวขอ้ง หมายถงึ บคุคลตามมาตรา 258 แหง่ พรบ.หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย)์
 (2) ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ พนักงาน/ ลูกจ้าง/ ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำา หรือผู้มีอำานาจควบคุมของ ปตท. 
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำาดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบัน และช่วง 2 ปีก่อนได้รับ 
การแต่งตั้ง) 
 (3) ไมม่คีวามสมัพนัธท์างสายโลหติ หรอืโดยการจดทะเบยีนในลกัษณะทีเ่ปน็บดิามารดา คูส่มรส พีน่อ้ง และบตุร รวมทัง้คูส่มรส 
ของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจควบคุม 
ของ ปตท. หรือบริษัทย่อย 
 (4) ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท. 
  (ก) ลักษณะความสัมพันธ์
	 	 	 • ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ
    • ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษา กฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน  
     ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
    • ระดับนัยสำาคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
     - กรณีผู้สอบบัญชี: ห้ามทุกกรณี
     - กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
	 	 	 • ความสัมพันธ์ทางการค้า/ ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในทำานองเดียวกับข้อกำาหนดว่าด้วยการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน 
    ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
    • ลกัษณะความสมัพนัธ:์ กำาหนดครอบคลมุรายการทางธรุกจิทกุประเภท ไดแ้ก ่รายการทีเ่ปน็ธรุกรรมปกต ิรายการเชา่/  
     ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/ บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
    • ระดับนัยสำาคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ: มูลค่ารายการ ≥ 20 ล้านบาท หรือ ≥ 3% ของ NTA ของ ปตท. แล้วแต่ 
     จำานวนใดจะต่ำากว่า ทั้งนี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการที่เกิดขึ้นในระหว่าง 6 เดือน ก่อนวันที ่
     มีการทำารายการในครั้งนี้ด้วย
  (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการ 

(ยกเว้นกรณีเป็นกรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ) และผู้บริหารหรือ Partner ของนิติบุคคลนั้น
  (ค) กำาหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจุบันและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง
  (ง) ขอ้ยกเวน้: กรณมีเีหตจุำาเปน็และสมควร ซึง่มไิดเ้กดิขึน้อยา่งสม่ำาเสมอและตอ่เนือ่ง กรรมการอสิระ/ กรรมการตรวจสอบ 

อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยสำาคัญที่กำาหนด ในระหว่างดำารงตำาแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ 
ปตท. ก่อนและมติที่ได้ต้องเป็นมติเป็นเอกฉันท์ โดย ปตท. ต้องเปิดเผยความสัมพันธ์ดังกล่าวของกรรมการรายน้ัน 
ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำาปี (แบบ 56-2) ของ ปตท. และหากต่อมา ปตท. 
จะเสนอกรรมการอิสระนั้น เพื่อดำารงตำาแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ปตท. จะต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ดังกล่าว
ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระเลือกตั้งกรรมการด้วย
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 (5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของ
กรรมการของ ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้
เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท. 
 (6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่าง
เป็นอิสระได้
 (7) กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม (1) - (6) อาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท. ให้ตัดสินใจในการดำาเนิน
กิจกรรมของ ปตท. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย
ลำาดบัเดยีวกนั หรอืนติบิคุคลที่มคีวามขัดแยง้ โดยมกีารตดัสนิใจ
ในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้
 ทั้ งนี้  ในกรณีที่ กรรมการอิสระมีการดำารงตำาแหน่ง 
เป็นกรรมการอิสระในบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทย่อย 
ลำาดับเดียวกัน ปตท. ต้องเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำารง 
ตำาแหน่งดังกล่าว และค่าตอบแทนรวมที่กรรมการอิสระรายนั้น 
ได้รับในแบบ 56-1 และแบบ 56-2 ด้วย

 • บทบาทหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบของกรรมการอิสระ 
  ของ ปตท. 
 
 (1) เสนอแนะเรื่องที่สำาคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.  
ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อยต่อคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ
ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารและกรรมการผูจ้ดัการใหญแ่ลว้แตก่รณี
 (2) ให้ความคิด เห็น เกี่ ยว กับบทบาทและหน้าที่ ของ 
คณะกรรมการ ปตท. ที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็นตาม
บทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติเพื่อประโยชน์
ต่อ ปตท. ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย 
 (3) สอบทานให้ ปตท. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มี 
ความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย 
 (4) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ ปตท. มอบหมาย
โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
 (5) วาระของกรรมการอิสระเริ่มตั้งแต่มีคุณสมบัติครบถ้วน
ตามนิยามกรรมการอิสระในการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 
และพน้จากการเปน็กรรมการอสิระเมื่อขาดคณุสมบัตติามนยิาม
ดังกล่าว หรือพ้นจากตำาแหน่งกรรมการ ปตท. 
 (6) กรรมการอิสระต้องประชุมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 1.2  การแยกตำาแหน่งประธานกรรมการ
   และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/
   กรรมการผู้จัดการใหญ่

 เพื่อให้การแบ่งแยกหน้าที่ในเรื่องการกำาหนดนโยบายของ 
ปตท. และการบรหิารงานประจำาของ ปตท. ออกจากกนั และเพือ่
ให้กรรมการทำาหน้าที่สอดส่อง ดูแลและประเมินผลการบริหาร
งานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ปตท. จงึกำาหนดใหป้ระธานกรรมการ 
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ กรรมการผู้จัดการใหญ่เป็น 
คนละบุคคลกันเสมอ ประธานกรรมการต้องคอยสอดส่องดูแล 
การบริหารจัดการของฝ่ายบริหาร คอยให้คำาแนะนำา ช่วยเหลือ  
แต่ต้องไม่มีส่วนร่วมและไม่ก้าวก่ายในการบริหารงานปกติ 
ประจำาวัน โดยให้เป็นหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/ 
กรรมการผู้จัดการใหญ่ภายใต้กรอบอำานาจที่ ได้รับจาก 
คณะกรรมการ
 ปัจจุบันประธานกรรมการ ปตท. เป็นกรรมการอิสระ มีภาวะ 
ผู้นำาสูง ทำาหน้าที่ดูแลกรรมการมิให้อยู่ภายใต้อิทธิพลของ 
ฝ่ายบริหาร โดยทำาหน้าที่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมใช้สิทธิออกเสียง 
ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเคร่งครัด

 1.3  ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ 

 คณะกรรมการ ปตท. ในการประชุมครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่  
20 กรกฎาคม 2561 มีมติแต่งตั้งนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 
กรรมการอสิระ เปน็ประธานกรรมการ ซึง่คณะกรรมการนโยบาย
รฐัวสิาหกจิได้ใหค้วามเหน็ชอบแล้ว โดยมผีลตัง้แตว่นัที ่7 กนัยายน  
2561 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย 
การกำาหนดนโยบายและกำากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557 และ
หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี สำาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560  
(CG CODE) และทำาให้การทำางานของประธานกรรมการมี 
ความเป็นอิสระ รวมถึงเป็นการสร้างความเช่ือม่ันในการดำาเนินงาน 
ท่ีมีความโปร่งใส  และดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

2.  การสรรหากรรมการและผู้บรหิารระดบัสูงสดุ

 2.1  การสรรหากรรมการ 

 (วิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการ รายงานไว้ 
ภายใต้หมวดการกำากับดูแลกิจการ หัวข้อ “การเสนอวาระ 
การประชมุเพิม่เตมิและเสนอชือ่บคุคลเพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการ” 
และ “คณะกรรมการสรรหา” แล้ว)
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 2.2  การสรรหาผู้บริหารระดับสูงสุด/ 
   การสืบทอดตำาแหน่ง

 เนื่องจาก ปตท. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น การสรรหา
และแต่งตั้งตำาแหน่งของกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงต้องปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ โดยต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 8 ตรีและดำาเนิน
กระบวนการสรรหาตามมาตรา 8 จัตวา โดยให้คณะกรรมการ ปตท.  
ตั้งคณะกรรมการสรรหาคณะหนึ่งจำานวน 5 คน ที่มีคุณสมบัติ
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย ทำาหน้าที่สรรหาบุคคล 
ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เหมาะสมสำาหรับ
เปน็ผูบ้รหิาร ปตท. โดยตอ้งมคีณุสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้ม 
ตามกฎหมาย ไม่เป็นกรรมการของ ปตท. ยกเว้นเป็นผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นกรรมการโดยตำาแหน่ง และมีอายุไม่เกิน 58 ปีบริบูรณ์
ในวันยื่นใบสมัคร เมื่อคณะกรรมการสรรหาสรรหาผู้ที่มี  
ความเหมาะสมแล้วให้เสนอต่อผู้มีอำานาจพิจารณาแต่งต้ัง  โดยต้อง 
ดำาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ผู้บริหารเดิม 
พ้นจากตำาแหน่ง สัญญาจ้างมีระยะเวลาคราวละไม่เกิน 4 ปี  
ในกรณีที่คณะกรรมการจะจ้างผู้บริหารเดิมต่อหลังจากครบ
กำาหนดเวลาตามสัญญาจ้าง ไม่ต้องดำาเนินการกระบวนการ
สรรหาใหม่แต่จะจ้างเกินสองคราวติดต่อกันไม่ได้ 
 ทั้งนี้  ข้อมูลการสืบทอดตำาแหน่งสำาหรับผู้บริหารได้  
รายงานไว้ภายใต้หมวดโครงสร้างการจัดการ หัวข้อ “พนักงาน”  
ข้างต้นแล้ว

การกำากับดูแลการดำาเนินงาน
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

กลไกการกำากับดูแล

 ปตท. กำาหนดนโยบายการกำากับดแูลแบบกลุม่ ปตท. โดยจดัทำา 
เป็นคู่มือ PTT Way และกำาหนดแนวทางบริหารจัดการแบบกลุ่ม 
ปตท. (PTT Group Way of Conduct) ซึง่เปน็การรวบรวมแนวทาง 
หลักปฏิบัติ และกระบวนการในการทำางานในมิติต่าง ๆ ของ  
ปตท. และบรษัิทในกลุม่ ปตท. ใหม้คีวามสอดคลอ้งและประสาน
เปน็หนึง่เดยีวกนั เพือ่เปน็เครือ่งมอืกำากบัดแูลบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุน้  
นำาไปปฏิบัติและผลักดันให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้ง  
กลุ่ม ปตท. ผ่านผู้แทน ปตท. ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที ่
กรรมการ ผูบ้รหิาร และผูป้ฏบัิตงิาน เพื่อใหก้ลุม่ ปตท. มเีอกภาพ
ในการดำาเนินงาน ก่อให้เกิดพลังร่วม เสริมสร้างศักยภาพและ
ความเข้มแข็งในการแข่งขันในระดับสากลให้กับกลุ่ม ปตท.  
เพือ่ใหก้ลุม่ ปตท. เตบิโตไปดว้ยกนัอยา่งโปรง่ใสและยัง่ยนืตอ่ไป

 กรอบการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. จะประกอบด้วย 
หลักการกำากับดูแล 5 ประการ ได้แก่
 1. การกำาหนดตำาแหน่งงานหลักในการส่งผู้บริหารและ
พนกังาน ปตท. ไปปฏบัิติงาน (Key Strategic Positions) โดยเปน็ 
ไปตามข้อกำาหนดที่ตกลงร่วมกันของกลุ่ม ปตท. หรือข้อตกลง
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจ
 2. ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด และนโยบาย (Rules and 
Regulations) รวมถึงคำาสัง่ต่าง ๆ  เปน็หนึ่งในหลักการกำากบัดแูล  
เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างการกำากับดูแลตาม
นโยบายของกลุ่ม ปตท. และการนำานโยบายการกำากับดูแล
ไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำาเร็จ โดยข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำาหนด 
นโยบาย รวมถงึคำาสัง่ตา่ง ๆ  เหลา่นี ้เปน็สิง่ทีผู่แ้ทน ปตท. ซึง่ไดร้บั 
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร  
และผูป้ฏบิตังิาน ในบรษิทัที ่ปตท. ถอืหุน้ นำาไปปฏบิตัแิละผลกัดนั 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.
 3. การรายงานตามสายบังคับบัญชาและการบริหารผล
การปฏบิตังิาน (Reporting Line and Performance Management)  
โดยบรษิทัในกลุ่ม ปตท. ต้องรายงานความคบืหนา้การดำาเนนิการ 
ตามนโยบายต่าง ๆ ต่อฝ่ายจัดการของบริษัท และ/หรือ  
คณะกรรมการบริษัท
 4. การกำากบัดแูลตามลำาดบัชัน้ (Multi-level Governance) 
ดำาเนินการผ่านการถ่ายทอดแนวทางการบริหารจัดการแบบ  
กลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) จาก ปตท. สู่บริษัท 
ที ่ปตท. ถอืหุน้ทางตรง (บรษิทัลกู) และมอีำานาจในการกำากบัดแูล 
ผ่านผู้บริหาร ปตท. ที่ปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัท 
ที ่ปตท. ถอืหุน้ ทัง้นี ้บรษิทัดงักลา่วตอ้งดำาเนนิการจดัทำาแนวทาง 
การบริหารจัดการแบบกลุ่มของตน  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการบริหาร 
จัดการแบบกลุ่ม ปตท. ไปยังบริษัทที่ตนถือหุ้น (บริษัทหลาน)  
ตอ่ไปตามลำาดบั เพือ่ใหเ้กดิการดำาเนนิงานเปน็มาตรฐานเดยีวกัน
ตลอดทั้งกลุ่ม ปตท.
 5. คณะกรรมการจัดการ (Management Committee) 
เช่น คณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTTGMC) รวมถึง 
คณะกรรมการตามนโยบายด้านต่าง ๆ ถือเป็นส่วนสำาคัญ 
ในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ให้บรรลุผล 
อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องด้วยเป็นเวทีสำาหรับการปรึกษาหารือ 
และกำาหนดทิศทางการดำาเนินงานร่วมกัน โดยกำาหนดให้มี 
การรายงานผลการดำาเนินงานตามแนวทางการบริหารจัดการ
แบบกลุ่ม ปตท. ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ต่อคณะกรรมการ
จัดการกลุ่ม ปตท. อย่างสม่ำาเสมอ เพื่อติดตามประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการดำาเนินงาน
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 รวมทั้งได้มีการกำาหนดบทบาทหน้าที่หลักตามแนวทาง
บริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. ดังนี้
 บทบาทของผู้ถือหุ้น มีหน้าที่
	 •	 แต่งตั้งคณะกรรมการให้ทำาหน้าที่แทนตน
 •	 กำาหนดทิศทางการดำาเนินธุรกิจของบริษัท หรือตัดสิน

ใจในเรื่องที่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำาคัญต่อบริษัท ผ่าน 
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

 •	 เข้าร่วมประชุมเพื่อใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
เพื่อแต่งตั้งหรือถอดถอนกรรมการ แต่งต้ังผู้สอบบัญชี  
และเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัท เช่น การจัดสรร
เงนิปนัผล การกำาหนดหรอืการแก้ไขข้อบงัคบัและหนงัสอื
บริคณห์สนธิ การลดทุนหรือเพิ่มทุน และการอนุมัติ
รายการพิเศษ

 •	 ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท
 บทบาทของกรรรมการบริษัท มีหน้าที่
 •	 กำากับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดี กำาหนด

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กำาหนดกลยุทธ์ นโยบาย
การดำาเนินงาน การจดัสรรทรพัยากรสำาคญัเพือ่ให้บรรลุ
วตัถปุระสงคแ์ละเปา้หมาย รวมถงึการตดิตาม ประเมนิผล  
และดูแลการรายงานผลการดำาเนินงาน

 •	 สร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน เพื่อนำาไปสู่ผลลัพธ ์
ที่สามารถแข่งขันได้ และมีผลประกอบการที่ดีโดยคำานึง 
ถงึผลกระทบในระยะยาว ประกอบธรุกจิอยา่งมจีรยิธรรม 
เคารพสิทธิ และมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น และ 
ผู้มีส่วนได้เสีย เป็นต้น

 •	 ดูแลให้กรรมการทุกคนและผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of Care), ซื่อสัตย์
สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty), ปฏิบัติตามกฎหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และมติที่ประชุม  
ผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of Disclosure)

 •	 กำาหนดขอบเขตการมอบหมายหน้าท่ีและความรับผิดชอบ 
ให้กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน 
ตลอดจนตดิตามการปฏบัิตหิน้าที่ตามที่ไดรั้บมอบหมาย

 บทบาทของผู้บริหารสูงสุด มีหน้าที่
 •	 บริหารบริษัทตามที่คณะกรรมการมอบหมาย โดยต้อง

บรหิารบรษิทัตามแผนงานหรอืงบประมาณที่ไดร้บัอนมุตัิ
จากคณะกรรมการอย่างเคร่งครัด ซื่อสัตย์ สุจริต และ
ระมัดระวัง รักษาผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้น
อย่างดีที่สุด

 •	 สร้างความเชื่อมโยงด้านกลยุทธ์และนโยบายของกลุ่ม 
ปตท. กับบริษัทให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ

 •	 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง (Duty of 
Care), ซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร (Duty of Loyalty), ปฏิบัติ
ตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติกรรมการ และ
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น (Duty of Obedience) และเปิดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส ทันเวลา (Duty of 
Disclosure)

 •	 ดำาเนินการด้านการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
องค์กร (Governance, Risk and Compliance: GRC) และ
สนับสนุนให้ความร่วมมือด้านการตรวจสอบภายใน

นโยบายการไปดำารงตำาแหน่งกรรมการที่อื่น
ของกรรมการและผู้บริหาร 

 ปี 2562 ปตท. มีบริษัทในกลุ่มที่ไปลงทุนและถือหุ้นรวม  
33 บริษัท (เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ Flagship  
5 บริษัท) ดังนั้น ปตท. จึงได้ให้ความสำาคัญและกำาหนดรูปแบบ
การบริหารจัดการแบบกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างพลังร่วมและเพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพในการดำาเนินธุรกิจร่วมกัน (Synergy) โดย
แต่งตั้งให้กรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. ดำารงตำาแหน่งเป็น
กรรมการบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อกำากับดูแลให้บริษัทดังกล่าว
กำาหนดนโยบายและดำาเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของ 
ปตท. เพื่อให้เกิดประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกกลุ่ม ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการเสนอบุคคลเพื่อไปเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นมีดังนี้
 1. เพื่อกำากับดูแลการบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบาย
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. และติดตาม ประเมินผลภาพรวม 
การดำาเนินธุรกิจของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของ ปตท. เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับ ปตท. และมี
มาตรฐานใกล้เคียงกัน
 2. เปน็การสรา้ง Synergy ให้กบัธุรกจิของบรษิทัในกลุ่ม ปตท.  
เพื่อให้เกิดการประสานประโยชน์และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเทศไทย
 3. เพื่อนำาประสบการณ์ความสามารถเฉพาะด้านไป 
ช่วยเหลือธุรกิจ เช่น การนำาความรู้ด้านการเงินไปช่วยปรับปรุง
พัฒนาด้านบัญชี การเงิน ให้บริษัทนั้น ๆ ดำาเนินธุรกิจได้เติบโต
ต่อไปอยา่งเข้มแข็งซึ่งรวมถึงการไปช่วยเหลือบริษทัที่ไม่ได้อยูใ่น
กลุ่ม ปตท. รวมทั้งสามารถนำาความรู้และประสบการณ์ที่ได้ไป
ทำาหนา้ทีเ่ปน็กรรมการกำากบัดแูลบรษิทัชัน้นำาเหลา่นัน้ใหก้ลบัมา
ช่วยเสริมประโยชน์ให้กับ ปตท. และเป็นการสร้างความสัมพันธ์
ที่ดี เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจให้กับ ปตท. ด้วย
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 4. ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและ
ผู้บริหาร
 ทั้งนี้ ปตท. กำากับดูแลให้มีการพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหาร 
หรือบุคคลภายนอกจากบุคคลในบัญชีรายช่ือกรรมการท่ีกระทรวง 
การคลังจัดทำาขึ้น (Director’s Pool) ในบริษัทกลุ่ม ปตท. ที่เป็น
รัฐวิสาหกิจตาม พ.ร.บ.คุณสมบัติมาตรฐานสำาหรับกรรมการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ ให้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำานวน
กรรมการอื่นของรัฐวิสาหกิจนั้น ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ปตท. มีผู้บริหารอยู่ในบัญชีรายชื่อ Director’s Pool รวม 24 ราย  
และกำากับดูแลให้ผู้บริหาร ปตท. และบุคคลภายนอกที่ดำารง 
ตำาแหน่งกรรมการในบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น ดำารงตำาแหน่ง 
ในบริษัทที่ ปตท. หรือรัฐวิสาหกิจอื่นถือหุ้นไม่เกิน 3 แห่ง  
เพือ่ลดความเสีย่งดา้นการขัดกันทางผลประโยชนแ์ละกำากบัดแูล 
ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามมติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เกี่ยวกับมาตรการ 
ป้องกันการทุจริตของรัฐวิสาหกิจ เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการ 
ระดับสูงหรือบุคคลดำารงตำาแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ 
หลายแหง่  ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและประพฤติมิชอบแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการยงัมมีตกิำาหนดแนวปฏบิตัหิลักการ
ดำารงตำาแหน่งต่าง ๆ  ของผู้บริหารบริษัทกลุ่ม ปตท. โดย ปี 2558 
คณะกรรมการได้มีมติให้ถือหลักการดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ
คู่มือการกำากับดูแลกิจการที่ดี อีกด้วย

การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน 

1. จริยธรรมและจรรยาบรรณ
 ในการดำาเนินธุรกิจ (Code of Conduct)

 ปตท. กำาหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์
อักษรเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ (Code of 
Conduct) โดยคณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นผู้กำาหนด
จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจฯ ตามหลัก
มาตรฐานสากลไวใ้นคูม่อื CG และกำาหนดใหก้ารฝา่ฝนืมคีวามผดิ 
ทางวินัย
 จริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ ปตท.  
มีสาระสำาคัญดังนี้

 1. เคารพกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชนสากล
 2. การป้องกันการฟอกเงิน
 3. การสนับสนุนภาคการเมือง 
 4. การมีส่วนได้เสียและผลประโยชน์ขัดกัน
 5. การรกัษาความลบั การเกบ็รกัษาขอ้มลู และการใชข้อ้มลู

ภายใน 
 6. การปฏิบัติต่อลูกค้าและผู้บริโภค 
 7. การปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า 
 8. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า 
 9. ความรบัผดิชอบตอ่ชมุชน สงัคม และสิง่แวดลอ้มโดยรวม
 10. การปฏิบัติต่อพนักงาน
 11. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
 12. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
 13. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยน์อื่นใด
 14. ความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
 15. ทรัพย์สินทางปัญหา และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร 

2. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 (Conflicts of Interest)

 ปตท. กำาหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเพื่อป้องกันการขัดกัน
ของผลประโยชน์ส่วนตนกับบริษัท (Conflicts of Interest) เพื่อ
ป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรมที่ผิด
กฎหมายและไม่เหมาะสม โดยคณะกรรมการ ปตท. ได้กำาหนด
นโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์บนหลักการที่ว่า 
การตัดสินใจใด ๆ ของบุคลากรทุกระดับในการดำาเนินกิจกรรม 
ทางธุรกิจจะต้องทำาเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของ ปตท. เท่านั้น 
และถือเป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับที่จะหลีกเลี่ยงการมีส่วน
เกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือความสัมพันธ์กับบุคคลภายนอก
อื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้ ปตท. ต้องเสียผลประโยชน์หรือก่อให้เกิด
ความขัดแย้งในด้านความภักดีหรือผลประโยชน์หรือขัดขวาง 
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำาหนดให้ผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องหรือเกี่ยวโยงกับรายการที่พิจารณา ต้องแจ้งให้บริษัท
ทราบถึงความสัมพันธ์หรือความเกี่ยวโยงของตนในรายการ
ดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการพิจารณาตัดสิน รวมถึง ปตท. 
จะต้องดำาเนินการให้บุคคลที่เกี่ยวข้องไม่มีอำานาจอนุมัติหรือ
เกี่ยวข้องกับธุรกรรมนั้น ๆ 
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3. การจัดทำารายงานเปิดเผยรายการ
 ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 กับ ปตท.

 ปตท. กำาหนดให้กรรมการ ผูบ้รหิาร พนกังานทกุคน ตอ้งจดัทำา
รายงานเปดิเผยรายการทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชนก์บั  
ปตท. โดยเปิดเผยรายการที่สงสัยว่าจะเป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน 
กับผลประโยชน์ของ ปตท. และในการอนุมัติใด ๆ ผ่านระบบ 
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สำาหรับกรณีดังกล่าว 
ต้องยึดถือหลักการไม่ให้มีการกำาหนดเงื่อนไขหรือข้อกำาหนด
พเิศษผดิไปจากปกต ิถอืเปน็กระบวนการควบคมุภายในของ ปตท.  
รวมทั้งกำาหนดให้สำานักตรวจสอบภายในและคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผู้ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ดังกล่าว ปี 2562 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ทุกระดับจัดทำารายงานความขัดแย้งของผลประโยชน์ โดยผู้บริหาร 
และพนักงาน จัดทำารายงานในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ 
PTT Intranet ซึง่ไมพ่บรายการขัดแยง้ทีม่สีาระสำาคญั โดยในแบบ 
การเปิดเผยรายการขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท. จะเป็น 
การยืนยันการรับทราบว่า การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามจริยธรรม 
และจรรยาบรรณในการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. เข้าลักษณะแห่ง
ความผดิทางวนิยั ตอ้งพจิารณาโทษวนิยัตามขัน้ตอนการลงโทษ 
และความร้ายแรงของการกระทำา

4. การจัดทำารายงานการมีส่วนได้ส่วนเสีย
 ของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคล
 ที่มีความเกี่ยวข้อง

 ในชว่งไตรมาสแรกของป ี2562 คณะกรรมการ ปตท. ได้จดัทำา 
แบบรายงานการมสีว่นไดส้ว่นเสยีของกรรมการ เพือ่ใชเ้ปน็ขอ้มลู 
พื้นฐานในการกำากับดูแลด้านการมีส่วนได้ส่วนเสียในระดับ 
กรรมการ และเช่นเดียวกับผู้บริหารระดับสูงได้ดำาเนินการ 
จัดทำาแบบรายงานดังกล่าวประจำาปีครบทุกราย และจัดส่งให้ 
เลขานุการบริษัทจัดเก็บ รวบรวม พร้อมทั้งทำาสำาเนาส่งประธาน 
คณะกรรมการ ปตท. และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  
เพื่อใช้ในการตรวจสอบและกำากับดูแลด้านความขัดแย้ง 
ทางผลประโยชน ์อนึง่ ในระหวา่งปไีมม่ีการรายงานการมีสว่นได้
ส่วนเสียของกรรมการ ผู้บริหาร และบุคคลเกี่ยวข้อง

5. การจัดทำารายงานการเปลี่ยนแปลง
 การถือหลักทรัพย์

 เพื่อกำากับดูแลด้านการใช้ข้อมูลภายใน ปตท. ได้กำาหนด
ให้คณะกรรมการ ปตท. และผู้บริหาร ซึ่งหมายรวมถึงคู่สมรส
หรือผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ ปตท. จะต้อง 
แจง้ให ้ปตท. ทราบ และรายงานการเปลีย่นแปลงการถอืหลักทรพัย ์
ต่อสำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายใน 3 วันทำาการนับจากวันที ่
ซื้อ ขาย โอน หรือรับโอน รวมทั้ง ปตท. ได้กำาหนดนโยบาย 
ให้มกีารเปดิเผย/ รายงาน การซือ้/ ขาย/ โอน เปลีย่นแปลงการถอื 
หลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหารต่อคณะกรรมการ ปตท. 
เมือ่มกีารเปลีย่นแปลงในการประชมุประจำาเดอืน โดยกำาหนดเปน็
วาระปกติในปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ไว้ล่วงหน้า
 อนึง่ ในชว่ง 1 สปัดาหก์อ่นวนัปดิงบการเงนิประจำาไตรมาสและ
ประจำาป ีสำานกักรรมการผูจ้ดัการใหญจ่ะทำาหนงัสอืแจง้กรรมการ  
ผู้บรหิารหรอืหนว่ยงานทีไ่ด้รบัทราบขอ้มลูภายใน (Insider) ไมใ่ห้
เปิดเผยข้อมูลภายในแก่บุคคลภายนอกหรือบุคคลที่ไม่มีหน้าที่
เกี่ยวข้อง และห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทในช่วง 45 วัน 
สำาหรับงบไตรมาส และ 60 วัน สำาหรับงบประจำาปี (ตั้งแต่วันปิด
งบจนถงึวนัแจง้งบตอ่ตลาดหลกัทรพัยฯ์) คอื กอ่นทีง่บการเงนิจะ
เผยแพรต่อ่สาธารณชน เพือ่เปน็การปอ้งกนัไมใ่หน้ำาขอ้มลูภายใน 
ไปใช้ในทางมิชอบ (Insider Trading) ทั้งนี้ ในปี 2562 กรรมการ
และผู้บริหารได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด มีการแจ้งกรรมการ
และผู้บริหาร จำานวน 4 ครั้ง คือ ห้ามซื้อ/ ขาย/ โอนหุ้น ปตท.  
(1) ระหวา่งวนัที ่1 มกราคม ถงึวนัที ่28 กมุภาพนัธ ์2562 (งบป ี2561)  
(2) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  
(งบไตรมาสที่ 1 ปี 2562) (3) ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม ถึงวันที่  
15 สิงหาคม 2562 (งบไตรมาสที่ 2 ปี 2562) (4) ระหว่างวันที่  
1 ตลุาคม ถงึวนัที ่15 พฤศจกิายน 2562 (งบไตรมาสที ่3 ป ี2562)  
นอกจากนี้ ได้กำาหนดนโยบายหลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ 
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. นอกเหนือจากช่วงเวลาดังกล่าวข้างต้น  
โดยหากมีความจำาเป็นต้องซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใน 
กลุ่ม ปตท. ต้องแจ้งเลขานุการบริษัทล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
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รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ปตท. ปี 2561 และปี 2562 

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ

จำานวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

ณ วันที่  
31 ธ.ค.
2562

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น)

1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. นายวิชัย อัศรัสกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นายดอน วสันตพฤกษ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ N/A – – กรรมการแต่งต้ังใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 11 เมษายน 2562 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

5. ศ.พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

6. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ – – – กรรมการแต่งตั้งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

8. นายดนุชา พิชยนันท์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

9. ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล – – –  (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –
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ลำาดับ รายชื่อกรรมการ

จำานวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุณ วันที ่
31 ธ.ค.
2561

ณ วันที่  
31 ธ.ค.
2562

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น)

10. ศ. ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

11. นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

12. นายจุมพล ริมสาคร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

13. นายณัฐชาติ จารุจินดา N/A 630 – กรรมการแต่งตั้งใหม่  
ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562  
*  พ้นจากตำาแหน่ง เนื่องจากอายุครบ 65 ปี
 มีผลตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

14. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ N/A – – กรรมการแต่งตั้งใหม่  
ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2562
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

หมายเหตุ:
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของกรรมการไม่มีการถือหุ้น 

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

ี 2
56

2 
บร

ิษัท
 ป

ตท
. จ

ําก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

152

กา
รก

ำาก
ับด

ูแล
กิจ

กา
ร



รายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการที่ครบวาระและลาออกระหว่างปี 2562

ลำาดับ รายชื่อกรรมการ

จำานวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

ณ วันที่  
31 ธ.ค.
2562

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น)

1. นายธรรมยศ ศรีช่วย – N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำารงตำาแหน่ง 
ในระหว่างปี 2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – N/A N/A –

2. พลเอก ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข – N/A N/A ครบวาระ เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำารงตำาแหน่ง 
ในระหว่างปี 2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – N/A N/A –

3. นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ – N/A N/A ลาออก เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำารงตำาแหน่ง 
ในระหว่างปี 2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – N/A N/A –

4. นายกุลิศ สมบัติศิริ N/A N/A N/A กรรมการแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562 
และลาออก เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท. ในช่วงดำารงตำาแหน่ง 
ในระหว่างปี 2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A N/A N/A –
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การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหาร ปี 2561 และปี 2562

ลำาดับ รายชื่อผู้บริหาร

จำานวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุณ วันที ่
31 ธ.ค.
2561

ณ วันที่  
31 ธ.ค.
2562

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น)

1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

2. นายอธิคม เติบศิริ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ 225,000 225,000 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

คู่สมรส 43,000 43,000 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 554,510 554,510 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล 288,120 288,120 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

6. นางอรวดี โพธิสาโร – – – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

คู่สมรส 1,140 1,140 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

7. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

8. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม 77,000 77,000 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

9. นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ำา – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

10. นายวุฒิกร สติฐิต N/A 141,210 – *  ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่  
 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
(ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2562)

คู่สมรส – 90,960 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

11. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 100,000 100,000 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

12. นายดิษทัต ปันยารชุน – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – – 
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ลำาดับ รายชื่อผู้บริหาร

จำานวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุณ วันที่ 
31 ธ.ค.
2561

ณ วันที่  
31 ธ.ค.
2562

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น)

13. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – – 

14. นายพงศธร ทวีสิน 10,000 10,000 – (มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2562)

คู่สมรส 7,000 15,000 8,000 –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

15. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง N/A – – * ผู้บริหารแต่งตั้งใหม่ ดำารงตำาแหน่ง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน 
 Secondment บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
 จำากัด (มหาชน) ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที ่
 บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 155,000 155,000 – (ไม่มีรายการซ้ือ/ ขายหุ้น ปตท. ในระหว่างปี 2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

17. นายนพดล ปิ่นสุภา 136,000 136,000 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

คู่สมรส 508,000 508,000 – –

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

18. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ – – – (ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

19. นายชวลิต ทิพพาวนิช 10,000 10,000 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

20. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 80,000 80,000 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

21. นายยงยศ ครองพาณิชย์ N/A 3,000 – * ผู้บริหารแต่งต้ังใหม่ ต้ังแต่วันท่ี 1 มกราคม 2562
(ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ N/A – – –

22. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 36,990 36,990 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

23. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ 15,160 15,160 – (ไมม่รีายการซือ้/ ขายหุน้ ปตท. ในระหวา่งป ี2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

หมายเหตุ:
คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้บริหารไม่มีการถือหุ้น ยกเว้นผู้บริหาร ลำาดับที่ 3, 6, 10, 14 และ 17 
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การถือหลักทรัพย์ของผู้บริหารที่โยกย้าย/ ลาออก/ เกษียณอายุ ปี 2562

ลำาดับ รายชื่อผู้บริหาร

จำานวนหุ้น (หุ้น)

หมายเหตุณ วันที ่
31 ธ.ค.
2561

ณ วันที่  
31 ธ.ค.
2562

เพิ่ม (ลด)  
ระหว่างปี 

(หุ้น)

1. นายสัมฤทธิ์ สำาเนียง 7,000 N/A – ย้ายไปดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี 
บริษัท ปตท. สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด 
(มหาชน) มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – N/A – –

2. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ – – – เกษียณอายุ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
(ไม่ได้ถือหุ้น ปตท.)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – – – –

3. นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ 20,000 N/A N/A ลาออกก่อนเกษียณอายุ 
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562
(ไม่มีรายการซื้อ/ ขายหุ้น ปตท. 
ในช่วงดำารงตำาแหน่งระหว่างปี 2562)

คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ – N/A N/A –

หมายเหตุ:
การออกและเสนอขายใบสำาคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant) ให้แก่กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหาร พนักงาน ปตท. และพนักงานบริษัท 
ในเครือ ปตท. ที่มาปฏิบัติงานประจำาในตำาแหน่งงานของ ปตท. จำานวน 60,000,000 หน่วย แบ่งเป็น 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 (PTT-W1) จำานวน  
40,000,000 หน่วย เสนอขายในปี 2548 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 31 สิงหาคม 2553 และรุ่นที่ 2 (PTT-W2) จำานวน 20,000,000 หน่วย เสนอขาย 
ในปี 2549 และใช้สิทธิครั้งสุดท้าย วันที่ 28 กันยายน 2554 ได้ดำาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และยังไม่มีการขออนุมัติออก Warrant รุ่นใหม่ 

6. การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
 และหนี้สินต่อ ป.ป.ช.

 ตามพระราชบญัญตัิประกอบรฐัธรรมนญูวา่ดว้ยการปอ้งกนั
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กำาหนดให้กรรมการและ 
ผู้บริหารสูงสุดของ ปตท. รวมไปถึงกรรมการและผู้บริหารสูงสุด
ในนิติบุคคลที่ ปตท. ถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 มีหน้าที่ยื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตน คู่สมรส และบุตรที่ยัง 
ไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทุกคร้ังท่ีเข้ารับตำาแหน่ง  
ทกุ ๆ  3 ปทีีด่ำารงตำาแหนง่ และเมือ่พน้จากตำาแหนง่ โดย ปตท. จะม ี
หนงัสอืแจง้เตอืนกรรมการและผูบ้รหิารสูงสดุตามเวลาทีก่ำาหนด

7. การแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสียในที่ประชุม

 คณะกรรมการฯ ไดก้ำาหนดนโยบายเรือ่งการมสีว่นไดส้ว่นเสยี 
ในการประชุมคณะกรรมการ ปตท. ทุกครั้ง ประธานกรรมการ 
จะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอความร่วมมือกรรมการปฏิบัติตาม 
นโยบายเกีย่วกบัเรือ่งความขดัแยง้ของผลประโยชนว์า่ในระเบยีบ 
วาระใดทีก่รรมการเกีย่วขอ้งหรอืมสีว่นไดส้ว่นเสยี ขอใหก้รรมการ 
แจง้ตอ่ทีป่ระชมุเพือ่งดออกเสยีงหรอืใหค้วามเหน็ใด ๆ  ในป ี2562 
มีการแจ้งต่อประธานกรรมการฯ จำานวน 6 วาระ (การประชุม
รวม 15 ครั้ง)

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

ี 2
56

2 
บร

ิษัท
 ป

ตท
. จ

ําก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

156

กา
รก

ำาก
ับด

ูแล
กิจ

กา
ร



8. การพิจารณาและการสอบทาน
 รายการที่เกี่ยวโยงกัน

 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าท่ีในการพิจารณาและสอบทาน 
รายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ท่ีอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ  ปตท.  โดยเป็นไป 
ตามกฎหมายและข้อกำาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ก่อนนำาเสนอคณะกรรมการ ปตท. เพื่อพิจารณาอนุมัติ 

9. กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการกำากับดูแล
 กิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 
 คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดีทำาหน้าที่กำากับดูแล 
ติดตามและประเมินผลการดำาเนินงานเกี่ยวกับการกำากับดูแล
กิจการที่ดีและการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. โดย
เป็นผู้มอบนโยบายและแนวปฏิบัติให้คณะกรรมการจัดการ 
การกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำากับการปฏิบัต ิ
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร (Governance, Risk and  
Compliance Management Committee: GRCMC) ซึ่งมีบทบาท 
หน้าท่ีในการกำากับดูแลการปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล  การจัดการ 
ความเส่ียงระดับปฏิบัติการ (Operational Risk) การควบคุมภายใน  
และการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขององค์กร  
รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ เป็นศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
ในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ (ศปท.) ของ ปตท. โดยมี รองกรรมการ 
ผูจ้ดัการใหญ ่กำากบัดแูลองคก์รและกจิการสมัพนัธ ์เปน็ประธาน 
และรายงานตรงตอ่คณะกรรมการกำากบัดแูลกิจการที่ดี มีหนา้ที่ 
รับผิดชอบกำากับดูแลและดำาเนินการตามแผนการกำากับดูแลกิจการ 
ที่ดีและการต่อต้านทุจริตของ ปตท. พร้อมทั้งกำาหนดเป้าหมาย 
และตวัชี้วดัประจำาป ีซึง่ไดร้บัอนมัุตจิากคณะกรรมการกำากบัดแูล 
กิจการที่ดี และคณะกรรมการ ปตท. ปี 2562 มีการดำาเนินงาน 
ทั้งที่เป็นการริเริ่มและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
 •	 จดัอบรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่แีละตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั

แก่พนักงานที่เข้าใหม่ผ่านหลักสูตรการปฐมนิเทศทุกรุ่น 
รวมทัง้กำาหนดใหส้อบวดัความรูใ้นระบบ CG E-Learning 
ปี 2562 มีการจัดสื่อความในกิจกรรมดังกล่าวรวม 2 รุ่น  
จำานวนกว่า 200 คน และมอบคู่มือ CG ให้พนักงาน 
เข้าใหม่ทุกคนได้ศึกษาและลงนามรับทราบ เพื่อนำาไปใช้
เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

 •	 สื่อความในที่ประชุมสายงาน และกิจกรรมการสัมมนา 
ต่าง	ๆ 	เช่น	Town	Hall	การจัด	Leadership	Development	 
Program Reunion การจัด Chansin Camp และการส่ือความ  
GRC ในหน่วยงานภูมิภาคต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อสร้าง 
ความตระหนักรู้ให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน  
เกี่ยวกับการดำาเนินงานด้านการกำากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย  
กฎ ระเบียบองค์กร รวมไปถึงการเน้นย้ำาแนวปฏิบัติตาม
หลัก CG และมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

 •	 จัดทำา CG E-Learning ในระบบ PTT Intranet เพื่อเป็น 
สื่อสำาหรับเรียนรู้ เรื่องหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
จรรยาบรรณธุรกิจ และมาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน 
ดว้ยตนเอง สำาหรบัพนกังานในทกุพืน้ทีอ่ยา่งทัว่ถงึ โดยใช ้
เหตุการณ์จำาลองต่าง ๆ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และ
พนักงานสามารถนำาสิ่งที่เรียนรู้จากระบบไปประยุกต์
ใช้ได้ในสถานการณ์จริงตามความเหมาะสม รวมถึง
ทดสอบวัดความเข้าใจของพนักงานในท้ายหลักสูตร  
ในปัจจุบัน มีผู้เข้าร่วมศึกษาและทดสอบความรู้ผ่าน
ระบบ CG E-Learning ทั้งสิ้น 3,091 ราย หรือประมาณ
ร้อยละ 85 ของพนักงานทั้งหมด

 •	 ประเมินการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน 
การทุจริตคอร์รัปชันผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน
เพื่อนำาข้อมูลมาใช้พัฒนางานที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย  
พนักงานร้อยละ 92.17 มีความเข้าใจเป็นอย่างดี  
ความพึงพอใจการสื่อความอยู่ในระดับดี-ดีมาก และ 
พนักงานร้อยละ 89.21 เห็นด้วยต่อการดำาเนินงาน 
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน

 •	 สร้างบรรยากาศให้พนักงานตระหนักรู้ โดยรณรงค์ผ่าน
สื่อต่าง ๆ  ภายในองค์กร เช่น การจดันทิรรศการ การจดัทำา 
เว็บไซต์ GRC Intranet และเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ 
ได้ติดต่อสอบถามได้ผ่านช่องทางอีเมล GRChelpdesk 
@pttplc.com จัดให้มีคอลัมน์ GRC Corner ในวารสาร 
รายเดือน “PTT Spirit” ย้ำาเตือน CG Tips ผ่านอีเมล  
ภายใน Page: CG Channel ใน PTT Workplace  
เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบข่าวการดำาเนินการ 
ที่ เกี่ยวกับ CG รวมทั้งให้ความรู้และร่วมกิจกรรม 
ที่น่าสนใจ นอกจากนี้ ได้กำาหนดเป็น Agenda Base  
Meeting ในวาระการประชุมของหน่วยงานต่าง ๆ โดยมี 
หัวข้อ	QSHE/	SPIRIT/	CSR/	GRC	Talk	เพื่อเป็นช่องทาง 
การสื่อความการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง  
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบองค์กร และ 
ส่งเสริมการทำางานอย่างมี CG ด้วย เช่น การประชุม 
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. เป็นต้น

 •	 จัดกิจกรรม GRC Camp ซึ่งได้ดำาเนินการต่อเนื่องเป็น 
ปทีี ่6 เพือ่พฒันาผูแ้ทนพนกังาน ปตท. ทีเ่ขา้รว่มกจิกรรม 
ให้เป็น GRC Agent ของสายงาน ในการสื่อสารความรู้
ความเข้าใจด้านการกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง 
และการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบองคก์ร แกเ่พือ่น
พนักงาน และนำาความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน
อยา่งเหมาะสม โดยกจิกรรม GRC Camp ประกอบไปดว้ย 
กิจกรรม การบรรยาย และเวิร์กชอป เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน GRC และกิจกรรมสันทนาการ 
ทีส่อดแทรกความรูค้วามเขา้ใจดา้น CG, Risk & Internal 
Control, Compliance, Culture ในรูปแบบฐานกิจกรรม 
เป็นต้น
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 •	 ปตท. ให้ความสำาคัญด้านการกำากับดูแลกิจการ
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง 
การบริหารจัดการบริษัทในรูปแบบ “กลุ่ม ปตท.” โดยแต่งต้ัง 
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี กลุ่ม ปตท. ซึ่งมี 
เปา้หมายในการยกระดบัมาตรฐานการกำากับดแูลกจิการ
ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ให้อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน  
รวมทั้งกำาหนดแผนการดำาเนินงาน และแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่านกิจกรรม PTT Group CG 
Day อย่างต่อเนื่อง เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม และเผยแพร่ 
การดำาเนินการกำากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทใน  
กลุ่ม ปตท. ได้แก่ PTT, PTTEP, GC, TOP, IRPC, GPSC 
และ OR ทั้งนี้ มีผู้รับเชิญกิตติมศักดิ์จากหน่วยงาน
ภายนอกให้เกียรติเข้าร่วมงาน เช่น ผู้แทนจาก ตลท. 
สำานักงาน ก.ล.ต. สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย มูลนิธิเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
สำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นต้น รวมทั้งคู่ค้า  
คณะกรรมการ ผูบ้รหิาร และพนกังาน กลุม่ ปตท. ป ี2562  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน) หรือ GC  
เป็นเจ้าภาพจัดงานภายใต้แนวคิด PTT Group CG Day 
2019: Challenge for the Governance เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงความมุ่งม่ันในการขับเคลื่อนองค์กรของกลุ่ม ปตท. 
ตามหลัก CG ให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง โดยนำา
ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่ทันสมัย มาเสริม
กระบวนการทำางานในเชิงการปฏิบัติ 

 •	 ปตท. ส่งเสริมและร่วมแบ่งปันความรู้ต่อหน่วยงาน
ภายนอก เพือ่ยกระดบัมาตรฐานการกำากบัดแูลกจิการที่ด ี 
โดยผู้บริหารได้รับเชิญเป็นวิทยากรถ่ายทอดประสบการณ์ 
และแนวคดิดา้นการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี ในโอกาสตา่ง ๆ   
และให้การต้อนรับหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชน 
รวมถึงสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมกิจการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และศึกษาดูงานในด้านการกำากับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท.

10. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

 •	 ปตท. จัดทำาแผนงานประจำาปี เพื่อให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) เพื่อขับเคลื่อน
กลยุทธ์ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. เพื่อมุ่งสู่องค์กรต้นแบบ 
ด้านการบริหารกิจการอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม

 •	 ปี 2553 ปตท. ได้ร่วมลงนามในการแสดงเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
การทุจริต (Private Sector Collective Action Coalition 
against Corruption: CAC) ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย และได้รับ
การสนับสนุนจากรัฐบาลและสำานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดย
เป็น 1 ใน 27 บริษัทแรกที่ร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

 •	 ปี 2555 ปตท. ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกภาคีข้อตกลงโลก
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact:  
UNGC) เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์ในการนำาหลักสิทธิ
มนุษยชน สิทธิแรงงาน การรักษาสิ่งแวดล้อม และ 
การต่อต้านคอร์รัปชันในระดับสากล เพื่อเป็นแนวทาง 
ในการดำาเนนิธรุกจิ โดย ปตท. ไดน้ำาเสนอความกา้วหน้า
ในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของ UNGC  
ในรายงานความยั่งยืนประจำาปี

 •	 การประกาศนโยบาย
  - ปี 2557 ปตท. ประกาศใช้นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. ท่ัวท้ังองค์กร และในปี 2562  
ได้ปรับปรุงเป็นนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของ ปตท. และกลุ่ม ปตท. เพื่อให้มีสาระสำาคัญ 
และแนวปฏิบัติครอบคลุมการต่อต้านการทุจริต  
โดยกำาหนดให้นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ของ ปตท. เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำากับดูแล 
กจิการทีด่ ีมาตรฐานทางจรยิธรรม และจรรยาบรรณ 
ในการดำาเนนิธุรกจิของ ปตท. และกำาหนดใหน้โยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท. เป็น 
ส่วนหนึ่งของแนวทางการกำากับดูแลบริษัทใน  
กลุ่ม ปตท. (PTT Group Way of Conduct) เพื่อให ้
บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีมาตรการดำาเนินงานและ 
แนวทางการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
และสามารถสร้างพลังร่วมได้ตามวัตถุประสงค์ 
ของการลงทุน 

  - นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ ปตท. 
กำาหนดให้บุคลากรของ ปตท. ต้องไม่ดำาเนินการ
หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการทุจริตคอร์รัปชัน การให้/
รับสินบนทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดย
บุคลากรของ ปตท. ต้องดำาเนินการตามแนวปฏิบัต ิ
ในนโยบาย ซึ่งครอบคลุมกระบวน การดำาเนินงาน
ต่าง ๆ อย่างจริงจัง เช่น การบริจาคเพื่อการกุศล  
การบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดหาพัสดุ   
การควบคุมภายใน เป็นต้น
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  - ปี 2558 ปตท. ประกาศนโยบาย “งดรับของขวัญ  
(No Gift Policy)” ในทกุเทศกาล และป ี2559 ตอ่เนือ่ง 
ถึงปี 2562 ประกาศใช้แนวปฏิบัติตามนโยบาย 
ตอ่ตา้นคอรร์ปัชนั กลุม่ ปตท. เรือ่งการรบั-ให้ของขวัญ  
การเลีย้ง หรอืประโยชนอ์ืน่ใด ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบาย
งดรับของขวัญดังกล่าว เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐาน
ที่ดีในการปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่ม ปตท.  
โดยมุ่งหวังให้บุคลากรทุกระดับปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ โดยไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทน  
จดัทำาหนงัสอืแจง้คูค่า้และหนว่ยงานภายนอก รวมทัง้ 
ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่สำานักงานของกลุ่ม ปตท.  
และช่องทางต่าง ๆ ซึ่ง ปตท. ถือเป็นองค์กรต้นแบบ
ของประเทศไทยที่มีการประกาศใช้นโยบายดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม

 •	 การสื่อสาร ฝึกอบรม และการดำาเนินงานที่สำาคัญ
  - ปตท. ไดส้ื่อความนโยบายต่อต้านการทจุรติคอรร์ปัชนั 

และแนวปฏิบัติไปยังบริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทอื่น 
ที่ ปตท. มีอำานาจในการควบคุม คู่ค้าทางธุรกิจ และ
ผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งสาธารณชน ผ่านช่องทาง 
การสื่อสารทีห่ลากหลาย เชน่ จดหมาย อเีมล เวบ็ไซต ์
ระบบ PTT Intranet การสัมมนา นิทรรศการ เป็นต้น 
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบและปฏิบัติ 
ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ ปตท. กำาหนด 

  - ปตท. สื่อสารและฝึกอบรมบุคลากรของ ปตท. อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจอย่างแท้จริง
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ความคาดหวังของ ปตท. และบทลงโทษ หากไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรการนี ้เชน่ หลกัสตูรการปฐมนเิทศ หลกัสตูร
ทางจริยธรรม ระบบ CG E-Learning เป็นต้น รวมทั้ง
ให้ผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมอบรมหลักสูตร 
ที่ เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
ซึ่งจัดโดยหน่วยงานภายนอก 

  - การดำาเนินการเพื่อให้เป็นไปตามกระบวนการ 
ให้การรับรอง (Certification Process) ของโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน 
การทจุรติ (CAC) ซึง่ ปตท. ไดร้บัการตอ่อายกุารรบัรอง 
ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2 เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

  - ปตท. มุง่หวงัวา่จะเปน็สว่นหนึง่ในการสรา้งเครอืขา่ย
ความโปร่งใส เพื่อสังคมไทยที่เข้มแข็ง โดยส่งเสริม
และผลกัดนัใหพ้นัธมติรทางธรุกจิของ ปตท. ประกาศ
เจตนารมณเ์ขา้รว่มโครงการ CAC เพือ่ลดความเสีย่ง
ในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชันตลอดสายโซ่อุปทาน  
โดยปี 2562 มีการส่ือความให้ความรู้และเชิญชวนคู่ค้า 
เป็นแนวร่วม CAC ในงานสัมมนาคู่ค้าประจำาปี และ 
งานสัมมนาคู่ค้าสายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์และผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซธรรมชาติ

  - การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นเครื่องมือ 
สำาคญัใหบ้คุลากรของ ปตท. ทกุคนแสดงความโปรง่ใส  
ได้แก่ ระบบการรายงานการซื้อ-ขายหลักทรัพย์
บริษัทในกลุ่ม ปตท. ล่วงหน้า เพื่อป้องกันปัญหา
การใช้ข้อมูลภายในโดยมิชอบ (Insider Trading)  
และระบบการรายงานการรบัของขวญั ทรพัยส์นิ หรอื
ผลประโยชน์อื่นใดของบุคลากรตามนโยบายงดรับ
ของขวัญ (No Gift Policy) เพื่อให้พนักงานรายงาน 
ในกรณีที่มีความจำาเป็นต้องรับและไม่สามารถ 
ส่งกลับคืนผู้ให้ได้ พร้อมส่งมอบของดังกล่าวให้ 
หน่วยงาน ฝ่ายกำากับดูแลและส่งเสริมธรรมาภิบาล 
เพือ่รวบรวมและนำาไปบรจิาคเพือ่สาธารณประโยชน์

  - ปตท. ตระหนักว่าการทุจริตคอร์รัปชันเป็นปัญหา
สำาคัญที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประเทศ จึงให้
ความสำาคัญในการบูรณาการทำางานและพัฒนา 
เครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตร่วมกับหน่วยงาน 
ภาครัฐและเอกชน เพื่อผลักดันการปราบปราม 
การทุจริตคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านกิจกรรม 
รูปแบบต่าง ๆ  เช่น การยกร่างแผนปฏิบัติการป้องกัน 
การทจุรติในภาครฐัวสิาหกจิรว่มกบัสำานกังาน ป.ป.ช.  
การเป็นภาคีเครือข่ายจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ  
งานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ การจัดทำาแผน
แม่บทและแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ  
ปตท. ใหแ้กค่ณะกรรมการสง่เสรมิคณุธรรมแห่งชาต ิ
กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น

 •	 การกำากับดูแลและติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
  - คณะกรรมการ ปตท. มีหน้าที่กำากับดูแลให้ ปตท. 

มีกลไกที่สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าฝ่ายบริหารได้
ตระหนกัและให้ความสำาคัญกบัการต่อต้านการทจุรติ
คอร์รัปชัน และปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร 

  - คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ กำ ากับดูแล 
การควบคุมภายใน การจัดทำารายงานทางการเงิน 
และกระบวนการอื่นที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งกำากับดูแลการปฏิบัติ
ตามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั สอบทาน
มาตรการและการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ 
มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
มีความเพียงพอและมีประสิทธิผล สอบทาน 
การประเมินความเสี่ ยงและให้คำาแนะนำาต่อ 
คณะกรรมการ ปตท. เกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรมี 
เพือ่ลดความเสีย่งนัน้ โดยผูบ้รหิารตอ้งนำาคำาแนะนำา
ไปปฏิบัติ รวมทั้งรายงานผลการตรวจสอบภายใน
เกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ 
ปตท. ต่อคณะกรรมการ ปตท. อย่างสม่ำาเสมอ และ
ให้คำาแนะนำาข้อควรปฏิบัติแก่คณะกรรมการ ปตท. 
และผู้บริหาร
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  - คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี มีหน้าที่กำาหนด
และทบทวนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ให้ข้อเสนอแนะ แนวทาง ติดตามและประเมินผล 
การดำาเนินงานที่เกี่ยวข้องเป็นประจำาทุกปี

  - คณะกรรมการบริหารความเส่ียงองค์กรมีหน้าท่ี 
กำากับดูแลและสนับสนุนให้มีการดำาเนินงานด้านการ
บริหารความเส่ียง ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
โดยการประเมินความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชัน 
และทบทวนมาตรการต่าง ๆ ให้เพียงพอเหมาะสม 

  - ผู้บริหารมีหน้าที่กำาหนดให้มีการประเมินความเสี่ยง
ด้านการทุจริตคอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริตคอร์รัปชัน ทบทวน 
ความเหมาะสมของกระบวนการและมาตรการตา่ง ๆ   
และปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง รวมทั้งสื่อสารไปยัง
พนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 

  - ปตท. จดัทำาคูม่อืการบรหิารความเสีย่งดา้นการทจุรติ 
และคอร์รัปชัน (Fraud and Corruption Risk  
Assessment Manual) เพือ่ใหห้นว่ยงานตา่ง ๆ  ใช้เปน็ 
แนวทางการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต
คอร์รัปชันในกระบวนการปฏิบัติงานและกำาหนด
กระบวนการควบคุมภายในที่เหมาะสม โดยปี 2562  
จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน (Fraud Risk Management) จำานวน 1 รุ่น  
เพือ่สรา้งความรูค้วามเขา้ใจทีถ่กูตอ้งตามหลกัสากล 
ในหลักการบริหารความเส่ียงด้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
และมาตรการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้อง  เพ่ือให้พนักงาน 
นำาความรูท้ีไ่ดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปอ้งกนัการทจุรติ 
คอร์รัปชันในการปฏิบัติงานประจำาวันของตนเอง 

  - ปตท. จัดให้มีข้ันตอนในการเก็บรักษาเอกสารและบันทึก 
ต่าง ๆ  ให้พร้อมต่อการตรวจสอบเพ่ือยืนยันความถูกต้อง 
และเหมาะสมของรายการทางการเงิน  การควบคุมภายใน 
ของกระบวนการทำาบัญชีและการเก็บรักษาข้อมูล ได้รับ 
การตรวจสอบภายในเพื่อยืนยันประสิทธิผลของ 
กระบวนการตามมาตรการตอ่ตา้นการคอรร์ปัชัน และ 
เพื่อให้เกิดความม่ันใจว่าการบันทึกรายการทางการ
เงินมีหลักฐานอย่างเพียงพอเพื่อใช้ในการตรวจสอบ

  - สำานกัตรวจสอบภายใน ดำาเนนิการสอบทานรายการ
ทีอ่าจมคีวามขัดแยง้ทางผลประโยชน ์โอกาสการเกดิ 
ทุจริตและประสิทธิภาพขององค์กรในการบริหาร
ความเสี่ยงจากการทุจริตภายในองค์กรและในระดับ
กจิกรรมการดำาเนนิงาน รวมถงึสอบทานเกีย่วกบัหลัก 
จริยธรรมธุรกิจ จรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน  
อีกทั้งมีการพิจารณาและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุดทันที เมื่อพบรายการ
หรือการกระทำาที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
ผลการดำาเนินการของ ปตท. อย่างร้ายแรง รวมถึง
กรณีการเกิดทุจริต

 •	 มาตรการ ขอบเขต และกลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
  - ปตท. กำาหนดกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ท่ีสะท้อนถึงความมุ่งม่ันต่อมาตรการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน และมีนโยบายที่จะไม่ลดตำาแหน่ง ลงโทษ 
หรือให้ผลทางลบต่อบุคลากรที่ปฏิเสธการทุจริต
คอรร์ปัชนั แมว้า่การกระทำานัน้จะทำาให ้ปตท. สญูเสยี 
โอกาสทางธุรกิจ

  - บุคลากรของ ปตท. ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ
การกระทำาที่อาจฝ่าฝืนมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอรร์ปัชนั โดย ปตท. จดัใหม้ชีอ่งทางการแจง้เบาะแส
และการคุ้มครองผู้รายงานที่ปลอดภัย เมื่อบุคลากร
ต้องการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส รวมทั้งเมื่อบุคลากร
ต้องการคำาแนะนำาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

  - ปตท. จัดให้มีข้อกำาหนดว่าด้วย “การร้องเรียนและ
แจ้งเบาะแสการทุจริต” เพื่อกำาหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสการทุจริตต่อหน้าที่ (Whistleblowing) ให้ม ี
ความเหมาะสมและเป็นไปในทิศทางเดียวกันท้ังองค์กร 
อีกท้ังมีมาตรการคุ้มครองและให้ความเป็นธรรม 
แก่ผู้ร้องเรียน หรือผู้ให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลเบาะแสที่เกี่ยวข้อง ปี 2561 คณะกรรมการ
จัดการของ ปตท. มีมติเห็นชอบให้มีการปรับปรุง 
แนวปฏิบัติในการพิจารณาข้อร้องเรียนทุจริตของ 
ปตท. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ
ราชการของคณะรกัษาความสงบแห่งชาต ิ(คสช.) ซึง่
จดัทำาขึน้เพือ่ให้การแกไ้ขปญัหาการทจุรติคอรร์ปัชนั
มีความจริงจัง เข้มงวด และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 •	 บทลงโทษ
  - ปตท. จัดให้มีกระบวนการในการลงโทษบุคลากร 

ทีไ่มป่ฏบิตัติามมาตรการตอ่ตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั
อยา่งเหมาะสมและเปน็ธรรม การกระทำาใด ๆ  ทีฝ่า่ฝนื 
หรือไม่เป็นไปตามนโยบายนี้ ไม่ว่าทางตรงหรือ 
ทางออ้ม จะได้รับการพิจารณาทางวินยัตามระเบียบ
ที่ ปตท. กำาหนด ซึ่งมีขั้นตอนการสืบสวนข้อเท็จจริง 
การสอบสวน การลงโทษ และการอุทธรณ์ที่ชัดเจน 
หรือมีโทษตามกฎหมาย บุคลากรของ ปตท. ต้องทำา 
ความเข้าใจและปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันในทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงานอย่าง
เคร่งครัด
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ค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงานสอบบัญชี 
(Audit Fee) 

 บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายค่าธรรมเนียมการปฏิบัติงาน 
สอบบัญชี (Audit Fee) ให้แก่ สำานักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัดในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา มีจำานวนเงินรวม 142,026,208 บาท  
(หนึ่งร้อยสี่สิบสองล้านสองหมื่นหกพันสองร้อยแปดบาท) 
นอกจากนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้จ่ายค่าตอบแทนของงาน 
บรกิารอืน่ (Non-audit Fee) ทีม่สีาระสำาคญั เชน่ คา่จดัทำา Comfort  
Letter เพื่อแผนการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัทสำาหรับ
หุ้นกูส้กลุเงนิดอลลา่รส์หรฐัฯ ทีอ่อกและเสนอขายใหก้บันกัลงทนุ
ต่างประเทศ ค่าตรวจสอบ The Updated Global Medium Term 
Notes ค่าตรวจรับรองงบการเงินที่ใช้ในการยื่นกรมสรรพากร 
และค่าตรวจรับรองอื่น ๆ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา รวมจำานวน 
38,019,046 บาท (สามสบิแปดลา้นหนึง่หมืน่เกา้พนัสีส่บิหกบาท)

การปฏิบัติตามหลัก
การกำากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่น ๆ 

 ผลสำารวจการกำากับดูแลกิจการของ ปตท. ของสมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสำารวจ
การกำากบัดแูลกจิการบรษิทัจดทะเบยีนประจำาป ี2562 ในภาพรวม  
ปตท. อยู่ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” และได้รับคะแนนเฉลี่ยภาพรวม 
และรายหมวดสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของบริษัทที่ทำาการสำารวจ
ทัง้หมดจากจำานวน 677 บรษิทั และสงูกวา่คะแนนเฉลีย่ของบรษิทั 
ในกลุ่ม SET50 ท้ังนี้ ผลสำารวจดังกล่าวพิจารณาจากข้อมูล 
ที่ ปตท. เปิดเผยต่อสาธารณะ ปี 2562 ปตท. มีแนวปฏิบัติที่ดี 
นอกเหนอืจากเกณฑก์ารสำารวจ ซึง่สามารถใชเ้ปน็แนวปฏบิตัทิีด่ ี
ต่อบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่สำาคัญ ได้แก่
 •	 ประธานกรรมการปัจจุบันเป็นกรรมการอิสระ จึงมี 

ความเป็นอสิระในการมอบหมายนโยบายและกำากบัดแูล
การบริหารงานของ ปตท. 

 •	 ปตท. กำาหนดให้มีจำานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า 
กึ่งหนึ่งของจำานวนกรรมการที่มีอยู่

 •	 เนื่ องจาก ปตท.  มีสถานะเป็นรั ฐวิสาหกิจตาม 
พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502  
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาเห็นชอบให้
สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มี
ความเปน็กลางและมคีวามนา่เชื่อถอืเปน็ผูส้อบบญัชขีอง 
ปตท. และนำาเสนอคณะกรรมการ ปตท เพื่อพิจารณา 
และขออนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังและ
อนุมัติค่าสอบบัญชี

 •	 การประชมุคณะกรรมการกำากบัดแูลกจิการทีด่ขีอง ปตท. 
ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 4 ธันวาคม 2562 และการประชุม 
คณะกรรมการ ปตท. ครั้งที่ 12/2562 วันที่ 19 ธันวาคม 
2562 ไดพ้จิารณา “หลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่สีำาหรบั
บริษัทจดทะเบียนปี 2560” (Corporate Governance  
Code: “CG Code”)  ซึ่งจดัทำาโดยสำานกังานคณะกรรมการ
กำากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรพัย ์(สำานกังาน ก.ล.ต.) 
และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นำา (Governing 
Body) ขององคก์ร ในการนำาหลกัการกำากบัดแูลกจิการทีด่ ี
เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างย่ังยืน รวมท้ังได้ประเมิน 
การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อ 
เทยีบเคยีงกบันโยบายและการดำาเนนิงานดา้นการกำากบั 
ดูแลกจิการที่ดขีอง ปตท. ในปจัจบุนัอยา่งละเอยีด โดยมี 
ความเห็นว่า นโยบาย มาตรการ และกระบวนการ 
ดำาเนินงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติใน CG Code  
รวมทั้งมีแผนการดำาเนินงานทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อพัฒนาระบบการกำากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท. 
เหมาะสมกับทิศทางการเติบโตทางธุรกิจและแนวโน้ม
ของบริษัทชั้นนำาในระดับสากล 

 ปี 2562 ปตท. ได้ปฏิบัติตามหลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี  
แต่อาจไม่ครอบคลุมเกณฑ์ของโครงการสำารวจการกำากับดูแล
กิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report  
of Thai Listed Companies) และ ASEAN CG Scorecard  
ใน 2 ประเด็นซึ่งสามารถอธิบายได้ดังต่อไปนี้
 1.  การกำาหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดว้ย
จำานวน 5 - 12 คน
 ขอ้บงัคบัของ ปตท. กำาหนดใหม้จีำานวนกรรมการไมน้่อยกว่า 
5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน โดยปัจจุบัน ปตท. มีจำานวนกรรมการ  
15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับและการดำาเนินธุรกิจด้าน
ปิโตรเลียมที่ต้องการผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาอาชีพ 
ทีจ่ำาเปน็ในการบรหิารกจิการของ ปตท. โดยคณะกรรมการ ปตท.  
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจำานวน 5 คณะ ช่วย 
กล่ันกรองงานที่มีความสำาคัญ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  
คณะกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร 
 (จำานวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการชุดย่อย แสดง 
รายละเอยีดในหวัขอ้ “การประชมุของคณะกรรมการ ปตท.” แลว้)
 2. การลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการโดยการลงคะแนนเสียง 
แบบสะสม (Cumulative Voting)
 ข้อบังคับของ ปตท. กำาหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธี
คะแนนเสยีงขา้งมาก และผูถ้อืหุน้แตล่ะคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบั
จำานวนหุ้นท่ีตนถืออยู่ นอกจากน้ี ปตท. ได้กำาหนดให้มีวิธีการอ่ืน 
ในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น  
การสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยใช้สิทธิเสนอวาระการประชุม
เพิม่เตมิ หรอืเสนอชือ่บคุคลเพือ่แตง่ตัง้เปน็กรรมการไดล้ว่งหนา้  
เป็นต้น
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ระบบการควบคุมภายใน
 ปตท. ให้ความสำาคัญต่อการควบคุมภายในโดยมุ่งเน้นให้มี 
การจัดวางระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมทุกกิจกรรม
อย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดำาเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ใน 3 ด้าน ได้แก่
 1. Operation – ให้มีการบริหารจัดการ การใช้ทรัพยากร 

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง 
การดูแลทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต 

 2. Reporting – ให้การรายงานทางการเงินและรายงาน 
การดำาเนินงาน ที่จัดทำาขึ้นเพื่อใช้ภายในและภายนอก
องค์กร เป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส เชื่อถือได้ และ 
ทันเวลา

 3. Compliance – ให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ  
ข้อบังคับ ที่มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย ซึ่งรวมถึง
ระเบยีบปฏบิตัขิองฝา่ยบรหิาร ปตท. และวธิกีารปฏบิตังิาน 
ที่องค์กรกำาหนดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับการดำาเนินธุรกิจของ 
ปตท. อย่างเคร่งครัด

 ปตท. กำาหนดใหม้หีนว่ยงานทีร่บัผดิชอบเกีย่วกับงานควบคมุ
ภายในเพื่อดำาเนินการประเมินการควบคุมภายในขององค์กร 
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. 
มอบหมายให้คณะกรรมการจัดการการกำากับดูแล การบริหาร
ความเสี่ยง และการกำากับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบ
องค์กร มีอำานาจหน้าที่ในการกำาหนดแนวทางการปฏิบัติงาน 
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน การประเมินผล และ 
การรายงานเกี่ยวกบัการควบคมุภายในของ ปตท. คณะกรรมการ  
ปตท. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบทำาหน้าที่  
ในการสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งจัดทำาขึ้น
โดยฝ่ายบริหารและสำานักตรวจสอบภายในเป็นประจำาทุกปี 
 การประเมินการควบคมุภายใน 5 องคป์ระกอบตามแนวทาง
มาตรฐานสากล Internal Control-Integrated Framework  
ของ The Committee of Sponsoring Organizations of the  
Treadway Commission: COSO สาระสำาคัญดังนี้ 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม
 (Control Environment)
 ปตท. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายในที่ดี มีความ
เหมาะสมเพยีงพอตอ่ประสทิธภิาพและประสทิธผิลในการดำาเนนิ 
ธรุกจิ โดยผูบ้รหิารไดส้ง่เสรมิสนบัสนนุวฒันธรรมองคก์รทีมุ่ง่เน้น 
ความซื่อสัตย์และจริยธรรม เป็นตัวอย่างที่ดี (Role Model)  
และมีการบริหารจัดการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 •	 กำาหนดนโยบายและระเบยีบปฏบิตัเิปน็ลายลกัษณอั์กษร 

เกี่ยวกับการกำากับดูแลกิจการที่ดีและมาตรฐานทาง
จรยิธรรมและจรรยาบรรณการดำาเนนิธุรกจิ หรอืคู่มอื CG 
(Corporate Governance, Ethical Standards and Code 
of	Business	 Ethics	Handbook)	 ซึ่งกำาหนดแนวปฏิบัติ 
ที่ดีด้านต่าง ๆ โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 
ต้องยึดถือและปฏิบัติ รวมทั้งกำาหนดให้ Integrity and 
Ethics เป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร SPIRIT เพื่อ 
เน้นย้ำาให้บุคลากรดำาเนินงานด้วยความโปร่งใส โดย 
คณะกรรมการกำากบัดูแลกจิการทีด่เีปน็ผู้กำาหนดนโยบาย
ด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักมาตรฐานสากล 
รวมถึงการเปิดเผยเกี่ยวกับการขัดกันในผลประโยชน์
สว่นตนกบักิจการขององค์กร (Conflicts of Interest) เพือ่
ป้องกันกิจกรรมที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน กิจกรรม
ที่ผิดกฎหมายและไม่เหมาะสม มีการทบทวนปรับปรุง
นโยบายและคู่มอืเปน็ประจำาทกุป ีโดยกรรมการ ผู้บรหิาร 
และพนักงานทุกระดับ ลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
เป็นส่วนหนึ่งในการทำางาน เพื่อให้เห็นถึงคำาม่ันสัญญา 
ในการนำานโยบายด้านการกำากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณธุรกิจฯ ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 

 •	 การจัดโครงสร้างองค์กรที่มีลักษณะของการกระจาย 
อำานาจ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีความคล่องตัว เหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัสภาพธรุกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไป มกีารมอบ 
อำานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
โดยมกีารกำาหนดตวัชีว้ดั (Key Performance Indicators:  
KPIs) เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
และติดตามผลการดำาเนินงานเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
อย่างสม่ำาเสมอ รวมทั้งมีการทบทวนเป้าหมายประจำาปี
ซึ่งพนักงานทุกคนทราบถึงบทบาท อำานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของตน 

การควบคุมภายใน
และการบริหาร
ความเสี่ยง
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 •	 กำาหนดให้การกำากับดูแลกิจการที่ดีเป็นส่วนหนึ่งของ 
วสิยัทศัน ์พนัธกจิ และคา่นยิมขององคก์ร โดยมเีปา้หมาย 
ที่จะให้ ปตท. เป็นบริษัทที่เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Growth for All) โดยผลักดันให้เป็นบริษัท
พลังงานไทยข้ามชาติชั้นนำา เป็นองค์กรที่มีศักยภาพ 
เป็นเลิศเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน  
(Competitiveness) มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มร่วมกัน  
(Create Shared Value: CSV) และสร้างประโยชน์
ตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม บนหลัก 
การกำากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance: CG) 

 •	 กำาหนดนโยบายและวธิกีารในการพฒันาทรพัยากรบคุคล 
เป็นลายลักษณ์อักษร รวมถึงข้ันตอนการวางแผนและ
บริหารอัตรากำาลังพนักงานในภาพรวมของบริษัททั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว พร้อมทั้งมีการวิเคราะห์/ ทบทวน
อัตรากำาลังพนักงานรายปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทาง 
ในการดำาเนนิธรุกจิ การปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ ระเบยีบ 
ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงพิจารณาความเหมาะสมในการแบ่งแยก 
อำานาจตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างกันเพ่ือให้เกิดการควบคุม 
ภายในที่มีประสิทธิภาพ และสื่อสารไปยังหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการสรรหาและประมาณการ 
งบประมาณค่าใช้จ่ายเพื่อรองรับความต้องการด้าน
บุคลากรที่จำาเป็นสำาหรับการปฏิบัติงาน 

2. การประเมินความเสี่ยง 
 (Risk Assessment) 

 ปตท. ตระหนกัถงึความสำาคญัของการบรหิารความเสีย่งเพือ่
บรรลวุตัถปุระสงคข์องการดำาเนนิธรุกจิ การปฏบิตัติามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบ และการจัดทำารายงานต่าง ๆ ให้เชื่อถือได้ ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจทั้งจากปัจจัยภายใน
และภายนอก โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นองค์ประกอบ 
ที่สำาคัญของทุกกระบวนการในการดำาเนินธุรกิจของ ปตท. และ
ต้องมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ จึงได้กำาหนดเป็นนโยบาย
บริหารความเสี่ยงทั้งองค์กรที่พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตาม  
และมีการประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ สำาหรับความเสี่ยง 
ในระดับองค์กรจะมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบผ่าน 
คณะกรรมการจัดการคณะต่าง ๆ ของ ปตท. และความเสี่ยง 
ในการปฏิบัติงานจะอยู่ภายใต้การกำากับดูแลของผู้บริหาร 
ที่รับผดิชอบการปฏบิตังิานนัน้ ๆ  ทัง้นี ้มกีารจดัตัง้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงองค์กรซึ่งเป็นคณะอนุกรรมการบริษัท กำากับ
ดแูล และสนับสนุนใหม้กีารดำาเนนิงานดา้นการบรหิารความเสีย่ง 
องค์กร สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายทางธุรกิจ รวมถึง
สภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง ติดตาม
และประเมินผลต่อคณะกรรมการแผนวิสาหกิจและบริหาร
ความเสี่ยงให้ดำาเนินการบริหารความเสี่ยงในภาพรวมให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด โดยถือว่าการบริหารความเสี่ยงเป็นหน้าที่ 

รบัผดิชอบของทกุหนว่ยงานในการจดัการและควบคมุความเสีย่ง 
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ ซ่ึงมีการระบุไว้อย่างชัดเจนในคำาบรรยาย 
หน้าที่งาน (Functional Description) ของทุกหน่วยงาน 

3. กิจกรรมการควบคุม 
 (Control Activities) 
 คณะกรรมการจัดการของ ปตท. มีอำานาจหน้าที่ในการ
ทบทวนรายงานทั้งทางการเงินและไม่ใช่รายงานทางการเงิน
ของทุกกลุ่มธุรกิจในภาพรวมขององค์กร และมีการสอบทาน
การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือ
การปฏิบัติงานต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอ มีการกำาหนดนโยบาย 
และระเบียบปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น การประเมินผล 
การปฏิบัติงานของพนักงานทุกระดับ โดยกำาหนดเป็นดัชนี 
วัดผลการดำาเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs)  
เพื่อให้การควบคุมกิจกรรมด้านการบริหารมีความเหมาะสม
และเพียงพอ ตรวจสอบและติดตามได้ นอกจากนี้ ยังมีการระบุ 
การดำาเนินงานในส่วนที่มีความเสี่ยงสำาคัญและกำาหนดกลไก 
ในการควบคุมเพื่อป้องกันและลดข้อผิดพลาด มีการสอบทาน 
ผลการดำาเนินงานโดยฝ่ายบริหารอย่างสม่ำาเสมอ เช่น ธุรกรรม
ด้านการเงิน การจัดซื้อ และการบริหารทั่วไป มีการมอบหน้าที่
อย่างเป็นระบบให้กับกลุ่มบุคลากรเพื่อความมั่นใจว่ามีระบบ
ตรวจสอบและคานอำานาจกนัได้ โดยมกีารแบง่แยกอำานาจหนา้ที ่
ในการอนุมัติ การประมวลผลข้อมูล การบันทึกรายการหรือ 
การบนัทกึบญัช ีการรบั-จา่ยเงนิ การสอบทานการตรวจสอบและ
การดูแลรักษาทรัพย์สินออกจากกันโดยเด็ดขาด มีการควบคุม
ภายในด้านการเงินการบัญชี เกี่ยวกับการเก็บเงิน รักษาเงิน  
การรับจ่าย เงินฝากธนาคาร และเงินยืมทดรอง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่กำาหนด มีการบันทึกบัญชีครบถ้วนถูกต้องและ
สม่ำาเสมอ มีการจัดเก็บเอกสารทางบัญชีทั้งที่เป็นเอกสารและ
ข้อมูลสารสนเทศไว้อย่างเป็นระบบ และเป็นไปตามที่กฎหมาย
กำาหนด 
 ในด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ปตท. มีการดำาเนินการตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 และระเบียบและข้อกำาหนดว่าด้วยการพัสดุ ซึ่งได้
กำาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้อย่างชัดเจน เช่น อำานาจหน้าที่ วงเงินอนุมัติ การกำาหนด 
ความต้องการพัสดุ การตรวจ-รับ การควบคุมและการเก็บรักษา
พัสดุ และการตรวจนับทรัพย์สิน ในด้านการบริหารทรัพยากร
บุคคล ปตท. มีการวางระบบด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และมกีารควบคมุตดิตามประเมนิผลอยา่งเพยีงพอ ทัง้การสรรหา 
การกำาหนดค่าตอบแทน หน้าที่ความรับผิดชอบ การพัฒนา
บุคลากร การปฏิบัติงานของบุคลากร และการสื่อสาร เพื่อให้
พนกังานมคีวามรูค้วามสามารถ และการบรหิารทรพัยากรบคุคล
ของ ปตท. มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
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 ในกรณีที่ ปตท. มีการทำาธุรกรรมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ปตท.  
มีมาตรการที่รัดกุมเพื่อติดตามให้การทำาธุรกรรมนั้นต้องผ่าน 
ขั้นตอนการอนุมัติที่กำาหนดทุกครั้ง ทุกรายการ โดยผู้ที่มี 
ส่วนได้เสียจะไม่ร่วมอนุมัติรายการนั้น ๆ ทั้งยังมีการติดตาม  
และดูแลผลการดำาเนินงานอย่างใกล้ชิด
 นอกจากนี้ ปตท. ยังให้ความสำาคัญในเรื่องของการบริหาร
ความยั่งยืนขององค์กร รวมทั้งความมั่นคง ความปลอดภัย 
อาชีวอนามัย	 และสิ่งแวดล้อม	 (Security,	 Safety,	Health	 and	
Environment:	 SSHE)	 เพราะถือเป็นหนึ่งในเกราะป้องกัน 
ความเสี่ยง/ ผลกระทบ และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อ 
ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตลอดจนทรัพย์สิน กระบวนการทำางาน 
ข้อมูล และสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
อันจะส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการดำาเนินธุรกิจ สามารถ
ต่อยอดผลประกอบการในทุก ๆ ด้านให้มีผลการดำาเนินงาน 
ที่เป็นเลิศ ไปสู่วิสัยทัศน์และเป้าหมายที่กำาหนดไว้ในที่สุด โดย 
คณะกรรมการ ปตท. ดูแล ติดตาม ให้นโยบาย และคำาแนะนำา
เกี่ยวกับการบริหารความยั่งยืนและ	SSHE	ที่	ปตท.	นำามาปรับใช้
เปน็กจิกรรมการควบคุมผา่นคณะกรรมการกำากับดแูลกจิการทีด่ ี 
ปตท. และคณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในระดับฝ่ายจัดการ 
ซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
เป็นประธานฯ รวมทั้งคณะกรรมการจัดการการกำากับดูแล 
การบรหิารความเสีย่ง และการกำากับการปฏบิตัติามกฎหมาย กฎ  
ระเบยีบองคก์ร และคณะกรรมการบรหิารความยัง่ยนืกลุม่ ปตท.  
(PTT Group Sustainability Management Committee:  
GSMC) ซึ่งทำาหน้าที่กลั่นกรองและกำากับดูแลการบริหารจัดการ
ในระดับกลยุทธ์และปฏิบัติการในด้านความยั่งยืนและ	 SSHE	
โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบส่วนกลาง คือ ฝ่ายกำากับดูแลและ 
ส่งเสริมธรรมาภิบาล และฝ่ายกลยุทธ์ความยั่งยืน ตามลำาดับ  
ซึ่งในปี 2562 ได้มีการนำาเสนอผลการดำาเนินงานตามกลยุทธ์ 
และแผนงานสำาคัญด้านความยั่งยืน รวมทั้งเป้าหมายและ 
ตัวชี้วัดด้าน	 SSHE	 ที่สำาคัญ	 ให้คณะกรรมการจัดการ	 ปตท.	
พิจารณาทบทวนเพื่อสั่งการและให้ข้อเสนอแนะเดือนละครั้ง 
รายละเอียดการบริหารจัดการด้าน	SSHE	สามารถอ่านเพิ่มเติม
ได้จากรายงานความยั่งยืน ปี 2562 (Corporate Sustainability 
Report 2019) 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล 
 (Information & Communication) 

 ในปี 2562 ปตท. กำาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์กร 
ที่มุ่งเน้นกลยุทธ์สร้างความสามารถในการเติบโต ไปสู่การเป็น 
Top Quartile Performance อย่างยั่งยืน รวมทั้งการแสวงหา 
ธุรกิจใหม่ New S-Curve ที่มีศักยภาพ เพื่อการเติบโตแบบ 
ก้าวกระโดดในอนาคต รวมทั้งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ควบคู่กับการหาโอกาสตอบสนองนโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งเน้น
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม 
 คณะกรรมการ ปตท. จงึได้อนมุตัแิละผลักดันการดำาเนนิงาน 
ตาม Digital Roadmap สร้างนวัตกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพ 
การดำาเนินงาน ลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทางธุรกิจ  
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน โดยนำาดิจิทัล 
เทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำาเนินธุรกิจ เพื่อสร้างให้เกิด  
Productivity Improvement เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่ายและเวลา
ในการดำาเนินงานที่เป็น Non Performing Time สามารถสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับกระบวนการทางธุรกิจที่สำาคัญได้อย่างต่อเนื่อง
และยั่งยืน นอกจากนี้ ปตท. ได้นำา “D” (Digitalization) ซึ่งเป็น 
การขบัเคลือ่นองคก์รดว้ยเทคโนโลยดีจิทิลัมาเสรมิเขา้กบัคา่นยิม
องค์กรเป็น “SPIRIT+D” เพื่อมุ่งพัฒนาสมรรถนะในการทำางาน
ด้านดิจิทัลของพนักงาน (Digital Competency) ให้เกิด Digital 
Culture/ Mindset และเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถใน 
การแข่งขันให้องค์กรพร้อมรับสภาพแวดล้อมและการดำาเนินธุรกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป ปตท. จึงนำา Digital Transformation มาเป็น
ตัวขับเคลื่อนหลักขององค์กร โดยกำาหนดแผนกลยุทธ์ Digitize 
Now ในการขับเคลื่อนธุรกิจ อาทิ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเชื่อมโยง  
Value Chain ของทรัพยากรบุคคลเป็น Story Line จึงมี  
การวเิคราะหก์ารบรหิารจดัการทรพัยากรบคุคล	ตลอด	HR	Value	 
Chain ของ ปตท. โดยเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศหลัก 
ด้านทรัพยากรบุคคล ซึ่งผู้ใช้งานสามารถปรับมุมมองของ
รายงาน สร้างรายงานหรือวิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเองได้ รวมทั้ง 
การพัฒนา Chatbot เพื่อให้บริการตอบคำาถามและให้ข้อมูล 
ด้านบุคคลแก่พนักงาน โดยพนักงานสามารถสอบถามข้อมูลได ้
ตลอดเวลา ผ่าน Workplace Chat ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มส่วนกลาง 
ที่ ปตท. จัดเตรียมไว้ให้กับพนักงาน นอกจากนั้น เพื่อเพิ่ม
ประสทิธภิาพการจดัหาพสัด ุและการจดัหาทีเ่กีย่วกบัการพาณชิย์  
(Non-Hydrocarbon	 Procurement)	 ปตท.	 จึงนำาเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติงาน อาทิ Robotic Process 
Automation (RPA) Analytic และ Chatbot โดยมุ่งเน้นการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามหลัก Governance Risk and Compliance ซึ่งเป็น 
การจดัระบบจดัซือ้จดัจา้งใหเ้ปน็มาตรฐานเดยีวกนั บรหิารตน้ทนุ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มความคล่องตัวใน 
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การจัดซื้อจัดจ้างด้วยแนวคิด Anywhere Anytime Any Device 
รวมถึง Green Procurement โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปตท. และ
กลุ่มบริษัท ได้ร่วมกับบริษัท บีซีไอ (ประเทศไทย) จำากัด หรือ 
Thailand Blockchain Community Initiative ซึง่เปน็ความรว่มมอื 
ของธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย 22 แห่ง นำาเทคโนโลยีมาให้
บริการหนังสือค้ำาประกันบน Blockchain ที่เปลี่ยนความยุ่งยาก 
ในกระบวนการรับส่งเอกสารให้ง่ายขึ้นกว่าเดิม นับเป็นครั้งแรก
ของโลกทีธ่นาคารไทย ธนาคารตา่งประเทศ และผูใ้ชบ้รกิาร รว่มใช ้ 
Blockchain บนระบบเดียวกัน สำาหรับการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การทำางานให้แกส่ายงานสำานกังาน ปตท. ไดน้ำา Robotic Process 
Automation (RPA) เข้ามาใช้ โดย RPA จะเป็นจุดเริ่มต้นของ  
Intelligent Automation Journey ขององคก์ร ซึง่ความสามารถหลัก 
ของ RPA คือ การทำางานเดิม ๆ ซ้ำา ๆ คาดการณ์ได้ สามารถ
ทำางานได้ตลอดเวลา 24/7 และสามารถทำางานร่วมกับระบบ 
ที่ใช้อยู่ปัจจุบันได้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ปตท.  
จากกระบวนการจดัซือ้จดัจา้ง และบญัชกีารเงนิ ปตท. จงึคัดเลอืก 
กลุ่มกระบวนการ ซึ่งมีความถี่และจำานวนรายการสูงที่สุด และ
ทำาการศึกษากระบวนการดังกล่าว พบว่ามีการทำางานที่ RPA 
สามารถเขา้มาชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการทำางานได ้คอืการพฒันา  
RPA เพ่ือใช้สำาหรับกระบวนการจ่ายเงินในประเทศแบบ end-to-end  
ร่วมกับธนาคารไทยพาณิชย์ โดยโรบอตจะสร้างข้อเสนอ 
การชำาระเงิน Text File การชำาระเงิน ตลอดจน Submit การชำาระเงิน 
ไปทีธ่นาคาร และเริม่กระบวนการขออนมุตัผิูม้อีำานาจตามลำาดบั
ขั้นต่อไป ผลลัพธ์ที่ได้คือใช้เวลาลดลงร้อยละ 50
 อีกด้านหน่ึงท่ีคณะกรรมการ ปตท. ให้ความสำาคัญ อันเน่ืองจาก 
ภัยคุกคามทางไซเบอร์มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ดังที่การประชุม World  
Economic Forum 2019 ได้ยกให้การโจมตีทางไซเบอร์เป็น  
1 ใน 10 ภัยคุกคามที่สำาคัญของโลก ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อองค์กรหลากหลายด้าน อาทิ ค่าใช้จ่ายในการไถ่ข้อมูล  
ผลกระทบจากการที่ธุรกิจต้องหยุดชะงัก และร้ายแรงที่สุดคือ  
สูญเสียความเชื่อม่ันของลูกค้าที่มีต่อองค์กร ดังนั้น ภัยคุกคาม 
บนโลกไซเบอร์จึงเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรควรให้ความสำาคัญ 
คณะกรรมการ ปตท. จึงได้ตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security) และได้มีการวางแผนและติดตั้ง  
อุปกรณ์เพื่อป้องกันภัยคุกคามผ่านทางช่องทางไซเบอร์   
โดยจัดเตรียมการป้องกันไว้หลายช่องทาง อาทิ ภัยคุกคาม 
ที่เข้ามาทางอินเทอร์เน็ต โดยมีการตรวจสอบภัยร้ายและ 
ตดิตามพฤตกิรรมการโจมตทีีแ่ฝงมาทางชอ่งทางต่าง ๆ  นอกจาก
การพัฒนาด้านเครื่องมือและระบบแล้ว ปตท. ร่วมกับบริษัท 
PTT Digital Solutions ผู้ให้บริการด้านดิจิทัลของ ปตท. และ
บริษัทในกลุ่ม ปตท. จัดตั้งศูนย์อำานวยการด้าน Cyber Security  
Operation Center (CSOC) เพื่อรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
โดยบุคลากรประจำาศูนย์ CSOC ทุกคน เป็นบุคลากรที่ได้ 
รับการรับรองคุณวุฒิในระดับสากล จึงมั่นใจในศักยภาพ 
การดำาเนินงานของพนักงานประจำาศูนย์ได้
  

5. ระบบติดตามและประเมินผล 
 (Monitoring & Evaluation) 

 การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง

 เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มว่า 
การดำาเนนิงานของ ปตท. จะบรรลวุตัถปุระสงคด์า้นประสทิธภิาพ 
และประสิทธิผลของการดำาเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซ่ึงรวมถึง 
การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด  
ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  
ด้านความเช่ือถือได้ของรายงานทางการเงินและการดำาเนินงาน  และ 
ด้านการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคับ มตคิณะรฐัมนตร ี
และนโยบาย ซึง่รวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝา่ยบรหิาร ปตท. จงึได ้
กำาหนดให้การดำาเนินการควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของทุกคน 
ในองคก์ร โดยถอืเปน็สว่นหนึง่ของการปฏบิตังิานของฝา่ยบรหิาร
และผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด โดยฝ่ายควบคุมภายในและ
จัดการความเสี่ยง สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำากับ
ดูแลและธรรมาภิบาลองค์กร ในฐานะหน่วยงานที่กำากับดูแล 
เรื่องการควบคุมภายในได้ดำาเนินการประเมินการควบคุม 
ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) อย่างน้อย 
ปีละครั้ง ใน 2 รูปแบบ ดังนี้ 
 1. การประเมินระดับองค์กร (Control Self-Assessment  
Questionnaire) - การประเมนิการควบคุมภายในรายบคุคลสำาหรบั 
ผู้บริหารระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปที่ปฏิบัติงาน
ตามโครงสรา้งของ ปตท. และผูบ้รหิารทีป่ฏบิตังิาน Secondment 
บริษัทในกลุ่ม
 ปตท. ได้ดำาเนินการรวบรวมและจัดทำาระบบสารสนเทศ 
เพื่อจัดเก็บฐานข้อมูลการควบคุมที่สำาคัญ (List of Key Control)  
โดยรวบรวมจากข้อมูลคำาอธิบายลักษณะงาน (FD) คำาสั่ง 
แต่งต้ังคณะกรรมการ บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท 
กรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล COSO Internal 
Control Integrated Framework 5 ด้าน ได้แก ่(1) สภาพแวดลอ้ม
การควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง 
(Risk Assessment) (3) กิจกรรมควบคุม (Control Activities)  
(4) สารสนเทศและการสือ่สาร (Information & Communication) 
และ (5) กิจกรรมการติดตามผล (Monitoring) รวมทั้งมีการใช้
แบบประเมินการควบคุมด้วยตนเองในแบบ Electronic (e-CSA) 
เพื่อให้ผู้บริหารสามารถทำาการประเมินฯ และเรียกดูรายงาน 
ผลการประเมินฯ ผ่านระบบ Intranet ได้ เพื่อให้แบบประเมิน 
การควบคุมด้วยตนเองครอบคลุมกิจกรรมตามกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สำาคัญเป็นรายบุคคลมากยิ่งขึ้น ในปี 2562 ได้
ปรับปรุงคำาถามให้สั้นกระชับ มีความสอดคล้องกับหลักการ 
พื้นฐานในการกำาหนดมาตรการการควบคุมภายในที่เหมาะสม
ของนิติบุคคลในการป้องกันการให้สินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามมาตรา 176 ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 
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 2. การประเมินระดับกระบวนการแบบบูรณาการ (GRC  
Assessment Workshop) - การประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่ประเมนิ
การควบคุมภายในตามกระบวนการรายหน่วยงานในระดับฝ่าย
และส่วนขึ้นตรง มุ่งเน้นกิจกรรมควบคุมในกระบวนการทำางาน 
โดยผลการประเมินและแนวทางการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าของกระบวนการและมี 
การติดตามโดยผู้บังคับบัญชา
 ในป ี2562 ปตท. ไดบ้รูณาการการประเมนิการควบคมุภายใน
ระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทาง GRC (Governance, 
Risk, Compliance) มาตรฐานการควบคุมภายใน COSO2013 
ทั้ง 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
วา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคมุภายในสำาหรับ 
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และแบบประเมินความเพียงพอ 
ของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. โดยมีการบูรณาการ 
การดำาเนินงานด้านกำากับดูแลกิจการและธรรมาภิบาล  
ด้านควบคุมภายใน ด้านบริหารความเสี่ยง ด้านกฎหมายและ 
กฎระเบียบองค์กร เพื่อร่วมกันกำาหนดจุดมุ่งเน้น ปรับปรุงเกณฑ์ 
การประเมินให้เหมาะสม พัฒนาแนวทางและเครื่องมือใน 
การประเมินการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ  และจัดการประชุม 
เชิงปฏิบัติการ (GRC Assessment Workshop) รายหน่วยงาน  
เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ  สร้างความตระหนักให้กับทุกหน่วยงาน  
ซึ่งมีบทบาทสำาคัญที่สุดที่จะทำาให้การบริหารความเสี่ยง และ 
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตลอด 
การประเมินฯ มีการให้คำาปรึกษาเร่ืองการประเมินความเส่ียงระดับ 
กิจกรรมและเกณฑ์การประเมินการควบคุม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถประเมินและระบุข้อมูลต่าง ๆ ที่จำาเป็นได้อย่างถูกต้อง 
และครบถ้วน  เพ่ือสามารถนำาไปเป็นฐานข้อมูลการควบคุมท่ีสำาคัญ 
ขององค์กร นอกจากนี้ ยังมีการสื่อสารโดยผู้บริหารระดับสูง
ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหาร 
ทุกระดับเห็นความสำาคัญและนำาไปปฏิบัติจริงอย่างต่อเนื่อง 
 นอกจากนี้ สำานักตรวจสอบภายในได้สอบทานการควบคุม
ภายในเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่  
มีความเพียงพอเหมาะสม และมีการปฏิบัติอย่างสม่ำาเสมอ  
ในกรณีพบข้อที่ควรปรับปรุงได้มีการกำาหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ 
ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน 
ไดร้บัการดำาเนนิการปรบัปรงุแกไ้ขอยา่งทนัเวลา รวมทัง้สอบทาน 
ผลการประเมนิการควบคมุภายใน และรายงานตอ่คณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยไม่พบประเด็นปัญหาหรือข้อบกพร่องที่เป็น 
นัยสำาคัญ ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของผู้สอบบัญชีของ ปตท. 
ว่าระบบการควบคุมภายในของ ปตท. มีความเพียงพอและ 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อการดำาเนินธุรกิจ

 ระบบการตรวจสอบภายใน 

 สำานักตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระ 
รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ทำาหน้าที่ในการสร้าง
ความเชื่อม่ัน (Assurance) และให้คำาปรึกษา (Consulting)  
เพื่อให้กระบวนการทำางานภายในองค์กรมีการกำากบัดูแลกิจการ 
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ หรือ Governance, Risk Management, Control and 
Compliance (GRC) เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การดำาเนินงาน
ขององค์กร 
 สำานักตรวจสอบภายในมีการวางแผนการตรวจสอบภายใน
ประจำาปี และแผนการตรวจสอบระยะยาว 3 ปี โดยการจัดทำา
แผนการตรวจสอบเปน็ไปตามทศิทางกลยทุธ์ทางธุรกจิ (Business  
Strategic Direction) และความเสี่ยงที่สำาคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการดำาเนินงาน (Risk-Based Approach) โดยครอบคลุม
กระบวนการในการดำาเนินธุรกิจทั้งของ ปตท. และบริษัทในเครือ  
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายงานผลการตรวจสอบ 
ให้แกค่ณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา รวมถึงการรายงาน 
ต่อคณะกรรมการ ปตท. และหน่วยงานกำากับดูแลเป็นประจำา 
ทุกไตรมาส โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ 
ที่พบจากการตรวจสอบอย่างสม่ำาเสมอ ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงาน
ของสำานักตรวจสอบภายในไม่มีข้อจำากัดในการแสดงความเห็น
และไม่มีประเด็นที่มีความขัดแย้งระหว่างหน่วยรับตรวจและ
สำานักตรวจสอบภายในที่ยังหาข้อยุติไม่ได้

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
 ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 ได้แต่งต้ัง  
นายชฎิล ชวนะลิขิกร ให้ดำารงตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  
สำานักตรวจสอบภายใน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เนื่องจาก
เปน็ผูท้ีม่คีวามรูค้วามเขา้ใจธรุกจิของ ปตท. เปน็อยา่งด ีประกอบ
กับมีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายใน  
มีความรู้ในการปฏิบัติงานใน ปตท. หลักการกำากับดูแลที่ดี  
การประเมนิความเสีย่ง และการควบคมุภายใน ทัง้ในระดบัธรุกจิ
และในภาพรวม จึงเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ดังกล่าวได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณา 
เห็นชอบการแต่งตั้ง โยกย้าย รวมทั้งการพิจารณาประเมินผล 
การปฏบิตังิานและความดคีวามชอบประจำาปขีองผูช้ว่ยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สำานักตรวจสอบภายใน 
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ประวัติการศึกษา
•	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	(บธ.ม.)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
•	 Certified	Internal	Auditor	(CIA):	The	Institute	of	Internal	Auditors

ประวัติการอบรม
•	 นักบริหารด้านพลังงานระดับสูง:	กระทรวงพลังงาน
•	 การปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอำานวยการ:	
 สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
•	 โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐวิสาหกิจ
 เพื่อป้องกันและปราบปรามทุจริต: ป.ป.ช.
•	 SENIOR	EXECUTIVE	PROGRAM	(SEP):	SASIN	Graduate	Institute	 
 of Business Administration 
•	 LEADERSHIP	DEVELOPMENT	PROGRAM	II,	
	 PTT	–	HARVARD	BUSINESS	SCHOOL:	PLLI
•	 LEADERSHIP	DEVELOPMENT	PROGRAM	III	,	PTT-IMD:	PLLI
•	 หลักสูตร	Successful	Formulation	&	Execution	of	Strategy	
 (SFE 17/2013), Anti-Corruption The Practical Guide 
 (ACPG 2/2013), Company Secretary Program (CSP 65/2015), 
 Independent Observer Program (IOP 1/2016) 
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
 (Thai Institute of Directors Association (IOD))

ประวัติการทำางาน (ในระยะ 5 ปีย้อนหลัง)
•	 ปี	2556	-	2559				 ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และพัฒนาคุณภาพ
    การตรวจสอบภายใน ปตท.
•	 ปี	2559	-	2560				 ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายในองค์กร	ปตท.
•	 ปี	2560	-	2561	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
    บริหารความยั่งยืน ปตท.
•	 ปี	2561	-	2562	 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กำากับดูแล	
    และธรรมาภิบาลองค์กร ปตท.
•	 ปี	2562	-	ปัจจุบัน	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
    สำานักตรวจสอบภายใน ปตท.

การดำารงตำาแหน่งกรรมการสำาคัญที่เกี่ยวข้อง: ไม่มี

ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร: ไม่มี

หน่วยงานกำากับดูแลการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑข์องบรษิทั (Compliance Unit)
 ปตท. ได้จัดตั้ง “ฝ่ายกำากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กร 
(Compliance Department)” ในปี 2560 มีโครงสร้างอยู่ภายใต้
สายงานสำานักกฎหมาย ซึ่งมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานัก
กฎหมาย เป็นผู้กำากับดูแล (ประวัติแสดงรายละเอียดในประวัติ
ของผู้บริหาร) และรายงานการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการ
จัดการ การกำากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการกำากับ
กฎหมาย กฎระเบยีบองคก์ร (Governance, Risk and Compliance  
Management Committee: GRCMC) และคณะกรรมการกำากับ
ดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Committee) ตามลำาดบั  
โดยมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นศูนย์กลางในการกำากับ 
ดูแลบุคลากรและหน่วยงานภายใน ปตท. ให้มีการปฏิบัติงาน 
เป็นไปตามที่กฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำาส่ัง 
ประกาศตา่ง ๆ  ทัง้จากภายนอกและภายในองคก์ร และรบัผดิชอบ 
กำากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การดำาเนินธุรกิจของ ปตท. อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ 
กฎหมายเกีย่วกบับรษิทัจดทะเบยีน กฎหมายเกีย่วกบัการประกอบ 
กิจการพลังงาน กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน และกฎหมายอื่น ๆ  
ฝ่ายกำากับกฎหมายและกฎระเบียบองค์กรดำาเนินงานร่วมกับ 
หน่วยงานพันธมิตรที่ทำาหน้าที่กำากับดูแลกฎหมายเฉพาะด้าน 
(2nd Line of Defense Alliances) โดยประสานงานร่วมกันใน 
การรวบรวม ตดิตาม และจดัทำาฐานขอ้มลูกฎหมายและกฎระเบยีบ 
ที่เกี่ยวข้องกับ ปตท. วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงของ
กฎหมายถึงผลกระทบที่มีต่อกิจกรรมการดำาเนินงานต่าง ๆ 
ของบริษัท รวมถึงการประเมินความสอดคล้องของการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของหน่วยงานผู้ปฏิบัติงาน และนำาประเด็นปัญหา 
ที่ตรวจพบมาวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการทำางาน เพื่อให ้
การดำาเนินธุรกิจของ ปตท. เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายและกฎระเบียบ นอกจากนี้ ยังดำาเนินงานส่งเสริม
วัฒนธรรมด้านการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Culture) 
โดยการจัดอบรมให้ความรู้ ให้คำาปรึกษา และประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ 
การดำาเนนิธุรกจิของ ปตท. อยา่งต่อเนือ่ง รวมถงึสือ่สารแนวทาง
การประพฤติตนและปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์  
ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น อีเมล การจัดอบรม E-Learning การจัด 
กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  ท้ังน้ี  เพ่ือกระตุ้น 
ให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรมในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เสริมสร้าง 
ให้บุคลากร ปตท. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายสำาคัญต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตนและตระหนักถึง 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและยึดมั่นในการปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด และเพื่อให้มั่นใจได้ว่า 
การประกอบธุรกิจของ ปตท. จะไม่หยุดชะงักจากประเด็น 
ความเสี่ยงด้านกฎหมาย โดยมุ่งหมายให้การดำาเนินงานของ 
ปตท. บรรลุเป้าหมาย “Zero Non-Compliance” อย่างยั่งยืน 

ประวัติหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

นายชฎิล ชวนะลิขิกร
หัวหน้าหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน 

อายุ 54 ปี 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

คณะกรรมการ

 1. นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย 
  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ 
 2. นายวิชัย อัศรัสกร  
  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายดอน วสันตพฤกษ์  
  กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา
 4. พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ 
  กรรมการอิสระ/ 
  ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 

 5. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
  กรรมการอิสระ/ 
  ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 6. นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 
  กรรมการ/ 
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 7. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 

 8. นายดนุชา พิชยนันท์ 
  กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
 9. ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ เตชวรสินสกุล 
  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/
  กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/
 10. ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ 
  กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหา/
  กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
 11. นายธรณ์ ธำารงนาวาสวัสดิ ์
  กรรมการอิสระ/ กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี/
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 

 12. นายจุมพล ริมสาคร 
  กรรมการ/ กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/ 
  กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 13. นายณัฐชาติ จารุจินดา 
  กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 
 14. นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ 
  กรรมการ 
 15. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
  กรรมการ/ เลขานุการคณะกรรมการ/ 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

2 3 4

1
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8 9 10
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67%
กรรมการ

อิสระ

7%
กรรมการ

ที่เป็นผู้บริหาร

ทักษะและประสบการณ์
ที่หลากหลายของคณะกรรมการ

เพศ ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง

ประสบการณ์ในอุตสาหกรรม
(พลังงาน)

14
6

10

8

4

15

7

9

6

6

4

4

9

26%
กรรมการ

ที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

ระยะเวลาการดำารงตำาแหน่ง (ปี)

 จ
ำาน

วน
 (ท

่าน
)

 0-2 >2-4  >4-6

เฉลี่ย
3 ปี

6

2

10

ประสบการณ์การทำางาน
(ท่าน)

ไฟฟ้า  นำ้ามันและก๊าซธรรมชาติ

1
ท่าน

ท่าน
ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

ท่าน

การตลาด

กฎหมาย

ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ

เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วิศวกรรม

งานภาคประชาสังคม
วิสาหกิจชุมชน

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านพลังงาน

ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมชีวภาพ

เศรษฐศาสตร์

การบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ/
กำากับดูแลรัฐวิสาหกิจ

ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

การบัญชี

การเงิน

รัฐศาสตร์

การศึกษา 
(ท่าน)

องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการ
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* ข้อมูลการดํารงตําแหน่งกรรมการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประวัติคณะกรรมการ

คณะกรรมการ ปตท.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ ปตท. มกีรรมการจำานวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมรีายละเอยีดของกรรมการปัจจุบันจำานวน 15 คน ดังนี้

   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย
กรรมการอิสระ/  
ประธานกรรมการ

• กรรมการอิสระ 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
11 กรกฎาคม 2561;  
11 เมษายน 2562 (ต่อวาระ))

• ประธานกรรมการ 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
7 กันยายน 2561)

64 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต                
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  
สาขาการเงินการธนาคาร  
North Texas State University, USA 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification  
Program (DCP 59/ 2005),  
Role of the Chairman Program  
(RCP 16/ 2007) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรอบรมต่าง ๆ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ ณ ธนาคารซิตี้แบงก์  
ในประเทศต่าง ๆ 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12  
ปี 2561 สถาบันวิทยาการพลังงาน

2554 - 2555

2554 - 2555
2553 - 2554
2549 - 2555

• กรรมการ

• กรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ 
• กรรมการ 
• ประธานกรรมการ/ ประธาน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

• บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต  
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
• บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน        

กรุงไทย จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2561 - ปัจจุบัน 
2558 - ปัจจุบัน 

2557 - ปัจจุบัน 

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• รองประธานกรรมการธนาคาร/ ประธานกรรมการบริหาร/  

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบและกำากับความเสี่ยง/  

กรรมการสรรหาและกำากับดูแลกิจการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ 
เซอร์วิส จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2560 - 2562
2557 - ปัจจุบัน
2541 - ปัจจุบัน 

• ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
• กรรมการ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำากัด และบริษัทในเครือ

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

171 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายวิชัย อัศรัสกร 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
4 กันยายน 2557;  
28 เมษายน 2560 (ต่อวาระ))

• กรรมการตรวจสอบ 
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  

4 กันยายน 2557) 
• เปลี่ยนแปลงตำาแหน่งเป็น

ประธานกรรมการตรวจสอบ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่   
11 เมษายน 2562)

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์, University 
of New South Wales, Australia 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP 215/ 2016) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  
รุ่นที่ 12 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) 
รุ่นที่ 22 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า 
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8  
ปี 2558 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงอาเซียน ปี 2556  
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (SASIN)

• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber  
Resilence & Privacy Risk in the Era  
of Digital Transformation ปี 2561,  
ACIS Professional Center

• การประชุมระดับชาติ ว่าด้วยการสร้าง 
แนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ  
“Tackling Corruption through Public-

2557 - 2560 

2554 - ตุลาคม 2557

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

• เลขาธิการ 

• คณะกรรมการนโยบาย 
สถาบันการเงิน (กนส.)  
ธนาคารแห่งประเทศไทย

• องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน 
(ประเทศไทย)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2557 - ปัจจุบัน
2557 - 11 เมษายน 
2562
11 เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน
20 กุมภาพันธ์ 2561 -
11 เมษายน 2562
2560 - ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบรรษัทภิบาล 
และความรับผิดชอบต่อสังคม ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2560 - ปัจจุบัน

2560 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
ตุลาคม 2557 - ปัจจุบัน
มีนาคม 2556 - ปัจจุบัน
2538 - ปัจจุบัน

• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านบริหารธุรกิจ สำานักงานคณะกรรมการ
กำากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

• ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาคเอกชน (ป.ป.ช.) สำานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

• กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
• กรรมการ บริษัท พาเนล พลัส จำากัด
• กรรมการ บริษัท พาเนล พลัส เอ็มดีเอฟ จำากัด
• รองประธานกรรมการ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
• รองประธานกรรมการ หอการค้าไทย
• กรรมการ บริษัท เชียงเฮงอินเตอร์เนชั่นแนล จำากัด

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

172 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายวิชัย อัศรัสกร (ต่อ)
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ

• สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที ่
กรรมการรัฐวิสาหกิจ ของสำานักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
(5 มิถุนายน 2558)

• สัมมนา Re-energizing Growth through 
Better Governance สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  
(18 มิถุนายน 2558)

• สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558)

• สัมมนา PTT Group AC Forum 2015
• สัมมนา Briefing on International  

Anti-Corruption...International Cases 
and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• สัมมนา CG Forum 4/2015-Thailand  
CG Forum “Governance as a Driving 
Force for Business Sustainability”  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำานักงาน  
ก.ล.ต. และ IOD (28 ตุลาคม 2558)

• สัมมนา Anti-Corruption: Leadership Role  
of the Board และบทบาทคณะกรรมการ
ในการขับเคลื่อนองค์กรตามร่าง พ.ร.บ. 
การพัฒนาการกำากับดูแลและบริหาร
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ....... และหลักการ
บริหารกิจการที่ดี (17 ตุลาคม 2559)

• Board Briefing ปตท.
• สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles  

& Future Energy System: Recent  
Development and Implications”  
จัดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียม 
แห่งประเทศไทย (PTIT)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

173 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายดอน วสันตพฤกษ์ 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

• กรรมการอิสระ 
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  

26 กรกฎาคม 2557,  
11 เมษายน 2559 (ต่อวาระ), 
11 เมษายน 2562 (ต่อวาระ))

• ประธานกรรมการสรรหา  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
23 ธันวาคม 2561)

• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
19 สิงหาคม 2559)

61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

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

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

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation  
Program (DAP 117/ 2015), Role of  
the Nomination and Governance  
Committee Program (RNG 7/2015) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

• การประชุมระดับชาติ ว่าด้วย 
การสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ 
“Tackling Corruption through Public-
Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 ปี 2558  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• สัมมนา “แนวทางการจัดตั้งบรรษัท
วิสาหกิจแห่งชาติ” (13 กรกฎาคม 2558)

• สัมมนา Briefing on International  
Anti-Corruption...International Cases 
and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

2561 - 2562

2558 - 2561

2552 - ปัจจุบัน

• กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน

• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 

• ประกอบธุรกิจส่วนตัว 

• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน)

• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2557 - ปัจจุบัน
23 ธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
1 พฤศจิกายน 2558 - 
ปัจจุบัน
1 พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการสรรหาและกำาหนดค่าตอบแทน  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

174 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายดอน วสันตพฤกษ์ (ต่อ)
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการสรรหา/
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

• สัมมนา Anti-Corruption: Leadership  
Role of the Board และบทบาท 
คณะกรรมการในการขับเคลื่อนองค์กร
ตามร่าง พ.ร.บ. การพัฒนาการกำากับดูแล
และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. .......  
และหลักการบริหารกิจการที่ดี  
(17 ตุลาคม 2559)

• Board Briefing, ปตท.

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์์ 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
กำาหนดค่าตอบแทน

• กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 11 
เมษายน 2562)

• ประธานกรรมการ 
กำาหนดค่าตอบแทน  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
11 เมษายน 2562)

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต  
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 
รุ่นที่ 58

• หลักสูตรวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  
รุ่นที่ 41

2561 - ปัจจุบัน
2560
2558

2557
2555
2555 - ปัจจุบัน

• เสนาธิการทหารบก
• รองเสนาธิการทหารบก
• เจ้ากรมกิจการพลเรือน 

ทหารบก
• ผู้อำานวยการสำานักปฏิบัติการ
• รองเจ้ากรมยุทธการทหารบก
• ราชองครักษ์เวร

• กองทัพบก
• กองทัพบก
• กรมกิจการพลเรือนทหารบก

• กรมยุทธการทหารบก
• กรมยุทธการทหารบก

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

11 เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำาหนดค่าตอบแทน  
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

ปัจจุบัน • เลขาธิการ  
กองอำานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

175 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 

• กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม 2557,  
28 เมษายน 2560 (ต่อวาระ))

• ประธานกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
11 เมษายน 2562)

61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้า 
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
(Master of Laws หรือ LL.M.)  
Cornell University, USA (ทุน ก.พ.)

• ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of 
Laws หรือ LL.M.) Harvard University, 
USA (ทุนฟุลไบรท์)

• ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Doctor of  
the Science of Laws หรือ J.S.D.)  
Stanford University, USA (ทุนฟุลไบรท์) 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation  
Program (DAP 112/ 2014),  
Advanced Audit Committee Program 
(AACP 18/2015) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำานักอบรม 
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกัน 
ราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 49  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2558 - ปัจจุบัน
 
2559 - 10 สิงหาคม 
2561 
2557 - 2560 
2557 - 2558

2551 - 2557

• ผู้อำานวยการ

• กรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝ่ายข้าราชการประจำา
• ปลัดกระทรวง

• สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)

• ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
• สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

• กระทรวงยุติธรรม

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2557 - ปัจจุบัน
2557 - 11 เมษายน 
2562
11 เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
มิถุนายน 2562 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม/  

กรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

1 สิงหาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน 

• กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• กรรมการอำานวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

176 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ 
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี 

• กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม 2557,  
28 เมษายน 2560 (ต่อวาระ))

• ประธานกรรมการ 
กำากับดูแลกิจการที่ดี  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
11 เมษายน 2562)

61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 
(เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท ด้านกฎหมายการค้า 
และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  
(Master of Laws หรือ LL.M.)  
Cornell University, USA (ทุน ก.พ.)

• ปริญญาโท ด้านกฎหมาย (Master of 
Laws หรือ LL.M.) Harvard University, 
USA (ทุนฟุลไบรท์)

• ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย (Doctor of  
the Science of Laws หรือ J.S.D.)  
Stanford University, USA (ทุนฟุลไบรท์) 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation  
Program (DAP 112/ 2014),  
Advanced Audit Committee Program 
(AACP 18/2015) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เนติบัณฑิตไทย (นบท.) สำานักอบรม 
ศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง  
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสำาหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปปร.) รุ่นที่ 5 สถาบันพระปกเกล้า

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรการป้องกัน 
ราชอาณาจักร (ว.ป.อ.) รุ่นที่ 49  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

2558 - ปัจจุบัน
 
2559 - 10 สิงหาคม 
2561 
2557 - 2560 
2557 - 2558

2551 - 2557

• ผู้อำานวยการ

• กรรมการตรวจสอบ

• ประธานกรรมการตรวจสอบ
• ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี 

ฝ่ายข้าราชการประจำา
• ปลัดกระทรวง

• สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

• บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)

• ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
• สำานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

• กระทรวงยุติธรรม

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2557 - ปัจจุบัน
2557 - 11 เมษายน 
2562
11 เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
มิถุนายน 2562 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม/  

กรรมการกำากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์  
ธนาคารกรุงไทย จำากัด (มหาชน)

• กรรมการอิสระ บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหา พิจารณาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล  

บริษัท ดุสิตธานี จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

1 สิงหาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน 

• กรรมการกลางมูลนิธิรามาธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

• กรรมการอำานวยการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  
และโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

ศาสตราจารย์พิเศษ 
ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์ (ต่อ)
กรรมการอิสระ/ 
ประธานกรรมการ
กำากับดูแลกิจการที่ดี

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรสถาบัน 
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8  
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหาร 
ระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.)  
รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย (นธป.)  
รุ่นที่ 1/2556 สำานักงานศาลยุติธรรม

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 10/2549  
สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ 
ศาลยุติธรรม

• หลักสูตร Cybersecurity, Cyber  
Resilence & Privacy Risk in the Era  
of Digital Transformation ปี 2561,  
ACIS Professional Center

• การประชุมระดับชาติ ว่าด้วย 
การสร้างแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทุจริตครั้งที่ 5 หัวข้อ 
“Tackling Corruption through Public-
Private Collaboration” (16 ตุลาคม 2557)

• สัมมนา เรื่อง บทบาทและหน้าที่กรรมการ 
รัฐวิสาหกิจของสำานักงานคณะกรรมการ 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)  
(5 มิถุนายน 2558)

• สัมมนา การเสริมสร้างความรู ้
และธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ 
ของสำานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) (30 กันยายน 2559)

• สัมมนา PTT Group AC Forum 2015
• Board Briefing ปตท.

2560 - ปัจจุบัน

25 ตุลาคม 2559 - 
ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
 
2554 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร/ รองประธานกรรมการ  
มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย

• ประธานกรรมการตรวจสอบการบริหารงานประจำามหาวิทยาลัยมหิดล

• กรรมการ อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• กรรมการพิจารณาปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

• กรรมการบริหาร/ ประธานสาขาประเทศไทย มูลนิธิป้องกัน 
อาชญากรรมแห่งเอเชีย (Asia Crime Prevention Foundation: ACPF)

• กรรมการ เนติบัณฑิตยสภา

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
26 สิงหาคม 2559 - 
ปัจจุบัน 
2557 - ปัจจุบัน
2552 - ปัจจุบัน

• นายกสภาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

• อนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมด้านกิจการต่างประเทศ ศาลยุติธรรม
• ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
• นายกสภามหาวิทยาลัยกรุงเทพ
• กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

177 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 
กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

• กรรมการ
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  

1 ตุลาคม 2562) 
• ประธานกรรมการ  

บริหารความเสี่ยงองค์กร  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2562) 

60 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
(บริหารธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP 131/ 2010), Role of  
the Chairman Program (RCP 30/2013),  
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Advanced Management  
Program, INSEAD University, France 

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร  
(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 50  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปริญญาบัตร ปรอ.) รุ่นที่ 20 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, 
United Kingdom 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน

1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2562

พฤษภาคม 2558 - 
มีนาคม 2561
27 พฤศจิกายน 2557 - 
19 กรกฎาคม 2560 
พฤษภาคม 2558 - 
พฤษภาคม 2560 
2559 

10 สิงหาคม 2558 - 
20 มกราคม 2559
2557 -  
19 พฤศจิกายน 2558 
1 สิงหาคม 2557 -  
31 ธันวาคม 2557 
1 เมษายน 2555 -  
30 กันยายน 2557
30 ตุลาคม 2556 - 
25 กันยายน 2557 
27 พฤษภาคม 2554 - 
19 กันยายน 2557

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

• กรรมการ 

• รองประธานกรรมการ 

• นายกสมาคม

• กรรมการอำานวยการ 

• ประธานกรรมการ
 
• ประธานกรรมการ

• กรรมการ

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

• กรรมการ/ กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน 

• กรรมการ

• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน)

• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน)

• สมาคมเพื่อนชุมชน

• ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอนามัย 
สิ่งแวดล้อมและพิษวิทยา 
มหาวิทยาลัยมหิดล

• บริษัท ไทยแฟตตี้แอลกอฮอลส์ 
จำากัด

• บริษัท สปอร์ต เซอร์วิสเซส  
อัลไลแอนซ์ จำากัด

• ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำากัด 
(มหาชน)

• Sakari Resources Limited

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2562 -  
ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

• กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

178 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ 
(ต่อ)
กรรมการ/ 
ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงองค์กร

• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการสำาหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 12  
ปี 2557 สถาบันพระปกเกล้า สำานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
และสำานักงานคณะกรรมการพัฒนา 
ระบบราชการ

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย 
(นธป.) รุ่นที่ 3/2558 วิทยาลัย 
ศาลรัฐธรรมนูญ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  
รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร “การปฏิรูปธุรกิจและสร้าง 
เครือข่ายนวัตกรรม”: Business  
Revolution and Innovation Network 
“BRAIN” รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย

1 เมษายน 2562 -  
18 กันยายน 2562
2557 - 1 ตุลาคม 
2562
2558 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2557 - 2562 • กรรมการ PTTGC International Private Limited

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

ปัจจุบัน

ปัจจุบัน

9 เมษายน 2561 - 
กันยายน 2562
26 กุมภาพันธ์ 2561 - 
ปัจจุบัน
10 กุมภาพันธ์ 2561 - 
ปัจจุบัน
ธันวาคม 2557 - 
กันยายน 2562
กุมภาพันธ์ 2558 - 
กันยายน 2562 
12 พฤษภาคม 2558 -  
กันยายน 2562
พฤศจิกายน 2557 -  
กันยายน 2562
พฤศจิกายน 2557 -  
กันยายน 2562

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์แห่งชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) 
สำานักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี 

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ด้านบริหารธุรกิจ)  
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)

• รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (วาระปี 2561 - 2563)

• กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• นายกสมาคม สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (วาระปี พ.ศ. 2561 - 2562)

• อุปนายกสมาคมกีฬาว่ายน้ำาแห่งประเทศไทย

• กรรมการโรงเรียนกำาเนิดวิทย์

• กรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันวิทยสิริเมธี

• รองประธานกรรมการ  
มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้

• กรรมการอำานวยการ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

179 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

• กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 กรกฎาคม 2557;  
9 เมษายน 2558 (ต่อวาระ);    
12 เมษายน 2561 (ต่อวาระ))

• กรรมการตรวจสอบ 
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  

5 กรกฎาคม 2557) 

61 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต  
(การเงินและการธนาคาร)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท MBA (การตลาดและธุรกิจ
ระหว่างประเทศ) University of  
Wisconsin-Madison, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 
 (DCP 166/2012), Audit Committee 

Program (ACP 43/2013), Financial 
Statements for Directors (FSD 31/2016), 
Boardroom Success through Financing 
and Investment (BFI 7/2019),  
Boards that Make a Difference  
(BMD 9/2019) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)  
รุ่นที่ 38 ปี 2546 สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
 (ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 49  

ปี 2549 - 2550 วิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร

• Leaders in Development Program- 
Managing Political & Economic Reform, 
Kennedy School of Government,  
Harvard University, Boston, USA  
ปี 2551

ตุลาคม 2560 - 
กันยายน 2561 
ตุลาคม 2559

ตุลาคม 2558
 
ตุลาคม 2556 

• ปลัดกระทรวงพาณิชย์

• อธิบดี

• อธิบดี

• อธิบดี

• กระทรวงพาณิชย์ 

• กรมการค้าภายใน 
 กระทรวงพาณิชย์
• กรมทรัพย์สินทางปัญญา
 กระทรวงพาณิชย์
• กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

กระทรวงพาณิชย์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2557 - ปัจจุบัน
18 กันยายน 2561 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการกำากับดูแลกิจการ  

บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

11 พฤษภาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
สำานักงานคณะกรรมการกำากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณี 
และเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

17 ตุลาคม 2561 - 
มีนาคม 2562

• อนุกรรมาธิการด้านการจัดเก็บรายได้ของแผ่นดิน  
(ภายใต้คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจ การเงิน และการคลัง  
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

180 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค (ต่อ)
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า 
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 2  
ปี 2552 สถาบันวิทยาการการค้า   

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 14 
ปี 2555 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการ 
สำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ของรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน  
(Public Director Institute: PDI)  
รุ่นที่ 12 ปี 2013

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5 ปี 2557  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• สัมมนา PTT Group AC Forum 2018
• สัมมนา Briefing on International  

Anti-Corruption...International Cases 
and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

• สัมมนา หัวข้อ Global Financial  
Market Outlook 2016, IOD  
(17 พฤศจิกายน 2558)

• สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles  
& Future Energy System: Recent  
Development and Implications”  
จัดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียม 
แห่งประเทศไทย (PTIT) 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

181 ประวัติคณะกรรมการ



     ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายดนุชา พิชยนันท์์ 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ
    (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  

12 เมษายน 2561)
• กรรมการตรวจสอบ  

(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
11 เมษายน 2562)

49 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต                        
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท M.S. Engineering  
Management, George Washington 
University, USA 

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program                
    (DCP 211/2015) สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 

ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 
สถาบันวิทยาการพลังงาน  

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำา 
ที่มีวิสัยทัศน์ และคุณธรรม (นบส.)  
รุ่นที่ 78/2556 สำานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (สำานักงาน ก.พ.)

• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร ์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 7/2559  
สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

1 ตุลาคม 2559 - 
ปัจจุบัน
16 ธันวาคม 2556

1 ตุลาคม 2556

19 กุมภาพันธ์ 2553

• รองเลขาธิการสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

• ที่ปรึกษาด้านนโยบาย 
และแผนงาน (นักวิเคราะห์
นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ)

• รักษาการในตำาแหน่งที่ปรึกษา
ด้านนโยบายและแผนงาน

• ผู้อำานวยการสำานักวิเคราะห์
โครงการลงทุนภาครัฐ  
(เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบาย
และแผน 9) 

• สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

• สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

• สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

• สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

12 เมษายน 2561 - 
ปัจจุบัน
11 เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน
25 เมษายน 2561 -  
11 เมษายน 2562
2562 - ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการตรวจสอบ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ ประธานกรรมการ 
กำากับดูแลโครงการศูนย์ซ่อมบำารุงอากาศยานอู่ตะเภา  
และโครงการพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ 
อู่ตะเภา บริษัท การบินไทย จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ  (ในปีที่ผ่านมา)

2556 - ปัจจุบัน • กรรมการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

182 ประวัติคณะกรรมการ



     ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายดนุชา พิชยนันท์์ (ต่อ)
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการตรวจสอบ

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)  

2559 - ปัจจุบัน
  
2559 - มิถุนายน  
2562 
2559 - มิถุนายน  
2562

2559 - มิถุนายน  
2562

2558 - ปัจจุบัน

• กรรมการบริหารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร ์
แห่งชาติ

• กรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง  
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

• อนุกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการกองทุนวิจัย 
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

• อนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนยุทธศาสตร์กองทุนวิจัย 
และพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์  
และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ

• กรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

183 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

ศาสตราจารย์ ดร.สุพจน์ 
เตชวรสินสกุล 
กรรมการอิสระ/ 
กรรมการสรรหา/
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

• กรรมการอิสระ 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
18 มกราคม 2561; 
11 เมษายน 2562 (ต่อวาระ))

• กรรมการสรรหา  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
25 เมษายน 2561)

• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
25 เมษายน 2561)

• กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2562)

54 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วศ.บ.) (วิศวกรรมโยธา)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท Master of Engineering  
(Civil Engineering), University of Tokyo, 
Japan

• ปริญญาเอก Doctor of Engineering  
(Civil Engineering), University of Tokyo, 
Japan

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program  
(DCP 269/2019), Financial Statements  
for Directors (FSD 38/2019) สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

2559 - ปัจจุบัน

2546

• คณบดี

• รองศาสตราจารย์  
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

• คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2561 - ปัจจุบัน
25 เมษายน 2561 - 
ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

23 พฤษภาคม 2560 -  
22 พฤษภาคม 2562

• กรรมการรัฐวิสาหกิจ  
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2561 - ปัจจุบัน • กรรมการกลาง สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

184 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล 
นิติไกรพจน์ 
กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหา/
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

• กรรมการอิสระ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
12 เมษายน 2561)

• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
25 เมษายน 2561)

• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
23 ธันวาคม 2561)

• กรรมการสรรหา  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2562)

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต                 
(เกียรตินิยมอันดับสอง)  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท Diplôme d’ètudes  
approfondies (D.E.A.) de droit Public 
มหาวิทยาลัย Strasbourg III ฝรั่งเศส

• ปริญญาเอก Doctorat en droit (mention 
très honorable), มหาวิทยาลัย Robert 
Schuman de Strasbourg ฝรั่งเศส

• ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
มหาวิทยาลัย Soka ประเทศญี่ปุ่น

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program          
(DCP 102/2008), Role of the Chairman  
Program (RCP 25/2011), Board  
Nomination and Compensation  
Program (BNCP 5/2018) สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• เนติบัณฑิตไทย สมัยที่ 35 สำานักศึกษา
อบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

• ประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร 
สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์นานาชาติ 
“การกระจายอำานาจและการปกครอง 
ท้องถิ่น” (IIAP), Paris ฝรั่งเศส

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 4        
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ปัจจุบัน

2557 - 9 เมษายน 
2561

2557 - 2559 
 
2553 - 2557  

2552 - 2555

2552 - 2554  
2547 - 2553

• ศาสตราจารย ์
ประจำาสาขากฎหมายมหาชน 

• กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการกำากับดูแลกิจการ/ 
กรรมการสรรหาและกำาหนด 
ค่าตอบแทน 

• ประธานกรรมการ

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

• กรรมการอิสระ/ ประธาน
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี

• ประธานคณะกรรมการ
• อธิการบดี 

• คณะนิติศาสตร์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน)

• บริษัท กรุงเทพธนาคม จำากัด 
(วิสาหกิจของกรุงเทพมหานคร)

• โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• บริษัท อสมท จำากัด (มหาชน)
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2561 - ปัจจุบัน
11 เมษายน 2562 - 
30 กันยายน 2562 
23 ธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน 
25 เมษายน 2561 - 
10 เมษายน 2562 
และ 1 ตุลาคม 2562 -
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการสรรหา บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

185 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

ศาสตราจารย์ ดร.สุรพล 
นิติไกรพจน์ (ต่อ)
กรรมการอิสระ/
กรรมการสรรหา/
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี/
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
ภาครัฐร่วมเอกชน รุ่นที่ 23 (วปรอ. 2553)  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2561 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - 2562
2562 - ปัจจุบัน
2550 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ บริษัท เฮงลิสซิ่ง จำากัด
• ประธานกรรมการ บริษัท เจ.ดี.ฟู้ด โปรดักท์ส จำากัด 
• ประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำาเนิดวิทย์
• รองประธานคณะกรรมการบริหารโรงเรียนกำาเนิดวิทย์
• ประธานกรรมการบริหาร โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม 
องค์การมหาชน (กพม.)

• นายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
• กรรมการกฤษฎีกาคณะที่ 8 สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

186 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายธรณ์ ธํารงนาวาสวัสดิ์
กรรมการอิสระ/
กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

• กรรมการอิสระ
 (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  

18 พฤศจิกายน 2559;  
12 เมษายน 2561 (ต่อวาระ))  

• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2562)

• ประธานกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
25 เมษายน 2561)

• เปลี่ยนแปลงตำาแหน่ง 
เป็นกรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2562)

53 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาโท ภาควิชาวิทยาศาสตร ์
ทางทะเล คณะวิทยาศาสตร์  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

• ปริญญาเอก สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล  
มหาวิทยาลัยเจมส์ คุก  
ประเทศออสเตรเลีย

ประวัติการอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 9 
สถาบันวิทยาการพลังงาน 

• สัมมนา หัวข้อ “Electric Vehicles  
& Future Energy System: Recent  
Development and Implications”  
จัดขึ้นโดยสถาบันปิโตรเลียม 
แห่งประเทศไทย (PTIT)

กรกฎาคม 2558 - 
ปัจจุบัน
ตุลาคม 2557 - 
กันยายน 2558

ตุลาคม 2557 - 
กันยายน 2558

6 ตุลาคม 2557 -  
6 กันยายน 2558

• รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และประชาสัมพันธ์

• กรรมาธิการ 
ในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม

• กรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน 
และกรรมาธิการกิจการ 
ของสภาปฏิรูป (วิปสภา)

• สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ

• คณะประมง  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

• สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2559 - ปัจจุบัน
25 เมษายน 2561 -  
30 กันยายน 2562
1 ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการอิสระ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)
• กรรมการกำากับดูแลกิจการที่ดี/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร 

บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2560 - ปัจจุบัน 
2560 - ปัจจุบัน 
5 กรกฎาคม 2559 - 
ปัจจุบัน

• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
• คณะกรรมการจัดทำายุทธศาสตร์ชาติ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหาร

จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

187 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายจุมพล ริมสาคร
กรรมการ/ 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

• กรรมการ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
21 ธันวาคม 2561;  
11 เมษายน 2562 (ต่อวาระ))

• กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
23 ธันวาคม 2561)

• กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร (ได้รับการแต่งตั้ง 
เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562)

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

• ปริญญาโท การจัดการภาครัฐ 
และภาคเอกชนมหาบัณฑิต  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP 221/2016), หลักสูตร Financial 
Statements for Directors (FSD 30/2016), 
หลักสูตร Role of the Chairman Program 
(RCP 39/2016), หลักสูตร Advanced 
Audit Committee Program  
(AACP 24/2016), หลักสูตร IT  
Governance and Cyber Resilience 
Program (ITG 9/2018) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.23/วปอ.53) 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  
รุ่นที่ 19 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - 2559 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง 
ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
สำานักนายกรัฐมนตรี

2558 - ปัจจุบัน
มิถุนายน 2560 -  
พฤษภาคม 2561

มิถุนายน 2560 - 
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2560 - 
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2560 - 
พฤษภาคม 2561
กุมภาพันธ์ 2559 - 
30 พฤศจิกายน 2561 
กรกฎาคม 2557 - 
กรกฎาคม 2561
2558 - 2560
2558  

2557 - 2558 
 
2557 - 2558
2556 - 2557 

2556 - 2557

2554 - 2556

• รองปลัดกระทรวงการคลัง
• ประธาน

• กรรมการ 

• กรรมการ 

• กรรมการ 

• กรรมการ 

• กรรมการอำานวยการ 

• กรรมการ
• กรรมการ

• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสูง (CIO)

• ผู้ตรวจราชการกระทรวง 
• ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระดับสูง (CIO)
• ที่ปรึกษาด้านการพัฒนา 

และบริหารการจัดเก็บภาษี
• รองอธิบดี

• กระทรวงการคลัง
• คณะกรรมการกองทุนบริหาร

เงินกู้เพื่อการปรับโครงสร้างหนี้
สาธารณะและพัฒนาตลาด 
ตราสารหนี้ในประเทศ

• คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ

• คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน

• คณะกรรมการมาตรวิทยาแห่งชาติ

• การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

• โรงงานยาสูบ

• บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำากัด
• บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด 

จำากัด
• กระทรวงการคลัง

• สำานักงานปลัดกระทรวงการคลัง 
• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

188 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายจุมพล ริมสาคร (ต่อ)
กรรมการ/ 
กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 60 
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)

• หลักสูตรการกำากับดูแลกิจการ 
สำาหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
ของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน  
รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตรวิทยาการการจัดการ สำาหรับ 
นักบริหารระดับสูง (วบส.) รุ่นที่ 1 ปี 2561 
คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) 

• Bangkok Sustainable Banking Forum 
2018 ธนาคารแห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

21 ธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
23 ธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
17 ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
7 เมษายน 2560 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการกำาหนดค่าตอบแทน บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานคณะกรรมการสินเชื่อ/ กรรมการบริหาร/  
กรรมการสรรหากำาหนดค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล  
ธนาคารทหารไทย จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

17 ธันวาคม 2562 -
ปัจจุบัน
18 ธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการ ธนาคารธนชาต จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำากัด (มหาชน)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

พฤษภาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ  
คณะกรรมการการลงทุนของกองทุนรวมวายุภักษ์หนึ่ง

• ประธานกรรมการ คณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ

• ประธานกรรมการ คณะกรรมการเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ

• กรรมการ คณะกรรมการกำากับการดำาเนินงานกองทุนรวมวายุภักษ์

• กรรมการ คณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งและกำากับการดำาเนินงาน
ของกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

189 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายณัฐชาติ จารุจินดา 
กรรมการ/ 
กรรมการบริหารความเสี่ยง
องค์กร

• กรรมการ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
16 มกราคม 2562)

•	 กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยงองค์กร  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
11 เมษายน 2562)

 จะพ้นจากการดำารงตำาแหน่ง
กรรมการ ปตท. โดยมีผล
ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2563 
เนื่องจากอายุครบ  
65 ปีบริบูรณ์

64 0.000002 
(ตนเอง 

0.000002; 
คู่สมรส 0)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP 129/2010) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• Program for Global Leadership (PGL), 
Harvard Business School, USA 

• Oxford Energy Seminar, UK
• Breakthrough Program for Senior  

Executives (BPSE), IMD Institute,  
Switzerland

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)  
รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

พฤษภาคม 2557 - 
เมษายน 2559
2556 - เมษายน 2559
2556 - พฤศจิกายน 
2558
2556 - 2558 

2554 - 2556

2553 - 2554

• ประธานกรรมการ
 
• กรรมการ 
• กรรมการ 

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น 
และก๊าซธรรมชาติ

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

• บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส 
จำากัด

• บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

16 มกราคม 2562 - 
ปัจจุบัน
11 เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน
29 เมษายน 2559 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• กรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

ธันวาคม 2560 - 
ปัจจุบัน
สิงหาคม 2560 - 
ปัจจุบัน
กรกฎาคม 2560 - 
มิถุนายน 2562

• ประธานกรรมการ บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำากัด

• กรรมการ บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำากัด (มหาชน)

• ประธานกรรมการ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

190 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์
กรรมการ

• กรรมการ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
16 ธันวาคม 2562)

45 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี B.S. in Chemical  
Engineering, California State  
Polytechnic University, USA

• ปริญญาโท M.S. in Chemical  
Engineering, University of Southern 
California, USA

• ปริญญาเอก Ph.D. in Chemical  
Engineering, University of Southern 
California, USA

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP 267/2018) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

• หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการ
ป้องกันประเทศ

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 83 
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน 
สำานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)

พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน 
เมษายน 2562 -  
พฤศจิกายน 2562 
2559 - 2562 

2557 - 2559 

2554 - 2556 

• อธิบดี

• รองปลัดกระทรวง

• รองอธิบดี

• ผู้อำานวยการ

• ผู้อำานวยการ

• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
กระทรวงพลังงาน

• กระทรวงพลังงาน

• กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ  
กระทรวงพลังงาน

• สำานักนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ 
สำานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน

• สำานักประสานการมีส่วนร่วม 
ของประชาชน กระทรวงพลังงาน

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

16 ธันวาคม 2562 - 
ปัจจุบัน

• กรรมการ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

9 มีนาคม 2561 -  
16 ธันวาคม 2562

• กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร  
บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

191 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ (ต่อ)
กรรมการ

• หลักสูตรนักบริหารด้านพลังงานระดับสูง 
รุ่นที่ 7 กระทรวงพลังงาน

• หลักสูตร LPG Economics and  
International Trading, Oxford Princeton 
Program, Oxford, UK

• หลักสูตร International Program for 
Development Evaluation Training by  
The World Bank and Carleton  
University, Ottawa, Canada

• หลักสูตร Public Utilities Regulations  
and Strategies by The World Bank 
and University of Florida, Gainesville, 
Florida, USA

• International Meeting: International 
Energy Forum, Doha, Qatar

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

192 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร
กรรมการ/ 
เลขานุการคณะกรรมการ/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

• กรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการ  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
31 สิงหาคม 2561)

• กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
31 สิงหาคม 2561)

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

 บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่  
31 สิงหาคม 2561)

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต        
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

• หลักสูตร Director Certification Program 
(DCP 85/2007), Financial Statements 
for Directors (FSD 12/2011), Director 
Accreditation Program (DAP 93/2011), 
Chartered Director Class  
(CDC 11/2015) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร  
รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก

• วิทยาลัยการทัพอากาศ (วทอ.) รุ่นที่ 35  
ปี 2549

• หลักสูตร Senior Executive Program 
(SEP) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิต 
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

31 สิงหาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
1 มกราคม 2561 -  
30 สิงหาคม 2561
13 ธันวาคม 2560 - 
30 สิงหาคม 2561 
18 ตุลาคม 2560 -  
30 สิงหาคม 2561

1 ตุลาคม 2560 -  
31 ธันวาคม 2560

เมษายน 2560 - 
ธันวาคม 2560 
1 มกราคม 2559 -  
30 กันยายน 2560

2558 - สิงหาคม 2561
 
พฤศจิกายน 2558 - 
ธันวาคม 2560 
พฤศจิกายน 2558 - 
มีนาคม 2560 
1 ตุลาคม 2558 -  
31 ธันวาคม 2558 

• ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

• ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

• ประธานกรรมการ 

• กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน   

• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
และบริหารความยั่งยืน

• ประธานกรรมการ

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

• กรรมการ/ กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

• ประธานกรรมการ 

• ประธานกรรมการ
 
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่น

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำากัด

• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์  
ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• บริษัท พีทีที อาซาฮีเคมิคอล จำากัด

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง 
จำากัด

• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์ 
จำากัด

• บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

193 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ต่อ)
กรรมการ/ 
เลขานุการคณะกรรมการ/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

• PTT Executive Leadership, General 
Electric, GE, New York, USA

• Advance Senior Executive Program 
(ASEP-5), รุ่นที่ 5/2553, KELLOGG  
& SASIN, Chicago, USA

• หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง 
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  
สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)  
รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

• หลักสูตร Leadership Excellence  
through Awareness and Practice (LEAP) 
สถาบัน INSEAD ประเทศสิงคโปร ์
และประเทศฝรั่งเศส

• หลักสูตร Leadership Development 
Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557  
สถาบัน PLLI, บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร 
(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

• สัมมนา Briefing on International  
Anti-Corruption...International Cases 
and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

เมษายน 2558 - 
ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2557 -  
30 กันยายน 2558 
ตุลาคม 2557 - 
ธันวาคม 2558 
มีนาคม 2556 - 
กันยายน 2557

พฤศจิกายน 2555 - 
กันยายน 2557 
มิถุนายน 2555 - 
กันยายน 2557 
เมษายน 2555 - 
กรกฎาคม 2558 
กุมภาพันธ์ 2555 - 
กันยายน 2557 
ธันวาคม 2554 - 
มิถุนายน 2557 
พฤศจิกายน 2554 - 
กันยายน 2557 
พฤศจิกายน 2554 - 
สิงหาคม 2557

• กรรมการ 

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

• ประธานกรรมการ

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจ
และการตลาด 

• กรรมการ 

• กรรมการ 

• กรรมการ 

• กรรมการ 

• กรรมการ 

• กรรมการ

• ประธานกรรมการ 

•	 บริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.กรีน	เอ็นเนอร์ยี่	
(ประเทศไทย) จำากัด

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	

•	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	ม�ร์เก็ตติ้ง	
จำากัด 

•	 บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์	
จำากัด

•	 บริษัท	ระยองอะเซททิลีน	จำ�กัด

•	 บริษัท	เทคโนโลยี	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	โพลีออล	จำ�กัด

•	 บริษัท	รักษ์ป่�สัก	จำ�กัด

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

194 ประวัติคณะกรรมการ



   ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ต่อ)
กรรมการ/ 
เลขานุการคณะกรรมการ/ 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่/ 
กรรมการผู้มีอำานาจลงนาม

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�ร
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - 2559 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 ศิษย์เก่�ดีเด่น	คณะเศรษฐศ�สตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558  
โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

•	 ศิษย์เก่�ดีเด่น	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	
ปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ศิษย์เก่�ดีเด่น	สถ�บันพระปกเกล้�	 
ปี 2561

•	 พสบ.ดีเด่น	หลักสูตรพัฒน�สัมพันธ์ 
ผู้บริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก  
ปี 2561

•	 ศิษย์เก่�ดีเด่น	วิทย�ลัยก�รทัพอ�ก�ศ	 
ปี 2562

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

31 สิงหาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
1 กันยายน 2561 - 
ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร/	ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	 
(ดำารงตำาแหน่งประธานฯ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2562 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
กันยายน 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 น�ยกสม�คมธรรมศ�สตร์ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	(ว�ระปี	2562	-	2563)	
•	 กรรมก�รในคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจ	 

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 กรรมก�รฝ่�ยน�ยจ้�งในคณะกรรมก�รแรงง�นรัฐวิส�หกิจสัมพันธ์	
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
•	 กรรมก�ร	สถ�บันลูกโลกสีเขียว
•	 กรรมก�ร	มูลนิธิไทย
•	 กรรมก�ร	PTIT	Council	of	Trustees	สถ�บันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมก�รและอุปน�ยกสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย	 

(วาระปี 2560 - 2562)
•	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 กรรมก�ร	คณะกรรมก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือภ�คสังคม	 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
•	 กรรมก�รสภ�	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
•	 กรรมก�รสภ�	สถ�บันวิทยสิริเมธี
•	 รองประธ�นกรรมก�ร	สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น	
•	 ประธ�นที่ปรึกษ�สหกรณ์ออมทรัพย์	บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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คณะผู้บริหาร

 1. นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
 2. นายอธิคม เติบศิริ 
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ 
 3. นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์   
  ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
 4. นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต 
  ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีและวิศวกรรม 
 5. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน 
 6. นางอรวดี โพธิสาโร 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์องค์กร 

 7. นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริหารองค์กรและความยั่งยืน 
 8. นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กำากับดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์     
 9. นางสาวเพียงพนอ บุญกลำ่า 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สำานักกฎหมาย 
 10. นายวุฒิกร สติฐิต 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 
11. นายกฤษณ์ อิ่มแสง 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
12. นายดิษทัต ปันยารชุน 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 

13. นายวรวัฒน์ พิทยศิริ 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและดิจิทัล   
14. นายพงศธร ทวีสิน 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 
15. นายคงกระพัน อินทรแจ้ง 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)  
16. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
  บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)  
17. นายนพดล ปิ่นสุภา 
  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
18. นายชวลิต ทิพพาวนิช 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 

19. นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ 
  รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
  และกรรมการผู้จัดการใหญ่  
  บริษัท ปตท. นำ้ามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)
20. นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง 
  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ประจำา 
  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ปฏิบัติงาน Secondment 
  ในตำาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานการเงินและบัญชี 
  บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)  
21. นายยงยศ ครองพาณิชย์ 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร 
22. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันต ิ
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 
23. นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ 
  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประวัติคณะผู้บริหาร

  ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2561)

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	เศรษฐศ�สตรบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญ�โท	เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิต								
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�เอก	วิทย�ศ�สตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 85/2007), Financial Statements 
for Directors (FSD 12/2011), Director 
Accreditation Program (DAP 93/2011), 
Chartered Director Class  
(CDC 11/2015) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตรพัฒน�สัมพันธ์ระดับผู้บริห�ร	 
รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก

•	 วิทย�ลัยก�รทัพอ�ก�ศ	(วทอ.)	รุ่นที่	35	 
ปี 2549

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	
(SEP) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิต 
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

31 สิงหาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
1 มกราคม 2561 -  
30 สิงหาคม 2561
13 ธันวาคม 2560 - 
30 สิงหาคม 2561 
18 ตุลาคม 2560 -  
30 สิงหาคม 2561

1 ตุลาคม 2560 -  
31 ธันวาคม 2560

เมษายน 2560 - 
ธันวาคม 2560 
1 มกราคม 2559 -  
30 กันยายน 2560

2558 - สิงหาคม 2561
 
พฤศจิกายน 2558 - 
ธันวาคม 2560 
พฤศจิกายน 2558 - 
มีนาคม 2560 
1 ตุลาคม 2558 -  
31 ธันวาคม 2558

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

•	 ประธ�นกรรมก�ร	

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�ร	
ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน   

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
และบริหารความยั่งยืน

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�ร
ความเสี่ยง 

•	 ประธ�นกรรมก�ร	

•	 ประธ�นกรรมก�ร
 
•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่น

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	ดิจิตอล	โซลูชั่น	จำ�กัด

•	 บริษัท	โกลบอล	เพ�เวอร์	 
ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	อ�ซ�ฮีเคมิคอล	จำ�กัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	ม�ร์เก็ตติ้ง	
จำากัด

•	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

198 ประวัติคณะผู้บริหาร



  ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 PTT	Executive	Leadership,	General	
Electric, GE, New York, USA

•	 Advance	Senior	Executive	Program	
(ASEP-5), รุ่นที่ 5/2553, KELLOGG  
& SASIN, Chicago, USA

•	 หลักสูตรประก�ศนียบัตรชั้นสูง 
การบริหารเศรษฐกิจสาธารณะ  
สำาหรับนักบริหารระดับสูง (ปศส.)  
รุ่นที่ 10 สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตร	Leadership	Excellence	 
through Awareness and Practice (LEAP) 
สถาบัน INSEAD ประเทศสิงคโปร ์
และประเทศฝรั่งเศส

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program III (LDP 3) รุ่นที่ 1/2557  
สถาบัน PLLI, บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

•	 หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร	
(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 57/2557 
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร  
สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

•	 สัมมน�	Briefing	on	International	 
Anti-Corruption...International Cases 
and Practices, IOD (14 ตุลาคม 2558)

เมษายน 2558 - 
ตุลาคม 2558 
ตุลาคม 2557 -  
30 กันยายน 2558 
ตุลาคม 2557 - 
ธันวาคม 2558 
มีนาคม 2556 - 
กันยายน 2557

พฤศจิกายน 2555 - 
กันยายน 2557 
มิถุนายน 2555 - 
กันยายน 2557 
เมษายน 2555 - 
กรกฎาคม 2558 
กุมภาพันธ์ 2555 - 
กันยายน 2557 
ธันวาคม 2554 - 
มิถุนายน 2557 
พฤศจิกายน 2554 - 
กันยายน 2557 
พฤศจิกายน 2554 - 
สิงหาคม 2557

•	 กรรมก�ร	

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สายพาณิชยกิจ
และการตลาด 

•	 กรรมก�ร	

•	 กรรมก�ร	

•	 กรรมก�ร	

•	 กรรมก�ร	

•	 กรรมก�ร	

•	 กรรมก�ร

•	 ประธ�นกรรมก�ร	

•	 บริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.กรีน	เอ็นเนอร์ยี่	
(ประเทศไทย) จำากัด

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	

•	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	ม�ร์เก็ตติ้ง	
จำากัด 

•	 บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์	
จำากัด

•	 บริษัท	ระยองอะเซททิลีน	จำ�กัด

•	 บริษัท	เทคโนโลยี	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	โพลีออล	จำ�กัด

•	 บริษัท	รักษ์ป่�สัก	จำ�กัด

  ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร 
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
31 สิงหาคม 2561)

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	เศรษฐศ�สตรบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญ�โท	เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิต								
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�เอก	วิทย�ศ�สตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์ สาขาการบริหารเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 85/2007), Financial Statements 
for Directors (FSD 12/2011), Director 
Accreditation Program (DAP 93/2011), 
Chartered Director Class  
(CDC 11/2015) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตรพัฒน�สัมพันธ์ระดับผู้บริห�ร	 
รุ่นที่ 1 กรมกิจการพลเรือนทหารบก

•	 วิทย�ลัยก�รทัพอ�ก�ศ	(วทอ.)	รุ่นที่	35	 
ปี 2549

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	
(SEP) รุ่นที่ 20 สถาบันบัณฑิต 
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

31 สิงหาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
1 มกราคม 2561 -  
30 สิงหาคม 2561
13 ธันวาคม 2560 - 
30 สิงหาคม 2561 
18 ตุลาคม 2560 -  
30 สิงหาคม 2561

1 ตุลาคม 2560 -  
31 ธันวาคม 2560

เมษายน 2560 - 
ธันวาคม 2560 
1 มกราคม 2559 -  
30 กันยายน 2560

2558 - สิงหาคม 2561
 
พฤศจิกายน 2558 - 
ธันวาคม 2560 
พฤศจิกายน 2558 - 
มีนาคม 2560 
1 ตุลาคม 2558 -  
31 ธันวาคม 2558

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

•	 ประธ�นกรรมก�ร	

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�ร	
ความเสี่ยง/ กรรมการสรรหา 
และกำาหนดค่าตอบแทน   

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร 
กลุ่มธุรกิจโครงสร้างพื้นฐาน
และบริหารความยั่งยืน

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�ร
ความเสี่ยง 

•	 ประธ�นกรรมก�ร	

•	 ประธ�นกรรมก�ร
 
•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่น

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	ดิจิตอล	โซลูชั่น	จำ�กัด

•	 บริษัท	โกลบอล	เพ�เวอร์	 
ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	อ�ซ�ฮีเคมิคอล	จำ�กัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	ม�ร์เก็ตติ้ง	
จำากัด

•	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	โลจิสติกส์	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

199 ประวัติคณะผู้บริหาร



  ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�ร
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558 - 2559 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 ศิษย์เก่�ดีเด่น	คณะเศรษฐศ�สตร์	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปี 2558  
โดยสมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์

•	 ศิษย์เก่�ดีเด่น	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์	
ปี 2560 โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ศิษย์เก่�ดีเด่น	สถ�บันพระปกเกล้�	 
ปี 2561

•	 พสบ.ดีเด่น	หลักสูตรพัฒน�สัมพันธ์ 
ผู้บริหาร กรมกิจการพลเรือนทหารบก  
ปี 2561

•	 ศิษย์เก่�ดีเด่น	วิทย�ลัยก�รทัพอ�ก�ศ	 
ปี 2562

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

31 สิงหาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
1 กันยายน 2561 - 
ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร/	ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)	 
(ดำารงตำาแหน่งประธานฯ ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2561)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2562 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน

2562 - ปัจจุบัน

สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
กันยายน 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 น�ยกสม�คมธรรมศ�สตร์ในพระบรมร�ชูปถัมภ์	(ว�ระปี	2562	-	2563)	
•	 กรรมก�รในคณะกรรมก�รที่ปรึกษ�สถ�บันบัณฑิตบริห�รธุรกิจ	 

ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 กรรมก�รฝ่�ยน�ยจ้�งในคณะกรรมก�รแรงง�นรัฐวิส�หกิจสัมพันธ์	
 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
•	 กรรมก�ร	สถ�บันลูกโลกสีเขียว
•	 กรรมก�ร	มูลนิธิไทย
•	 กรรมก�ร	PTIT	Council	of	Trustees	สถ�บันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมก�รและอุปน�ยกสม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย	 

(วาระปี 2560 - 2562)
•	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมก�รพัฒน�วิทย�ศ�สตร์ 

และเทคโนโลยีแห่งชาติ
•	 กรรมก�ร	คณะกรรมก�รส่งเสริมคว�มร่วมมือภ�คสังคม	 

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
•	 กรรมก�รสภ�	มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์
•	 กรรมก�รสภ�	สถ�บันวิทยสิริเมธี
•	 รองประธ�นกรรมก�ร	สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น	
•	 ประธ�นที่ปรึกษ�สหกรณ์ออมทรัพย์	บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

200 ประวัติคณะผู้บริหาร



  ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายอธิคม เติบศิริ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2562)

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	บริห�รธุรกิจบัณฑิต	 
สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชีต้นทุน 
และการบริหารทางการเงิน)  
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

•	 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต	 
สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ 
(เกียรตินิยมระดับ High Distinction), 
Armstrong University, USA  

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 125/2009), Risk Management 
Program for Corporate Leaders  
(RCL 4/2016), Role of the Chairman 
Program (RCP 41/2017) สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร 
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง  
(ปริญญาบัตร วปม.) รุ่นที่ 5  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2557 -  
31 สิงหาคม 2562

2556 - 30 กันยายน 
2557

2554 - 2556

2552 - 2554

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น 
และก๊าซธรรมชาติ

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน  
Secondment ในตำาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมี 
และการกลั่น

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน  
Secondment ในตำาแหน่ง 
กรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
สายแผนธุรกิจองค์กร 
และรักษาการรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจท่าเรือ
และบริหารจัดการทรัพย์สิน

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

201 ประวัติคณะผู้บริหาร



  ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายอธิคม เติบศิริ (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ

•	 หลักสูตรก�รบริห�รจัดก�ร 
ด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส. 1) 
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	 
รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	 Executive	Education	Program,	Harvard	
Business School, Harvard University, 
USA

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
2558 - 31 สิงหาคม 
2562 
2557 - 31 สิงหาคม 
2562
2557 - 31 สิงหาคม 
2562

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/	เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร 
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

1 ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
1 ตุลาคม 2562 -  
31 ธันวาคม 2562
2557 - 14 กันยายน 
2562
2557 - 31 สิงหาคม 
2562
2557 - 31 สิงหาคม 
2562
2557 - 31 สิงหาคม 
2562
2557 - 31 สิงหาคม 
2562
2557 - 31 สิงหาคม 
2562
2557 - 31 สิงหาคม 
2562
2557 - 29 มีนาคม 
2562

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	แอลเอ็นจี	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	Sakari	Resources	Limited

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ท็อป	เอสพีพี	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทยลู้บเบส	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทยออยล์ม�รีน	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทยออยล์	โซลเว้นท์	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทยออยล์เพ�เวอร์	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ล�บิกซ์	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทยพ�ร�ไซลีน	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ท็อป	โซลเว้นท์	จำ�กัด

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

202 ประวัติคณะผู้บริหาร



  ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายอธิคม เติบศิริ (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

2561 - ปัจจุบัน

กุมภาพันธ์ 2561 - 
กุมภาพันธ์ 2562
9 มกราคม 2561 - 
31 สิงหาคม 2562
2561 - ปัจจุบัน
เมษายน 2560 - 
เมษายน 2562
18 พฤษภาคม 2558 - 
31 สิงหาคม 2562
20 พฤศจิกายน 2557 - 
31 สิงหาคม 2562
31 มกราคม 2555 - 
ปัจจุบัน
2555 - 31 สิงหาคม 
2562

•	 คณะทำ�ง�นเพื่อพิจ�รณ�ร�ยก�รที่อ�จเข้�ข่�ยก�รเข้�จดทะเบียน 
กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยอ้อม  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

•	 ประธ�นกลุ่มอุตส�หกรรมโรงกลั่นน้ำ�มันปิโตรเลียม	 
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

•	 อุปน�ยก	สม�คมว่�ยน้ำ�แห่งประเทศไทย

•	 กรรมก�ร	สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	(ว�ระปี	2561	-	2563)
•	 กรรมก�ร	สม�คมบริษัทจดทะเบียนไทย

•	 กรรมก�รสภ�	สถ�บันวิทยสิริเมธี

•	 กรรมก�รมูลนิธิพลังสร้�งสรรค์นวัตกรรมและมูลนิธิพลังแห่งก�รเรียนรู้

•	 กรรมก�รบริห�รสถ�บัน	สถ�บันวิทย�ก�รพลังง�น

•	 กรรมก�รผู้แทนบริษัทฯ	สถ�บันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

203 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2560)

54 0.000939 
(ตนเอง 

0.000788; 
คู่สมรส 

0.000151)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�โท	เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิต	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	 Diploma	of	Petroleum	Management,	
College of Petroleum Studies,  
Oxford University, UK  
(ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 173/2013), Company Secretary 
Program (CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	
Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย 

•	 หลักสูตรป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐ 
ร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรก�รเมืองก�รปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	 
รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

1 ตุลาคม 2560 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2558 -  
1 ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2558 - 
กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2558 -  
30 กันยายน 2560 
มิถุนายน 2558 - 
ตุลาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558 - 
พฤษภาคม 2558
ธันวาคม 2557 - 
พฤศจิกายน 2558 
1 ตุลาคม 2557 -  
30 กันยายน 2558 

พฤศจิกายน 2556 -  
30 กันยายน 2557
ตุลาคม 2556 - 
ตุลาคม 2557 
สิงหาคม 2555 - 
ตุลาคม 2557

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
(รักษาการรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
อีกหน้าที่หนึ่ง  
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -  
30 กันยายน 2561)

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจการ/ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำามัน ปตท.

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารความยั่งยืน 
และวิศวกรรมโครงการ

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
การตลาดขายปลีก

•	 กรรมก�ร

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	

•	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.	บริห�รธุรกิจค้�ปลีก	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	บ�งจ�กปิโตรเลียม	จำ�กัด	
(มหาชน)

•	 บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	บริห�รธุรกิจค้�ปลีก	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	(กัมพูช�)	จำ�กัด

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

204 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2560)

54 0.000939 
(ตนเอง 

0.000788; 
คู่สมรส 

0.000151)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�โท	เศรษฐศ�สตรมห�บัณฑิต	
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

•	 Diploma	of	Petroleum	Management,	
College of Petroleum Studies,  
Oxford University, UK  
(ได้รับทุนการศึกษาจาก British Council)

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 173/2013), Company Secretary 
Program (CSP 14/2005) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	
Program (EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย 

•	 หลักสูตรป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐ 
ร่วมเอกชน (วปอ.) รุ่นที่ 58  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรก�รเมืองก�รปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปปร.) รุ่นที่ 14 สถาบันพระปกเกล้า

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	 
รุ่นที่ 20 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

1 ตุลาคม 2560 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2558 -  
1 ตุลาคม 2561

พฤศจิกายน 2558 - 
กันยายน 2560
1 ตุลาคม 2558 -  
30 กันยายน 2560 
มิถุนายน 2558 - 
ตุลาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2558 - 
พฤษภาคม 2558
ธันวาคม 2557 - 
พฤศจิกายน 2558 
1 ตุลาคม 2557 -  
30 กันยายน 2558 

พฤศจิกายน 2556 -  
30 กันยายน 2557
ตุลาคม 2556 - 
ตุลาคม 2557 
สิงหาคม 2555 - 
ตุลาคม 2557

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
(รักษาการรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
อีกหน้าที่หนึ่ง  
ช่วงวันที่ 1 ตุลาคม 2560 -  
30 กันยายน 2561)

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รกำ�กับ 
ดูแลกิจการ/ กรรมการบริหาร 
ความเสี่ยง 

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำามัน ปตท.

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารความยั่งยืน 
และวิศวกรรมโครงการ

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
การตลาดขายปลีก

•	 กรรมก�ร

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	

•	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.	บริห�รธุรกิจค้�ปลีก	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	บ�งจ�กปิโตรเลียม	จำ�กัด	
(มหาชน)

•	 บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	บริห�รธุรกิจค้�ปลีก	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	(กัมพูช�)	จำ�กัด

 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตรสำ�หรับผู้บริห�รด้�นหลัก
นิติธรรมและการพัฒนา (RoLD) รุ่นที่ 2 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย 
(องค์การมหาชน)

•	 NIDA-Wharton	Executive	Leadership	
Program 2009, The Wharton School of 
the University of Pennsylvania, USA

•	 PTT	Executive	Leadership,	 
General Electric, GE, New York, USA

มิถุนายน 2555 - 
ตุลาคม 2556
พฤษภาคม 2555 - 
ตุลาคม 2557 
2554 - 2556

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
การตลาดพาณิชย์ 
และต่างประเทศ

•	 บริษัท	พีทีทีล�ว	จำ�กัด

•	 Subic	Bay	Energy	 
Company Limited (Philippines)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

11 เมษายน 2561 -
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นคณะกรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/	กรรมก�รสรรห�
และพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

12 ธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
22 ธันวาคม 2558 -
ปัจจุบัน

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	แทงค์	เทอร์มินัล	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	น้ำ�มันและก�รค้�ปลีก	จำ�กัด	(มห�ชน)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

27 กรกฎาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
1 พฤษภาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
26 กุมภาพันธ์ 2561 - 
ปัจจุบัน

27 มิถุนายน 2560 - 
ปัจจุบัน
6 ตุลาคม 2560 - 
ปัจจุบัน
6 พฤศจิกายน 2559 - 
ปัจจุบัน

•	 คณะกรรมก�รระบบก�รชำ�ระเงิน	(กรช.)	ธน�ค�รแห่งประเทศไทย

•	 น�ยกสม�คมก�รตล�ดแห่งประเทศไทย

•	 คณะกรรมก�รขับเคลื่อนก�รดำ�เนินนโยบ�ยเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และคลาวด์คอมพิวติ้ง 
(Cloud Computing) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

•	 คณะกรรมก�รส่งเสริมและพัฒน�ผู้ประกอบก�รกรุงเทพมห�นคร	 
สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

•	 คณะกรรมก�รบริห�รสม�คม	ร�ชย�นยนต์สม�คมแห่งประเทศไทย 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	 อุปน�ยก	สม�คมกีฬ�ว่�ยน้ำ�แห่งประเทศไทย

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

205 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
และวิศวกรรม 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
16 กันยายน 2561)

58 0.001941
(ตนเอง 

0.001941; 
คู่สมรส 0)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�โท	Master	of	Science	 
(Industrial Engineering),  
The University of Rhode Island, USA

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	 
(DCP 146/2011) และ Financial  
Statements for Director (FSD 12/2011) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	27	
ปี 2561 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	ด้�นวิทย�ก�ร
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 11 ปี 2561  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร	 
(วปอ.) รุ่นที่ 59 วิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร

•	 Strategy	and	Innovation	for	Business	 
in Asia (SIBA) รุ่นที่ 5 ปี 2559

16 กันยายน 2561 - 
ปัจจุบัน
1 มกราคม 2561 - 
15 กันยายน 2561
2560 - 2561
 
2560 - 2561 
1 มกราคม 2560 - 
31 ธันวาคม 2560

2559 - 2561 

1 ตุลาคม 2559 - 
31 ธันวาคม 2559
1 มกราคม 2559 - 
30 กันยายน 2559

2558 - 2561 

1 สิงหาคม 2557 - 
31 ธันวาคม 2558

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่เทคโนโลยี
และวิศวกรรม 

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
นวัตกรรมและดิจิตอล

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร	
•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

บริหารความยั่งยืน 
และวิศวกรรมโครงการ

•	 กรรมก�ร

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารความยั่งยืน

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารความร่วมมือกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 กรรมก�ร

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	บิซิเนส	โปรเฟสชั่นแนล	
โซลูชั่นส์ จำากัด

•	 บริษัท	ผลิตไฟฟ้�และน้ำ�เย็น	จำ�กัด
•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	บิซิเนส	เซอร์วิสเซส	 
อัลไลแอนซ์ จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

206 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายวิทวัส สวัสดิ์-ชูโต (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี
และวิศวกรรม 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

19 กุมภาพันธ์ 2561 - 
ปัจจุบัน
19 กันยายน 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน	 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน/	กรรมก�ร
บริหารความเสี่ยง บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2562 - ปัจจุบัน
2560 - 2562

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	เอนเนอร์ยี่	โซลูชั่นส์	จำ�กัด
•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	ดิจิตอล	โซลูชั่น	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

23 กุมภาพันธ์ 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	สม�คมนิสิตเก่�วิศวกรรมศ�สตร์แห่งจุฬ�ลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (วาระปี 2561 - 2562)

นางสาวพรรณนลิน 
มหาวงศ์ธิกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561)
(เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบสูงสุดในสายงาน
บัญชีและการเงิน)

55 0.001009 
(ตนเอง 

0.001009)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	บัญชีบัณฑิต	(ก�รบัญชี)			
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
•	 ปริญญ�โท	พ�ณิชยศ�สตรมห�บัณฑิต			
    (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
 (DCP 279/2019) สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	 

รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

1 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
1 มกราคม 2559 - 
30 กันยายน 2561

8 พฤษภาคม 2561 - 
30 กันยายน 2561
1 มกราคม 2559 - 
30 กันยายน 2561
1 มกราคม 2559 - 
30 กันยายน 2561

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
การเงิน

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงิน
และการบัญชี

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สผ.	เอนเนอร์ยี่	 
โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำากัด

•	 บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	
จำากัด

•	 บริษัท	พีทีทีอีพี	แคน�ด�	 
อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จำากัด

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

207 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาวพรรณนลิน 
มหาวงศ์ธิกุล (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน

•	 หลักสูตร	Leadership	Succession	 
Program (LSP) รุ่นที่ 6 มูลนิธิสถาบันวิจัย 
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ

•	 หลักสูตร	CMA-Greater	Mekong	 
Subregion (CMA-GMS) (วตท.) รุ่นที่ 1 
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	 หลักสูตร	PTT-HBS	Leadership	 
Development Program II,  
Harvard Business School 

•	 หลักสูตร	NIDA-Wharton	Executive	 
Leadership Program (ELP),  
The Wharton School, University of  
Pennsylvania 

•	 หลักสูตร	Executive	Program	for	Senior 
Management (EX-PSM) รุ่นที่ 3 มูลนิธิ
สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง

•	 หลักสูตร	Executive	Development	 
Program (EDP) รุ่นที่ 2 สมาคม 
บริษัทจดทะเบียนไทย

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	 
Program (LDP) III สถาบันพัฒนาผู้นำา
และการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

1 มกราคม 2559 - 
19 มีนาคม 2560

20 ตุลาคม 2557 - 
1 กุมภาพันธ์ 2559
1 กันยายน 2557 - 
1 กุมภาพันธ์ 2559 
2557 - 2558

2555 - 2557

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
การเงินองค์กร 

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยกลยุทธ์ 
และนโยบายการเงิน

•	 บริษัท	พีทีทีอีพี	ออสเตรเลีย	
อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์  
พีทีวาย จำากัด

•	 PTT	Green	Energy	Pte.	Ltd.	

•	 PTT	Regional	Treasury	Center	
Pte. Ltd.

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- - 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

208 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางอรวดี โพธิสาโร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561)

58 0.000004 
(ตนเอง 0; 

คู่สมรส 
0.000004)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	บัญชีบัณฑิต	(ก�รบัญชี)	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

•	 ปริญญ�โท	Master	of	Business	 
Administration (Management  
Information System), The University  
of Dallas, USA

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 253/2018) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program for Sustainability (LDP)  
รุ่นที่ 3 สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู้
กลุ่ม ปตท.

•	 โครงก�ร	Breakthrough	Program	for	
Senior Executives, International  
Leading Business School (IMD),  
Lausanne, Switzerland

•	 หลักสูตร Study Mission to a Nonmember  
Country on Regional Innovation 
Strategies and Knowledge Productivity 
สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

•	 หลักสูตร	Leadership	Succession	 
Program (LSP) รุ่นที่ 4 มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	
Program (EDP) รุ่นที่ 5 สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย

1 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
2560 - 30 กันยายน 
2561
 
2559 - 2560

   
2556 - 2559

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ 

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
แผนกลยุทธ์และบริหาร 
การลงทุน และทำาหน้าที ่
ผู้อำานวยการโครงการ  
ExpresSo อีกหน้าที่หนึ่ง

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
แผนกลยุทธ์และบริหาร 
การลงทุน

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	ดิจิตอล	โซลูชั่น	จำ�กัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

22 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2560 - 2562 •	 กรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	ดิจิตอล	โซลูชั่น	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

209 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางอรวดี โพธิสาโร (ต่อ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์องค์กร

•	 หลักสูตร	Mitsui-HBS	Global	 
Management Academy,  
Harvard Business School, USA

•	 หลักสูตรผู้บริห�รง�นด้�นกฎหม�ย 
ภาครัฐระดับสูง (บกส.) รุ่นที่ 3  
สำานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กรและความยั่งยืน 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561)  

59 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	นิติศ�สตรบัณฑิต	
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

•	 เนติบัณฑิต	สำ�นักอบรมศึกษ�กฎหม�ย
แห่งเนติบัณฑิตยสภา

•	 ปริญญ�ตรี	บริห�รธุรกิจบัณฑิต	 
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 261/2561) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program III (LDP III) ปี 2561  
ประเทศสิงคโปร์

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program II (LDP II) ปี 2557 ประเทศจีน

1 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน 
2559 - 2561 
2557 - 30 กันยายน 
2561
2557 
    
2555 - 2557     

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารองค์กรและความยั่งยืน

•	 กรรมก�ร
•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ทรัพยากรบุคคลองค์กร
•	 ผู้จัดก�รฝ่�ย	สังกัดประธ�น 

เจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
•	 ผู้จัดก�รฝ่�ย	ปตท.	 

ปฏิบัติงาน Secondment  
ในตำาแหน่ง VP-Finance,  
Accounting & Corporate 
Support

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	เทคโนโลยี	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด
•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์	จำ�กัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

เมษายน 2562 - 
ปัจจุบัน
กันยายน 2561 -  
28 กุมภาพันธ์ 2562

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน	 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

210 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายปรีชา โภคะธนวัฒน์ (ต่อ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารองค์กรและความยั่งยืน 

•	 หลักสูตร	Management	Develoment	 
Program (MDP 3): Level 13 - 14  
Business Management สถาบันพัฒนา
ผู้นำาและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)

•	 หลักสูตร	Strategy	and	Innovation	for	
Business in Asia (SIBA) รุ่นที่ 4 ปี 2558 
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 
(CMMU) 

•	 หลักสูตรนักบริห�รกลยุทธ์ศ�สตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 8 ปี 2560  
สถาบันการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
(ป.ป.ช.)

•	 หลักสูตร	IRDP	Leadership	and	Effective	
Corporate Culture Program 2561  
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กร 
ภาครัฐ (IRDP)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2558 - 2562

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	บิซิเนส	เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	จำ�กัด
•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	บิซิเนส	โปรเฟสชั่นแนล	โซลูชั่นส์	จำ�กัด
•	 กรรมก�ร	บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

211 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กำากับดูแลองค์กร
และกิจการสัมพันธ์  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2562)

58 0.000270 
(ตนเอง 

0.000270)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�โท	M.ENG.	(Engineering)	
(Chemical Engineering), The University 
of British Columbia, Canada 

•	 ปริญญ�โท	M.M.	(Management)	 
(การบริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหาร 
ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	 
(DCP 135/2010) และ Financial Statements  
for Directors (FSD 8/2010) สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program (LDP) III, PTT Leadership  
and Learning Institute (PLLI)

•	 หลักสูตร	PTT	Executive	Leadership	
Program, General Electric, New York 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

•	 หลักสูตร	Enterprise	Risk	Management	
Framework, PricewaterhouseCoopers

•	 หลักสูตร	Strategic	Marketing	 
Management, Stanford Graduate  
School of Business, USA

•	 ก�รบรรย�ยพิเศษ	2018	PTIT	Annual	
Dinner: Clean Energy and Smart  
Transportation: Global Trend for  
Sustainable World

1 พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2561 -  
31 ตุลาคม 2562 
 
2560 - 30 กันยายน 
2561
2559 - 2560

2559

2556 - 2558

2554 - 2556

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
กำากับดูแลองค์กรและกิจการ
สัมพันธ์  

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
สถาบันนวัตกรรม

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารความร่วมมือ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
ขั้นปลาย

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
แผนและบริหารบริษัทในเครือ
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปฏิบัติหน้าที่รองประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร การจัดหา/ วางแผน
ธุรกิจและการบริหารจัดการ

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	สต�ร์ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	
จำากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน •	 กรรมก�ร	บริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	(มห�ชน)	

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2562 - ปัจจุบัน 
31 มีนาคม 2560 - 2562

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ส�นพลัง	วิส�หกิจเพื่อสังคม	จำ�กัด
•	 กรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	เอนเนอร์ยี่	โซลูชั่นส์	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

212 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาวดวงพร เที่ยงวัฒนธรรม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กำากับดูแลองค์กร
และกิจการสัมพันธ์  
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2562)

58 0.000270 
(ตนเอง 

0.000270)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�โท	M.ENG.	(Engineering)	
(Chemical Engineering), The University 
of British Columbia, Canada 

•	 ปริญญ�โท	M.M.	(Management)	 
(การบริหารธุรกิจ) สถาบันบัณฑิตบริหาร 
ธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	 
(DCP 135/2010) และ Financial Statements  
for Directors (FSD 8/2010) สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program (LDP) III, PTT Leadership  
and Learning Institute (PLLI)

•	 หลักสูตร	PTT	Executive	Leadership	
Program, General Electric, New York 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

•	 หลักสูตร	Enterprise	Risk	Management	
Framework, PricewaterhouseCoopers

•	 หลักสูตร	Strategic	Marketing	 
Management, Stanford Graduate  
School of Business, USA

•	 ก�รบรรย�ยพิเศษ	2018	PTIT	Annual	
Dinner: Clean Energy and Smart  
Transportation: Global Trend for  
Sustainable World

1 พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2561 -  
31 ตุลาคม 2562 
 
2560 - 30 กันยายน 
2561
2559 - 2560

2559

2556 - 2558

2554 - 2556

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
กำากับดูแลองค์กรและกิจการ
สัมพันธ์  

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
สถาบันนวัตกรรม

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารความร่วมมือ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
แผนกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม 
ขั้นปลาย

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
แผนและบริหารบริษัทในเครือ
หน่วยธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปฏิบัติหน้าที่รองประธานเจ้าหน้าที่ 
บริหาร การจัดหา/ วางแผน
ธุรกิจและการบริหารจัดการ

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	สต�ร์ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	
จำากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2561 - ปัจจุบัน •	 กรรมก�ร	บริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	(มห�ชน)	

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2562 - ปัจจุบัน 
31 มีนาคม 2560 - 2562

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ส�นพลัง	วิส�หกิจเพื่อสังคม	จำ�กัด
•	 กรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	เอนเนอร์ยี่	โซลูชั่นส์	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำานักกฎหมาย 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2560)

53 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	นิติศ�สตรบัณฑิต	(น.บ.)	
(เกียรตินิยมอันดับ 2)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�โท	นิติศ�สตรมห�บัณฑิต	(น.ม.)	
(กฎหมายธุรกิจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�โท	Master	of	Laws	(LL.M.),	
Columbia University School of Law,  
New York, USA 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 7/2001), Anti-Corruption:  
The Practical Guide (ACPG 38/2017), 
Ethical Leadership Program  
(ELP 15/2019), Risk Management 
Program for Corporate Leaders  
(RCL 18/2019), Board Nomination  
and Compensation Program  
(BNCP 7/2019) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program (LPD 3) รุ่นที่ 4 ปี 2019  
สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู ้
กลุ่ม ปตท.

•	 หลักสูตรอบรมด้�นหลักนิติธรรมและ 
การพัฒนาสำาหรับผู้บริหาร (TIJ RoLD)  
รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

1 ตุลาคม 2560 - 
ปัจจุบัน 
30 ตุลาคม 2560 -  
30 กันยายน 2561 
1 กรกฎาคม 2560 - 
30 กันยายน 2560
กุมภาพันธ์ 2560 - 
มกราคม 2561

มีนาคม 2559 - 
มิถุนายน 2560

2556 - 15 มีนาคม 
2561
3 กุมภาพันธ์ -  
31 สิงหาคม 2560
2552 - 29 กุมภาพันธ์ 
2559

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
สำานักกฎหมาย 

•	 กรรมก�ร	

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
กฎหมายองค์กร

•	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิ	

•	 ที่ปรึกษ�กฎหม�ยอ�วุโส

•	 ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร

•	 กรรมก�รอิสระ/	 
กรรมการตรวจสอบ

•	 ทน�ยคว�มหุ้นส่วนผู้บริห�ร

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	

•	 East	Mediterranean	Gas	 
Company S.A.E. 

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)	

•	 คณะกรรมก�รนโยบ�ย 
การเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

•	 บริษัท	วีระวงค์,	ชินวัฒน์	 
และพาร์ทเนอร์ส จำากัด  
(เดิมชื่อ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ 
และเพียงพนอ จำากัด เปลี่ยนชื่อ 
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2560)

•	 ชมรมว�ณิชธนกิจ	สม�คมบริษัท
หลักทรัพย์ไทย

•	 บริษัท	บริห�รสินทรัพย์กรุงเทพ
พาณิชย์ จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	วีระวงค์,	ชินวัฒน์	 
และเพียงพนอ จำากัด 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

3 เมษายน 2560 - 
31 ธันวาคม 2562
27 เมษายน 2562 - 
31 ธันวาคม 2562

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

213 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ํา 
(ต่อ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สำานักกฎหมาย 

•	 หลักสูตร	TIJ	Workshop	for	Emerging	
Leaders on the Rule of Law and Policy 
รุ่นที่ 3 สถาบันเพื่อการยุติธรรม 
แห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

•	 หลักสูตรนักบริห�รยุทธศ�สตร์ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 9 ปี 2561  
สถาบันการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ 
สำานักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.)

•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	 
Program 1/2008 สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

4 ธันวาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
9 มีนาคม 2561 - 
ปัจจุบัน 
24 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
14 พฤษภาคม 2562 - 
ปัจจุบัน 

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	น้ำ�มันและก�รค้�ปลีก	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน	 
บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร	 
บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

18 มิถุนายน 2562 - 
ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

2562

2561 - ปัจจุบัน

•	 กรรมก�รอำ�นวยก�ร/	อุปน�ยก	สม�คมนิสิตเก่�จุฬ�ลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ประจำาปี 2562 - 2564) 

•	 อ�จ�รย์พิเศษ	วิช�	Business	Law:	Business	Organization	 
and Corporate Governance หลักสูตร Executive MBA และ MBA 
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ผู้บรรย�ย	หัวข้อ	บทบ�ทในก�รส่งเสริม	ป้องกัน	และคุ้มครอง 
สิทธิมนุษยชน หลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำาหรับ 
นักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า

•	 ผู้บรรย�ย	หัวข้อ	Corporate	Compliance	for	CFO	 
หลักสูตร CFO in Practice สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

214 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายวุฒิกร สติฐิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562) 

55 0.000812 
(ตนเอง 

0.000494; 
คู่สมรส 

0.000318)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
(วิศวกรรมไฟฟ้า) สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

•	 ปริญญ�โท	Master	of	Science	 
(Industrial & System Engineering),  
Ohio University, USA

•	 ปริญญ�โท	Master	of	Business	 
Administration (การเงิน)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 158/2012) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	 
Program III (LDP III) สถาบันพัฒนาผู้นำา
และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI) 

•	 หลักสูตร	Leadership	Succession	 
Program (LSP) รุ่นที่ 9 มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาองค์กรภาครัฐ (IRDP)

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Education	
Program (SIBA) ปี 2560  
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

•	 หลักสูตร “ภูมิพลังแผ่นดิน” สำาหรับผู้บริหาร 
ระดับสูง รุ่นที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	 
Program II (LDP II) สถาบันพัฒนาผู้นำา
และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. (PLLI)

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	
(SEP) ปี 2554 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 
ปัจจุบัน
1 พฤศจิกายน 2558 - 
31 มกราคม 2562

1 พฤศจิกายน 2557 - 
31 ตุลาคม 2558

1 กรกฎาคม 2554 - 
31 ตุลาคม 2557

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ 

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ 
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
ระบบท่อจัดจำาหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ หน่วยธุรกิจ 
ก๊าซธรรมชาติ

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยตล�ดค้�ส่ง 
ก๊าซธรรมชาติ

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 เมษายน 2562 -
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลบอล	เพ�เวอร์	ซินเนอร์ยี่	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

30 กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
2560 - 2562
2559 - 2561 
30 มีนาคม 2558 - 
2562
30 มีนาคม 2558 - 
2562

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	จำ�หน่�ยก๊�ซธรรมช�ติ	จำ�กัด	

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	แอลเอ็นจี	จำ�กัด	
•	 กรรมก�ร	TTM	Sukuk	Berhad
•	 กรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	แอลเอ็นจี	จำ�กัด
•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ทร�นส์	ไทย-ม�เลเซีย	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ทร�นส์	ไทย-ม�เลเซีย	(ม�เลเซีย)	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2562) 

54 0.000350
(ตนเอง 

0.000350; 
คู่สมรส 0)

 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
  (DCP 139/2010) สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Leadership	Development	

Program III รุ่นที่ 2 สำาหรับผู้บริหาร 
ระดับสูง ปตท.  

•	 หลักสูตร	“ภูมิพลังแผ่นดิน”	 
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตร	“ผู้บริห�รระดับสูง”	รุ่นที่	23	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	 หลักสูตร	“ผู้บริห�รระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน” รุ่นที่ 9  
สถาบันวิทยาการพลังงาน 

1 พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2561 -  
31 ตุลาคม 2562
1 มกราคม 2561 -  
30 กันยายน 2561
2560 - 2562 
1 กุมภาพันธ์ 2559 - 
31 ธันวาคม 2560
 
2558 - 2560

2558 - 31 มกราคม 
2559
2556 - 2558

2555 - 2556

2552 - 2554

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำากับ 
ดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารองค์กรและความยั่งยืน 

•	 กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	
•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพ
องค์กร 

•	 รองเลข�ธิก�ร	 
(วาระปี 2558 - 2560)

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
การตลาดขายปลีก

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
ปฏิบัติการคลัง

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
ธุรกิจหล่อลื่น

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รศักยภ�พ 
ผู้บริหารและบุคลากร

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)
•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 สม�คมนิสิตเก่�จุฬ�ลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2 ธันวาคม 2560 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน	 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

ธันวาคม 2561 -  
31 ตุลาคม 2562 
8 กันยายน 2560 -  
31 ตุลาคม 2562 
23 ธันวาคม 2558 - 
30 พฤศจิกายน 2562

•	 กรรมก�ร	บริษัท	สปอร์ต	เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ส�นพลัง	วิส�หกิจเพื่อสังคม	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จำ�กัด

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

216 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายกฤษณ์ อิ่มแสง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 พฤศจิกายน 2562) 

54 0.000350
(ตนเอง 

0.000350; 
คู่สมรส 0)

 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
  (DCP 139/2010) สมาคมส่งเสริม 

สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
•	 หลักสูตร	Leadership	Development	

Program III รุ่นที่ 2 สำาหรับผู้บริหาร 
ระดับสูง ปตท.  

•	 หลักสูตร	“ภูมิพลังแผ่นดิน”	 
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 3 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตร	“ผู้บริห�รระดับสูง”	รุ่นที่	23	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	 หลักสูตร	“ผู้บริห�รระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน” รุ่นที่ 9  
สถาบันวิทยาการพลังงาน 

1 พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2561 -  
31 ตุลาคม 2562
1 มกราคม 2561 -  
30 กันยายน 2561
2560 - 2562 
1 กุมภาพันธ์ 2559 - 
31 ธันวาคม 2560
 
2558 - 2560

2558 - 31 มกราคม 
2559
2556 - 2558

2555 - 2556

2552 - 2554

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่กำากับ 
ดูแลองค์กรและกิจการสัมพันธ์

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
บริหารองค์กรและความยั่งยืน 

•	 กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�รที่ดี	
•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่

ทรัพยากรบุคคลและศักยภาพ
องค์กร 

•	 รองเลข�ธิก�ร	 
(วาระปี 2558 - 2560)

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
การตลาดขายปลีก

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
ปฏิบัติการคลัง

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
ธุรกิจหล่อลื่น

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รศักยภ�พ 
ผู้บริหารและบุคลากร

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)
•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 สม�คมนิสิตเก่�จุฬ�ลงกรณ์
มหาวิทยาลัย 

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

2 ธันวาคม 2560 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รสรรห�และกำ�หนดค่�ตอบแทน	 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

ธันวาคม 2561 -  
31 ตุลาคม 2562 
8 กันยายน 2560 -  
31 ตุลาคม 2562 
23 ธันวาคม 2558 - 
30 พฤศจิกายน 2562

•	 กรรมก�ร	บริษัท	สปอร์ต	เซอร์วิสเซส	อัลไลแอนซ์	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ส�นพลัง	วิส�หกิจเพื่อสังคม	จำ�กัด

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	เอนเนอร์ยี่	คอมเพล็กซ์	จำ�กัด

 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายกฤษณ์ อิ่มแสง (ต่อ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริหารกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

22 สิงหาคม 2562 - 
ปัจจุบัน 
2 กรกฎาคม 2562 - 
31 ตุลาคม 2562
23 มกราคม 2562 - 
ปัจจุบัน
9 สิงหาคม 2562 -  
31 ตุลาคม 2562 
9 สิงหาคม 2562 -  
31 ตุลาคม 2562
18 กรกฎาคม 2562 - 
31 ตุลาคม 2562
3 กรกฎาคม 2562 - 
31 ตุลาคม 2562 
3 กรกฎาคม 2562 - 
31 ตุลาคม 2562
2560 - ปัจจุบัน

พฤศจิกายน 2561 - 
ปัจจุบัน 
29 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
11 กรกฎาคม 2561 - 
31 ตุลาคม 2562 
30 มีนาคม 2559 - 
31 สิงหาคม 2562

•	 กรรมก�รผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมก�รส่งเสริมวิส�หกิจเพื่อสังคม	(สวส.)

•	 คณะกรรมก�รต่อต้�นคอร์รัปชันและส่งเสริมจรรย�บรรณหอก�รค้�ไทย	
ประจำาปี 2562 - 2563 

•	 รองประธ�นกรรมก�รคนที่	1	มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน

•	 คณะกรรมก�รบริห�รสถ�บันลูกโลกสีเขียว

•	 คณะกรรมก�รสถ�บันลูกโลกสีเขียว

•	 คณะทำ�ง�นดำ�เนินง�นพัฒน�พื้นที่คุ้งบ�งกระเจ้�สู่คว�มยั่งยืน	 
(ด้านการพัฒนาพื้นที่สีเขียว)

•	 คณะกรรมก�รกำ�กับก�รดำ�เนินง�นพัฒน�พื้นที่คุ้งบ�งกระเจ้� 
สู่ความยั่งยืน

•	 คณะอนุกรรมก�รกำ�กับก�รดำ�เนินง�นพัฒน�พื้นที่คุ้งบ�งกระเจ้� 
สู่ความยั่งยืน

•	 ที่ปรึกษ�สม�คมนิสิตเก่�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วาระปี 2560 - 2562)

•	 ประธ�นชมรมรัฐวิส�หกิจเพื่อชุมชน	(ชรช.)

•	 กรรมก�รบริห�ร	สถ�บันวิทยสิริเมธี

•	 ประธ�นกรรมก�รกลุ่มโครงก�รพิเศษ	Water	Resource	Management	
(TBCSD)

•	 กรรมก�รบริห�รง�นบุคคล	โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

217 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายดิษทัต ปันยารชุน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้า
ระหว่างประเทศ
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561)

55 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	Social	Science	 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

•	 ปริญญ�โท	Master	of	Public	 
Administration (Political Science),  
National University, San Diego, USA

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 206/2015) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program (LDP 3) สถาบันพัฒนาผู้นำา 
และการเรียนรู้กลุ่ม ปตท. 

•	 หลักสูตรก�รซื้อข�ยน้ำ�มันล่วงหน้�	 
The Oxford Princeton ประเทศอังกฤษ

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

1 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน 

1 กุมภาพันธ์ 2559 - 
30 กันยายน 2561
1 สิงหาคม 2558 - 
31 มกราคม 2559
 
2555 - 2558 

1 พฤศจิกายน 2554 -  
2561

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจการค้าระหว่าง
ประเทศ

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
การค้าระหว่างประเทศ

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ย/	รักษ�ก�ร 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การค้าระหว่างประเทศ

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ย	ปฏิบัติง�น 
ในตำาแหน่ง Managing Director

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	ค้�ส�กล	จำ�กัด	
(PTTT)

•	 PTT	International	Trading	DMCC 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

22 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รกำ�กับดูแลกิจก�ร	 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

24 ตุลาคม 2559 - 
ปัจจุบัน 
1 พฤศจิกายน 2555 - 
ปัจจุบัน

•	 ประธ�นกรรมก�ร	 
PTT International Trading London Ltd. (PTTT LDN)

•	 กรรมก�ร/	รักษ�ก�รประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	ค้�ส�กล	จำ�กัด	
(PTTT) (แต่งตั้งเป็นรักษาการประธานฯ ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2561)

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

218 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายวรวัฒน์ พิทยศิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
นวัตกรรมและดิจิทัล 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
16 กันยายน 2561)

53 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
(วิศวกรรมเคมี)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต	

(M.B.A.) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์      

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP) ปี 2555 สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Asia	Petrochemical	Industry	
Conference (APIC) รุ่นที่ 2 ปี 2560  
Japan Petrochemicals Industry  
Association 

•	 หลักสูตร	PTT	Group	VP	Leadership	
Development Program ปตท.

•	 NIDA-Wharton	Executive	Leadership	
Program (Class 2009), The Wharton 
School of the University of  
Pennsylvania, USA

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	
(SEP) รุ่นที่ 26 ปี 2555 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตรประก�ศนียบัตรชั้นสูง	ก�รเมือง
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตย 
สำาหรับผู้บริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 22 
สถาบันพระปกเกล้า

16 กันยายน 2561 - 
ปัจจุบัน 
1 ตุลาคม 2559 -    
15 กันยายน 2561

31 มีนาคม 2559 - 
30 กันยายน 2559

1 กรกฎาคม 2558 - 
30 มีนาคม 2559

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
นวัตกรรมและดิจิทัล

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่ 
แผนกลยุทธ์กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
สังกัดรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่ง President

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	เอ็มซีซี	ไบโอเคม	จำ�กัด
 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

กันยายน 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน
มิถุนายน 2562 - 
สิงหาคม 2562
พฤษภาคม 2561 - 
พฤศจิกายน 2561

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	ดิจิตอล	โซลูชั่น	จำ�กัด
•	 กรรมก�ร	บริษัท	อินโนสเปซ	(ประเทศไทย)	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	เอนเนอร์ยี่	โซลูชั่นส์	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	แทงค์	เทอร์มินัล	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

28 กุมภาพันธ์ 2562 - 
ปัจจุบัน 
27 พฤศจิกายน 2560 - 
4 พฤศจิกายน 2562

•	 คณะกรรมก�รบริห�รสถ�บันวิทยสิริเมธี

•	 กรรมก�ร	สม�คมเพื่อนชุมชน

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายพงศธร ทวีสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561)

60 0.000088 
(ตนเอง 

0.000035; 
คู่สมรส 

0.000053)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	Bachelor	of	Science	 
(Petroleum and Natural Gas  
Engineering), The Pennsylvania State 
University, USA 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	 
รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	
(SEP-19), รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตรวิทย�ลัยก�รทัพเรือ	รุ่นที่	40	 
ปี 2551 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

•	 หลักสูตร	PTT	Group	EVP	Leadership	 
Development บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

•	 PTT	Executive	Leadership,	 
General Electric, GE, New York, USA

•	 Breakthrough	Program	for	Senior	 
Executive, IMD

•	 หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร	(วปอ.)	
ปี 2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 มกราคม 2562 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2561 - 
31 ธันวาคม 2561

1 พฤศจิกายน 2560 - 
30 กันยายน 2561

1 มกราคม 2559 - 
31 ตุลาคม 2560

1 มกราคม 2558 -  
31 ธันวาคม 2558

2555 - 2557

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ประจำาประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  
ปฏิบัติงาน Secondment  
ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

•	 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	 
สำารวจและผลิตปิโตรเลียม/ 
รักษาการรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ 
และองค์กร

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร	
กลุ่มงานโครงการผลิต 
และสนับสนุนปฏิบัติการ/  
รักษาการรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
สนับสนุนปฏิบัติการ

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนา
ความยั่งยืน

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร ์
และโครงการพัฒนา

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต 
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต   
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต   
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

  
•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
   
•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายพงศธร ทวีสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561)

60 0.000088 
(ตนเอง 

0.000035; 
คู่สมรส 

0.000053)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	Bachelor	of	Science	 
(Petroleum and Natural Gas  
Engineering), The Pennsylvania State 
University, USA 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 223/2016) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	 
รุ่นที่ 27 สถาบันวิทยาการตลาดทุน 

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program	
(SEP-19), รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

•	 หลักสูตรวิทย�ลัยก�รทัพเรือ	รุ่นที่	40	 
ปี 2551 สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

•	 หลักสูตร	PTT	Group	EVP	Leadership	 
Development บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

•	 PTT	Executive	Leadership,	 
General Electric, GE, New York, USA

•	 Breakthrough	Program	for	Senior	 
Executive, IMD

•	 หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร	(วปอ.)	
ปี 2556 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

1 มกราคม 2562 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2561 - 
31 ธันวาคม 2561

1 พฤศจิกายน 2560 - 
30 กันยายน 2561

1 มกราคม 2559 - 
31 ตุลาคม 2560

1 มกราคม 2558 -  
31 ธันวาคม 2558

2555 - 2557

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ประจำาประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นต้นและก๊าซธรรมชาติ  
ปฏิบัติงาน Secondment  
ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร

•	 กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	 
สำารวจและผลิตปิโตรเลียม/ 
รักษาการรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ 
และองค์กร

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร	
กลุ่มงานโครงการผลิต 
และสนับสนุนปฏิบัติการ/  
รักษาการรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
สนับสนุนปฏิบัติการ

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนา
ความยั่งยืน

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร ์
และโครงการพัฒนา

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต 
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต   
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต   
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

  
•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)
   
•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต

ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 

 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายพงศธร ทวีสิน (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�รและกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	 
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

- -

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน) 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2562)

52 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
(วิศวกรรมเคมี) (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�เอก	วิศวกรรมศ�สตร 
ดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี)  
University of Houston, USA

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 119/2009), Role of the Chairman 
Program (RCP 21/2009) สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Breakthrough	Program	 
for Senior Executives, IMD Business 
School

•	 หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร	 
(วปอ.) รุ่นที่ 60 วิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักร

1 ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน

เมษายน 2560 - 
30 กันยายน 2562
ตุลาคม 2557 - 
มีนาคม 2560 

กันยายน 2557 - 
ธันวาคม 2561
กันยายน 2557 - 
ธันวาคม 2561

•	 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.  
ประจำาประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย  
ปฏิบัติงาน Secondment  
ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร	
กลุ่มธุรกิจปิโตรเคมีขั้นต้น

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
สายงาน International  
Business Operations 

•	 กรรมก�ร	

•	 กรรมก�ร/	Vice	President

•	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	NatureWorks	LLC

•	 บริษัท	PTTGC	International	 
(USA) Inc.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
6 พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน
15 สิงหาคม 2560 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลบอล	กรีน	เคมิคอล	จำ�กัด	(มห�ชน)	

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

221 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายคงกระพัน อินทรแจ้ง (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน) 

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 Leadership	Development	Program	III	
(LDP III) รุ่นที่ 4 ปี 2562 สถาบันพัฒนา
ผู้นำาและการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

เมษายน 2560 - 
ปัจจุบัน
กรกฎาคม 2558 - 
ปัจจุบัน
กรกฎาคม 2558 - 
ปัจจุบัน 
กันยายน 2551 - 
ปัจจุบัน
กรกฎาคม 2558 - 
กันยายน 2562
เมษายน 2558 - 
กันยายน 2562
กุมภาพันธ์ 2558 - 
กันยายน 2562
มกราคม 2558 - 
กันยายน 2562
พฤศจิกายน 2551 - 
กันยายน 2562
พฤศจิกายน 2551 - 
กันยายน 2562

•	 กรรมก�ร	บริษัท	Thai	Tank	Terminal	Limited

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	PTTGC	America	LLC.

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	PTTGC	America	Corporation

•	 กรรมก�ร	บริษัท	PTTGC	International	Private	Limited

•	 กรรมก�ร/	President	&	CEO	บริษัท	PTTGC	America	Corporation

•	 กรรมก�ร	บริษัท	PTTGC	Innovation	America	Corporation

•	 กรรมก�ร	บริษัท	PTTGC	International	(Netherlands)	B.V.

•	 กรรมก�ร	บริษัท	Vencorex	Holding

•	 กรรมก�ร	บริษัท	Emery	Oleochemicals	(M)	Sdn.	Bhd.

•	 กรรมก�ร	บริษัท	Emery	Specialty	Chemicals	Sdn.	Bhd.

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน
ตุลาคม 2562 - ปัจจุบัน
สิงหาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
กรกฎาคม 2560 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	มูลนิธิพลังสร้�งสรรค์นวัตกรรม

•	 กรรมก�ร	มูลนิธิพลังแห่งก�รเรียนรู้
•	 กรรมก�ร	โรงเรียนกำ�เนิดวิทย์

•	 ประธ�นร่วม	France-Thailand	Business	Forum

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 กันยายน 2562) 

57 0.000543
(ตนเอง 

0.000543; 
คู่สมรส 0)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
 (วิศวกรรมไฟฟ้า)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญ�โท	Master	of	Business	 

Administration, with Emphasis in  
Financial Management, Pennsylvania 
State University, Pennsylvania, USA 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 8/2001), Director Certification 
Program Update (DCPU 5/2015),  
Audit Committee Program  
(ACP 38/2012), Ethical Leadership 
Program (ELP 7/2017) สมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)  

•	 หลักสูตร	GE	Global	Customer	Summit	
Crotonville

•	 Member,	Beta	Gamma	Sigma	 
(US National Scholastic Honour  
Society in Business)

•	 Advance	Management	Program,	 
INSEAD Business School, INSEAD 
Executive Education, ประเทศฝรั่งเศส 

•	 หลักสูตร	Advanced	Management	 
Program รุ่นที่ 184, Harvard Business 
School, Harvard University,   
ประเทศสหรัฐอเมริกา

1 กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน

มิถุนายน 2560 - 
ตุลาคม 2560
1 ตุลาคม 2559 -  
31 สิงหาคม 2562

2559 - 2560 

มกราคม - กันยายน 
2559 
2558 - 2559 

2558 - 2559 

2557 - 2558 

2557 - 2558 

1 พฤษภาคม 2557 - 
30 กันยายน 2559
2555 - 2558 

พฤศจิกายน 2554 - 
30 เมษายน 2557

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่	ประจำ�
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
ปตท. ในตำาแหน่งประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่ปฏิบัติก�ร 
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น 
และก๊าซธรรมชาติ

•	 ประธ�นกรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร 
สายงานส่งเสริมและสนับสนุน
อุตสาหกรรม

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 ประธ�นเจ้�หน้�ที่บริห�ร 
การเงิน

•	 กรรมก�ร	

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
การเงินองค์กร

•	 บริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	แอลเอ็นจี	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	พีทีที	เอ็นเนอร์ยี่	รีซอร์สเซส	
จำากัด

•	 บริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 คณะกรรมก�รร่วมภ�คเอกชน	 
3 สถาบัน (กกร.)

•	 สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย

•	 บริษัท	พีทีที	อินเตอร์เนชั่นแนล 
เทรดดิ้ง จำากัด

•	 บริษัท	บ�งจ�กปิโตรเลียม	จำ�กัด	
(มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	สต�ร์ปิโตรเลียม	รีไฟน์นิ่ง	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	4	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

•	 หลักสูตรผู้บริห�รกระบวนก�รยุติธรรม
ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

•	 หลักสูตรก�รบริห�รจัดก�ร 
ด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ. มส.)  
รุ่นที่ 2 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน 
ราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์

•	 TLCA	Executive	Development	Program	
(EDP) รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย

•	 หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักรภ�ครัฐ
ร่วมเอกชน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

•	 หลักสูตรนักบริห�รระดับสูงด้�นก�รพัฒน� 
ธุรกิจอุตสาหกรรมและการลงทุน (วธอ.) 
รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการธุรกิจ 
และอุตสาหกรรม

•	 หลักสูตรก�รเมืองก�รปกครองในระบอบ	
ประชาธิปไตย สำาหรับนักบริหารระดับสูง 
(ปปร.) รุ่นที่ 20 สถาบันพระปกเกล้า 

•	 หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประช�ธิปไตยฯ	
(นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 Thailand	CG	Forum:	Governance	as	 
a Driving Force for Business  
Sustainability ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน

1 กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
2558 - 31 สิงหาคม 
2562

•	 กรรมก�ร/	เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิตปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน
พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน
กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
30 พฤศจิกายน 2561 -  
2562
ตุลาคม 2559 - 2562

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ไทยออยล์	โซลเว้นท์	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ล�บิกซ์	จำ�กัด	

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทยลู้บเบส	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ท็อป	เอสพีพี	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทยพ�ร�ไซลีน	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทยออยล์เพ�เวอร์	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ไทยออยล์ม�รีน	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�ร	 
บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด (PTTLNG)

•	 กรรมก�ร	บริษัท	Sakari	Resources	Ltd.

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา)

พฤศจิกายน 2562 - 
ปัจจุบัน
ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
กันยายน 2562 - 
ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2560 - 2562 

สิงหาคม 2559 - 
ปัจจุบัน
พฤษภาคม 2559 - 
ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

•	 กรรมก�รสภ�	สถ�บันวิทยสิริเมธี	(VISTEC)

•	 กรรมก�ร	มูลนิธิพลังสร้�งสรรค์นวัตกรรม	(PIN)

•	 กรรมก�ร	มูลนิธิพลังแห่งก�รเรียนรู้	(PLEARN)

•	 อุปน�ยก	สม�คมกีฬ�ว่�ยน้ำ�แห่งประเทศไทย	(ส.ว.ท.)

•	 กรรมก�รผู้แทนบริษัท	สถ�บันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย	(PTIT)

•	 กรรมก�ร	องค์กรธุรกิจเพื่อก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน	(TBCSD)

•	 กรรมก�ร	สภ�อุตส�หกรรมแห่งประเทศไทย	(ว�ระปี	2561	-	2563)	
•	 อุปน�ยก	สม�คมนิสิตเก่�จุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย	(สนจ.)	 

(วาระปี พ.ศ. 2560 - 2562)
•	 ที่ปรึกษ�น�ยกสม�คม	สม�คมนักศึกษ�สถ�บันวิทย�ก�รตล�ดทุน	

(สวตท.)
•	 ที่ปรึกษ�คณะกรรมก�ร	ส�ยง�นส่งเสริมก�รค้�และก�รลงทุน	 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 ประธ�นกรรมก�ร	สภ�ธุรกิจไทย-ม�เลเซีย	 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รตรวจสอบ	สม�คมก�รจัดก�รธุรกิจ 

แห่งประเทศไทย (TMA)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายนพดล ปิ่นสุภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 
(ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2562)

55 0.002255 
(ตนเอง 

0.000476); 
คู่สมรส 

0.001779)
 

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

•	 ปริญญ�โท	วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต	 
(วิศวกรรมไฟฟ้า)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 146/2011), Financial Statements 
for Directors (FSD 12/2011) สมาคม 
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 Leadership	Development	Program	III	
สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู ้
กลุ่ม ปตท. (PTT Leadership  
and Learning Institute) 

•	 หลักสูตร	Breakthrough	Program	For	
Senior Executives International Leading 
Business School (IMD), Lausanne, 
Switzerland

•	 หลักสูตร	Assessor	Training	Program	
สำานักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

•	 หลักสูตร	Financial	Statement	for	 
Directors บริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน)

•	 สัมมน�	Briefing	on	International	 
Anti-Corruption…International Cases 
and Practices, (14 ตุลาคม 2558) 

 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 
ปัจจุบัน 

1 ตุลาคม 2558 - 
31 มกราคม 2562  
1 ตุลาคม 2557 - 
30 กันยายน 2558 

2555 - 2557

2553 - 2555

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ประจำาประธาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน  
Secondment ในตำาแหน่ง
กรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ 

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
ก๊าซธรรมชาติสำาหรับยานยนต์ 

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
ระบบท่อจัดจำาหน่ายก๊าซ
ธรรมชาติ 

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	โกลบอล	เพ�เวอร์	 
ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 กุมภาพันธ์ 2562 - 
ปัจจุบัน
2558 - 30 มกราคม 
2562

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/	กรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่/	
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน)

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง	 
บริษัท ไทยออยล์ จำากัด (มหาชน) 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2562 - ปัจจุบัน
2560 - 2562

•	 กรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	เอนเนอร์ยี่	โซลูชั่นส์	จำ�กัด
•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	โกลบอล	แอลเอ็นจี	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายนพดล ปิ่นสุภา (ต่อ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด (มหาชน) 

•	 หลักสูตร	Mitsui-HBS	Global	 
Management Academy 2015  
Japan - USA 

•	 G-20Y	Summit	2015	France
•	 หลักสูตรผู้บริห�รกระบวนยุติธรรม 

ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 สถาบัน
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	 
รุ่นที่ 22 ปี 2016 สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทุน

•	 หลักสูตรก�รป้องกันร�ชอ�ณ�จักร	
(ปริญญาบัตร วปอ.) รุ่นที่ 60  
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร 

•	 หลักสูตรอบรมด้�นหลักนิติธรรม 
และการพัฒนาที่ยั่งยืน (RoLD Program) 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย, 
2017 

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูงด้�นวิทย�ก�ร
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 14 ปี 2019  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
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 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายชวลิต ทิพพาวนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ตุลาคม 2561)

57 0.000035 
(ตนเอง 

0.000035; 
คู่สมรส 0)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิศวกรรมศ�สตรบัณฑิต	
(วิศวกรรมไฟฟ้าโทรคมนาคม) 
(เกียรตินิยมอันดับ 2) สถาบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าลาดกระบัง

•	 ปริญญ�โท	วิศวกรรมศ�สตรมห�บัณฑิต	
(วิศวกรรมอุตสาหการและการจัดการ) 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 152/2011) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

•	 หลักสูตร Company Management Program
•	 หลักสูตรเกณฑ์ร�งวัลคุณภ�พ 

สำาหรับผู้บริหาร (The Great Manager)
•	 หลักสูตร	GE	Energy	Customer	Executive	 

Leadership Program (GE: PTT Executive  
Leadership) สถาบัน GE Global Learning  
Crotonville Leadership  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

•	 หลักสูตร	Advance	Management	
Program (AMP 187) สถาบัน Harvard 
Business School, Executive Education 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	 
Program III รุ่นที่ 2 สถาบันพัฒนาผู้นำา
และการเรียนรู้ ปตท. (PTT Leadership 
and Learning Institute)

1 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

2560 - 30 กันยายน 
2561

2558 - 2559

2556 - 2558

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ประธานเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยีและวิศวกรรม  
ปฏิบัติงาน Secondment  
ในตำาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment  
ในตำาแหน่งรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ - ด้านบริหาร
ศักยภาพองค์กร

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ประจำารองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่บริหารกลยุทธ์   
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย 
ปฏิบัติงาน Secondment  
ในตำาแหน่ง President

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	 
พัฒนาธุรกิจและบริหาร
โครงการ

•	 บริษัท	โกลบอล	เพ�เวอร์	 
ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ไทยออยล์	จำ�กัด	(มห�ชน)

 
•	 HMC	Polymers	Co.,	Ltd.	 

(JV with LyondellBasell)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

1 ตุลาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	เลข�นุก�รคณะกรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยง/	
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

228 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายชวลิต ทิพพาวนิช (ต่อ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน) 

•	 หลักสูตรก�รบริห�รก�รรักษ�คว�มสงบ
เรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน 
(บรอ.) รุ่นที่ 5

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	 
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 
สถาบันวิทยาการพลังงาน

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

7 มกราคม 2562 - 
ปัจจุบัน
6 พฤศจิกายน 2561 - 
ปัจจุบัน
15 มีนาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
15 มีนาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
15 มีนาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
15 มีนาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
15 มีนาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
15 มีนาคม 2562 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ร�ชบุรีเพ�เวอร์	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ไซยะบุรี	พ�วเวอร์	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลว์	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	2	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	3	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	2	โฮลดิ้ง	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลว์	เอสพีพี	11	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	โกลว์	ไอพีพี	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

229 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์
รักษาการแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. น้ำามัน
และการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 กรกฎาคม 2561)

57 ไม่มี ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิทย�ศ�สตรบัณฑิต	 
(การบัญชี) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

•	 ปริญญ�โท	บัญชีมห�บัณฑิต	(บช.ม.)	
 (การต้นทุน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•	 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต	

(บธ.ม.) (การบริหารการเงิน)  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 180/2013), Director Certification 
Program Update (DCPU 2/2014),  
How to Develop a Risk Management  
Plan (HRP 6/2014), Successful  
Formulation & Execution of Strategy 
(SFE 21/2014) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Senior	Executive	Program,	
London Business School, UK 

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	 
Program III รุ่นที่ 2 ปี 2558  
สถาบันพัฒนาผู้นำาและการเรียนรู้ ปตท.

•	 หลักสูตร	Strategic	Thinking	Through	
Case

•	 หลักสูตร	PTT	Group	VP	Leadership	
Development Program

1 กรกฎาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

14 กุมภาพันธ์ 2561 - 
20 สิงหาคม 2561
1 ตุลาคม 2560 - 
30 มิถุนายน 2561
2559 - 30 กันยายน 
2560

2555 - 2559

2549 - 2555

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ประจำาประธาน 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ 
ปิโตรเลียมขั้นปลาย ปฏิบัติงาน 
Secondment ในตำาแหน่ง 
รักษาการแทนประธาน 
เจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

•	 กรรมก�ร	

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
หน่วยธุรกิจน้ำามัน

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งกรรมการผู้จัดการ

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
วางแผนหน่วยธุรกิจน้ำามัน

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีบริห�ร

•	 บริษัท	ปตท.	น้ำ�มันและก�รค้�ปลีก	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	บริห�รธุรกิจค้�ปลีก	
จำากัด

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

230 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาวจิราพร ขาวสวัสดิ์ (ต่อ)
รักษาการแทน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. น้ำามัน
และการค้าปลีก จำากัด (มหาชน)

•	 หลักสูตร	Executive	Development	 
Program (EDP) สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย

•	 หลักสูตร	PTT	Group	PLLI	3	Leadership	
Greatness: Great Leaders,  
Great Teams, Great Results 

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	 
รุ่นที่ 26 ปี 2561 สถาบันวิทยาการ 
ตลาดทุน (วตท.) 

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	ด้�นวิทย�ก�ร
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 12 ปี 2561  
สถาบันวิทยาการพลังงาน

•	 หลักสูตรสำ�หรับผู้บริห�รด้�นหลัก 
นิติธรรมและการพัฒนา รุ่นที่ 3 ปี 2562 
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

•	 หลักสูตรก�รกำ�กับดูแลกิจก�รสำ�หรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กร
กำากับดูแล (Regulator) รัฐวิสาหกิจ 
และองค์การมหาชน รุ่นที่ 20 ปี 2562 
สถาบันพระปกเกล้า

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

2561 - ปัจจุบัน

2558 - 15 ตุลาคม 
2562

•	 กรรมก�ร/	กรรมก�รบริห�รคว�มเสี่ยงองค์กร/	เลข�นุก�ร 
คณะกรรมการ/ รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. น้ำามันและการค้าปลีก จำากัด 
(มหาชน)

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	บริห�รธุรกิจค้�ปลีก	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

231 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประจำาประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน 
ปฏิบัติงาน Secondment 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน) ในตำาแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงินและบัญชี 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 ธันวาคม 2561)

60 0.000280
(ตนเอง 

0.000280)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	วิทย�ศ�สตรบัณฑิต	(สถิติ)	
เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

•	 ปริญญ�โท	บริห�รธุรกิจมห�บัณฑิต	 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 155/2555) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

•	 โครงก�ร	GE:	PTT	Executive	Program	
สถาบัน GE, USA พ.ศ. 2555

•	 โครงก�รอบรมผู้บริห�รระดับสูง	 
หลักสูตร Leadership Development  
Program III (LDP III) สถาบันพัฒนา 
ผู้นำาและการเรียนรู้กลุ่ม ปตท.  
(PTT Leadership and Learning Institute) 
พ.ศ. 2557  

•	 หลักสูตรผู้บริห�รระดับสูง	(วตท.)	รุ่นที่	26	
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

1 ธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน

1 พฤศจิกายน 2558 - 
30 พฤศจิกายน 2561

กุมภาพันธ์ 2558 - 
พฤศจิกายน 2558 
พฤศจิกายน 2557 - 
มิถุนายน 2558 
มิถุนายน 2556 - 
พฤศจิกายน 2558 
ธันวาคม 2555 - 
ธันวาคม 2558
กุมภาพันธ์ 2555 - 
พฤศจิกายน 2558 
ธันวาคม 2554 - 
พฤศจิกายน 2558 
พฤศจิกายน 2554 - 
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2554 - 
พฤศจิกายน 2558
พฤศจิกายน 2554 - 
พฤศจิกายน 2558 
ตุลาคม 2554 - 
พฤศจิกายน 2558

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท. ประจำาประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงินปฏิบัติงาน 
Secondment ในตำาแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ ่
สายงานการเงินและบัญชี

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ปตท.ปฏิบัติงาน Secondment 
ในตำาแหน่งรองกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สายงานการเงิน
และบัญชี

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร	

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
สายบัญชีและการเงิน

•	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	พีทีที	โกลบอล	เคมิคอล	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	พีซีซี	จำ�กัด

•	 บริษัท	พีทีที	โพลีเมอร์	ม�ร์เก็ตติ้ง	
จำากัด

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	คลีน	พ�วเวอร์	
จำากัด

•	 บริษัท	อูเบะ	เคมิคอลส์	(เอเชีย)	
จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซีพลังง�น	จำ�กัด

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	เอ	แอนด์	แอล	
จำากัด

•	 บริษัท	ไทย	เอบีเอส	จำ�กัด

•	 บริษัท	น้ำ�มัน	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	โพลีออล	จำ�กัด

•	 บริษัท	ไออ�ร์พีซี	จำ�กัด	(มห�ชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

232 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาวดวงกมล เศรษฐธนัง
(ต่อ)
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
ประจำาประธานเจ้าหน้าที่
บริหารการเงิน 
ปฏิบัติงาน Secondment 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล 
จำากัด (มหาชน) ในตำาแหน่ง 
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
สายงานการเงินและบัญชี 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

17 กุมภาพันธ์ 2559 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร/	ประธ�นกรรมก�รที่ปรึกษ�ด้�นธุรกิจ	 
บริษัท วีนิไทย จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

31 ตุลาคม 2562 - 
ปัจจุบัน
2 มีนาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
2 มิถุนายน 2560 - 
ปัจจุบัน
2 มิถุนายน 2560 -  
13 พฤศจิกายน 2562
19 เมษายน 2559 - 
ปัจจุบัน
2 มีนาคม 2559 - 
ปัจจุบัน
2 มีนาคม 2559 - 
ปัจจุบัน
18 มกราคม 2559 - 
ปัจจุบัน
18 มกราคม 2559 - 
ปัจจุบัน
18 มกราคม 2559 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	บริษัท	PTTGC	International	(USA)	Inc.

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	จีซี	ศูนย์บริห�รเงิน	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	จีซี	โพลีออลส์	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	จีซี	ออกซิเรน	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	ฟีนอล	จำ�กัด

•	 กรรมก�ร	บริษัท	Emery	Specialty	Chemicals	Sdn.	Bhd.

•	 กรรมก�ร	บริษัท	Emery	Oleochemicals	(M)	Sdn.	Bhd.

•	 กรรมก�ร	บริษัท	PTTGC	America	LLC

•	 กรรมก�ร	บริษัท	PTTGC	America	Corporation

•	 กรรมก�ร	บริษัท	PTTGC	International	Private	Limited	

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

233 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายยงยศ ครองพาณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลยุทธ์และบริหารการเงิน
องค์กร 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่ 
1 มกราคม 2562)

59 0.000011
(ตนเอง 

0.000011; 
คู่สมรส 0)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	บัญชีบัณฑิต	 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•	 ปริญญ�โท	บัญชีมห�บัณฑิต	
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม

•	 The	Corporate	Governance:	Regulation	 
and Disclosure Training (ปี 2017) 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 
บริษัทไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	ICT	Management	for	Non-ICT	 
Executive (ปี 2013) NSTDA Academy  
สำานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร ์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

1 มกราคม 2562 - 
ปัจจุบัน

1 ตุลาคม 2561 -  
31 ธันวาคม 2561

2557 - 30 กันยายน 
2558 

2556 

2554 - 2555 

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน) 
และปฏิบัติงานสมทบตำาแหน่ง 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 
กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร 

•	 รองกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี/  
รักษาการผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
สายงานการเงิน/ รักษาการ 
ในตำาแหน่งผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่สายงานบัญชี

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
สายงานการเงินและกลยุทธ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
สายงานบัญชี

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

•	 บริษัท	ปตท.สำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

เมษายน 2562 - ปัจจุบัน
เมษายน 2562 - ปัจจุบัน

•	 ประธ�นกรรมก�ร	PTT	Regional	Treasury	Center	Pte.	Ltd.
•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ปตท.โกลบอล	แมนเนจเม้นท์	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

234 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่    
1 พฤศจิกายน 2559)

53 0.000130
(ตนเอง 

0.000130)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	บัญชีบัณฑิต	(ทฤษฎีบัญชี)	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

•	 ปริญญ�โท	วิทย�ศ�สตรมห�บัณฑิต	
(เทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program						
(DCP 234/2017) สมาคมส่งเสริม 
สถาบันกรรมการไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program II (LDP 2), Harvard Business 
School

•	 หลักสูตร	Executive	Development	 
Program ตลาดหลักทรัพย ์
แห่งประเทศไทย

•	 หลักสูตรพัฒน�ผู้บริห�รระดับสูง	รุ่นที่	8	 
(EDP-MOF 2012) มูลนิธิสถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง

•	 หลักสูตร	Advanced	Management	 
Program 3 (AMP 3), PTT Leadership 
and Learning Institute (PLLI)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	
Program III (LDP 3), IMD Singpaore

•	 หลักสูตรนักบริห�รก�รเงินก�รคลัง 
ภาครัฐระดับสูง รุ่นที่ 6 

1 พฤศจิกายน 2559 - 
ปัจจุบัน 

1 มิถุนายน 2559 - 
31 ตุลาคม 2559
พฤษภาคม 2559 - 
มีนาคม 2560
25 กุมภาพันธ์ 2559 - 
25 เมษายน 2561

1 กันยายน 2557 - 
31 พฤษภาคม 2559
1 มกราคม 2555 - 
31 สิงหาคม 2557
2557 - 2560
 

2554 - 2557 

2554 - 2557

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่
นโยบายการเงินและบัญชี
องค์กร

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รก�รเงิน

•	 กรรมก�ร

•	 กรรมก�ร	

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบัญชีบริห�ร	
  
•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยนโยบ�ย 

และระบบบัญชี
•	 กรรมก�รในคณะกรรมก�ร

วิชาชีพบัญชีด้านการบัญชี
บริหาร 

•	 อนุกรรมการในคณะอนุกรรมการ 
เทคนิคมาตรฐานการบัญชี 

•	 กรรมก�รในคณะกรรมก�ร
วิชาชีพบัญชีด้านการทำาบัญชี

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 PTT	Regional	Treasury	Center	
Pte. Ltd.

•	 บริษัท	ปตท.	ธุรกิจค้�ปลีก	จำ�กัด	
(เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ปตท. น้ำามัน
และการค้าปลีก จำากัด  
เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559) 

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 สภ�วิช�ชีพบัญชี	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	 สภ�วิช�ชีพบัญชี	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

•	 สภ�วิช�ชีพบัญชี	 
ในพระบรมราชูปถัมภ์

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

24 เมษายน 2560 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ทิพยประกันภัย	จำ�กัด	(มห�ชน)

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

235 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ
(ต่อ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

25 เมษายน 2561 - 
ปัจจุบัน
1 กุมภาพันธ์ 2560 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	น้ำ�มันและก�รค้�ปลีก	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 กรรมก�ร	PTT	Green	Energy	Pte.	Ltd.

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

•	 กรรมก�รเหรัญญิก	สม�คมก�รตล�ดแห่งประเทศไทย
•	 อนุกรรมก�รในคณะอนุกรรมก�รด้�นเทคนิคม�ตรฐ�นก�รบัญชี	 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ศูนย์บริการงานบัญชี 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2559)
(เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทำาบัญชี)

59 0.000053
(ตนเอง 

0.000053; 
คู่สมรส 0)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	บัญชีบัณฑิต	 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

•	 ปริญญ�โท	Master	of	Business	 
Administration (M.B.A.)  
(General Management)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 154) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	
Program (EDP) สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย

•	 PTT-HBS	Leadership	Development	
Program (Harvard Business School)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	 
Program II สถาบันพัฒนาผู้นำา 
และการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

1 ตุลาคม 2559 - 
ปัจจุบัน  
1 มิถุนายน 2559 - 
30 กันยายน 2559
1 ตุลาคม 2557 - 
31 พฤษภาคม 2559
2548 - 2557

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ศูนย์บริการงานบัญชี

•	 ผู้จัดการฝ่าย สังกัดผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รก�รเงิน

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ย	ปตท.	 
ปฏิบัติงานในตำาแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ 

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�หน่�ยก๊�ซธรรมช�ติ	
จำากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

12 ธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
6 พฤศจิกายน 2561 - 
ปัจจุบัน
26 เมษายน 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	ค้�ส�กล	จำ�กัด	

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	ศูนย์บริห�รเงิน	จำ�กัด			

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	เอ็นเนอร์ยี่		รีซอร์สเซส	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

236 ประวัติคณะผู้บริหาร



 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ
(ต่อ) 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นโยบายการเงินและบัญชีองค์กร 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

25 เมษายน 2561 - 
ปัจจุบัน
1 กุมภาพันธ์ 2560 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	น้ำ�มันและก�รค้�ปลีก	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 กรรมก�ร	PTT	Green	Energy	Pte.	Ltd.

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

•	 กรรมก�รเหรัญญิก	สม�คมก�รตล�ดแห่งประเทศไทย
•	 อนุกรรมก�รในคณะอนุกรรมก�รด้�นเทคนิคม�ตรฐ�นก�รบัญชี	 

สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ศูนย์บริการงานบัญชี 
(ได้รับแต่งตั้งเมื่อวันที่  
1 ตุลาคม 2559)
(เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้
รับผิดชอบโดยตรงใน
การควบคุมดูแลการทำาบัญชี)

59 0.000053
(ตนเอง 

0.000053; 
คู่สมรส 0)

ไม่มี คุณวุฒิการศึกษา

•	 ปริญญ�ตรี	บัญชีบัณฑิต	 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

•	 ปริญญ�โท	Master	of	Business	 
Administration (M.B.A.)  
(General Management)  
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ประวัติการอบรม

•	 หลักสูตร	Director	Certification	Program	
(DCP 154) สมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการไทย (IOD)

•	 หลักสูตร	TLCA	Executive	Development	
Program (EDP) สมาคมบริษัท 
จดทะเบียนไทย

•	 PTT-HBS	Leadership	Development	
Program (Harvard Business School)

•	 หลักสูตร	Leadership	Development	 
Program II สถาบันพัฒนาผู้นำา 
และการเรียนรู้ กลุ่ม ปตท.

1 ตุลาคม 2559 - 
ปัจจุบัน  
1 มิถุนายน 2559 - 
30 กันยายน 2559
1 ตุลาคม 2557 - 
31 พฤษภาคม 2559
2548 - 2557

•	 ผู้ช่วยกรรมก�รผู้จัดก�รใหญ่	
ศูนย์บริการงานบัญชี

•	 ผู้จัดการฝ่าย สังกัดผู้ช่วยกรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ศูนย์บริการงานบัญชี

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ยบริห�รก�รเงิน

•	 ผู้จัดก�รฝ่�ย	ปตท.	 
ปฏิบัติงานในตำาแหน่งผู้จัดการ
ฝ่ายการเงินและธุรการ 

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�กัด	(มห�ชน)

•	 บริษัท	ปตท.	จำ�หน่�ยก๊�ซธรรมช�ติ	
จำากัด

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนฯ (ในปีที่ผ่านมา) 

- - 

การดํารงตําแหน่งกรรมการในบริษัทจํากัด/ องค์กรอื่น ๆ (ในปีที่ผ่านมา)

12 ธันวาคม 2561 - 
ปัจจุบัน
6 พฤศจิกายน 2561 - 
ปัจจุบัน
26 เมษายน 2561 - 
ปัจจุบัน

•	 กรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	ค้�ส�กล	จำ�กัด	

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	ปตท.	ศูนย์บริห�รเงิน	จำ�กัด			

•	 ประธ�นกรรมก�ร	บริษัท	พีทีที	เอ็นเนอร์ยี่		รีซอร์สเซส	จำ�กัด

กิจกรรมพิเศษที่สําคัญ (ในปีที่ผ่านมา) 

- -

 ชื่อ - สกุล อายุ 
(ปี)

สัดส่วน
การถือหุ้น

บริษัท 
(ร้อยละ)

ความสัมพันธ์
ของครอบครัว 

ระหว่าง
ผู้บริหาร

คุณวุฒิการศึกษา/ ประวัติการอบรม
ประสบการณ์ทํางานในระยะ 5 ปี ย้อนหลัง (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

เวลา ตําแหน่ง หน่วยงาน/ บริษัท

นายเชียรวิทย์ อุดมวัฒน์วงศ์ 
(ต่อ)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ศูนย์บริการงานบัญชี 

การอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง
ด้านบัญชีปี 2562

•	 TFRS	9	Sharing	ในท�งปฏิบัติสำ�หรับ 
การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน  
(เน้นวิธีการอย่างง่าย) การวัดมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงิน  
และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง  
สำาหรับกลุ่มที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน  
รุ่นที่ 1/62 - ชั่วโมง CPD ผู้ทำาบัญชี  
(การบัญชี) 6 ชั่วโมง

•	 คว�มท้�ท�ยของผู้ตรวจสอบกับ
เทคโนโลยี AI และ blockchain - ชั่วโมง 
CPD ผู้ทำาบัญชี (การบัญชี) 6 ชั่วโมง

•	 National e-Payment กับภาษีอากร - ชั่วโมง  
CPD ผู้ทำาบัญชี (อื่น ๆ) 7 ชั่วโมง

เป็นผู้ทำาบัญชีที่มีคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำาบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

รายงานประจําปี 2562 บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)

237 ประวัติคณะผู้บริหาร



การดำารงตำาแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำานาจควบคุมในบริษัท ปตท. จำากัด (มหาชน) 
บริษัทย่อย การร่วมค้า บริษัทร่วม และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ประจำาปี 2562

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT X / / / / / / / / / / / / / *0/ // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // // //

บร
ิษัท

ย่อ
ย 

ธุรกิจสํารวจ 
และผลิต

ปิโตรเลียม

บริษัท ปตท.สำารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จำากัด (มหาชน)

PTTEP / / *0/

ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ

บริษัท ปตท. จำาหน่าย 
ก๊าซธรรมชาติ จำากัด

PTTNGD X

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำากัด PTTLNG X

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี 
จำากัด

PTTGL X

ธุรกิจลงทุน
ต่างประเทศ

PTT Green Energy Pte. Ltd. PTTGE /

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ 
รีซอร์สเซส จำากัด

PTTER X

บริษัท ปตท. โกลบอล 
แมนเนจเม้นท์ จำากัด

PTTGM X

ธุรกิจน้ํามัน บริษัท ปตท. น้ำามัน
และการค้าปลีก จำากัด (มหาชน) 

OR X / *0/ /

ธุรกิจ 
ปิโตรเคมี

และการกลั่น

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล 
จำากัด

PTT TANK X

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  
จำากัด (มหาชน)

GC / / / / / */

บริษัท ไทยออยล์ จำากัด 
(มหาชน)

TOP / / / / *0/

บริษัท ไออาร์พีซี จำากัด 
(มหาชน)

IRPC / X / / 0/

ธุรกิจ
การค้า
ระหว่าง 
ประเทศ

PTT International Trading 
Pte. Ltd.

PTTT / /

PTT International Trading  
London Limited

PTTT LDN X

ธุรกิจอื่น ๆ

PTT Regional Treasury Center 
Pte. Ltd.

PTTRTC X

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส  
อัลไลแอนซ์ จำากัด

BSA X

บริษัท ปตท. ศูนย์บริหารเงิน 
จำากัด

PTT TCC X

ธุรกิจ
เทคโนโลยี

และวิศวกรรม

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ 
ซินเนอร์ยี่ จำากัด (มหาชน)

GPSC / / / / / *0/

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น 
จำากัด

PTT DIGITAL X

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ 
จำากัด

EnCo X

บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จำากัด TP X

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ยี่ 
โซลูชั่นส์ จำากัด

PTTES X /

รายชื่อผู้บริหารฯ 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อบริษัท** 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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หมายเหตุ: 
•	 สัญลักษณ์										X	=	ประธานกรรมการ									–	=	รองประธาน										*	=	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร										O	=	กรรมการผู้จัดการใหญ่										/	=	กรรมการ										//	=	ผู้บริหาร	 	
•	 รายชื่อผู้บริหารตามนิยาม	 ก.ล.ต.	 4	 รายแรก	นับต่อจากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่	 จะได้แก่	 นายอธิคม	 เติบศิริ,	 นายอรรถพล	 ฤกษ์พิบูลย์,	 นายวิทวัส	 สวัสดิ์-ชูโต	 
 และนางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล     
**	 บริษัทมีการจัดประเภทบริษัทในเครือใหม่ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 10 เรื่องงบการเงินรวม ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558   
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บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) PTT 
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ธุรกิจก๊าซ
ธรรมชาติ

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย 
(ประเทศไทย) จำากัด

TTM(T)

Trans Thai - Malaysia  
(Malaysia) Sdn. Bhd.

TTM(M)

บริษัท มาบตาพุด แอร์โปรดักส์ 
จำากัด 

MAP

ธุรกิจน้ํามัน
Petro Asia (Maoming) Co., Ltd. PA(Maoming)

Petro Asia (Sanshui) Co., Ltd. PA(Sanshui)  

ธุรกิจอื่น ๆ

บริษัท ทิพยประกันภัย จำากัด 
(มหาชน)

TIP /

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจ
เพื่อสังคม จำากัด

SPSE X

ธุรกิจ
เทคโนโลยี

และวิศวกรรม

บริษัท ผลิตไฟฟ้าและน้ำาเย็น  
จำากัด

DCAP

บริษัท อินโนสเปซ  
(ประเทศไทย) จำากัด

InnoSpace /

บริษัท บาเนีย (ประเทศไทย) 
จำากัด   

Baania 

บริษัท เอชจี โรโบติกส์ จำากัด HG Robotics

รายชื่อผู้บริหารฯ 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รายชื่อบริษัท** 
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

รา
ยง

าน
ปร

ะจ
ําป

ี 2
56

2 
บร

ิษัท
 ป

ตท
. จ

ําก
ัด 

(ม
หา

ชน
)

239

กา
รด

ำาร
งต

ำาแ
หน

่งข
อง

ผู้บ
ริห

าร
แล

ะผ
ู้มีอ

ำาน
าจ

คว
บค

ุมใ
นบ

ริษ
ัท 

ปต
ท.

 จ
ำาก

ัด 
(ม

หา
ชน

) 
บร

ิษัท
ย่อ

ย 
กา

รร
่วม

ค้า
 บ

ริษ
ัทร

่วม
 แ

ละ
บร

ิษัท
ที่เ

กี่ย
วข

้อง
 ป

ระ
จำา

ปี 
25

62



PTT NEWS

WE LOVE PTT

GODJI

GODJI_PTTGROUP

PTT Public Company Limited

PTT Group


