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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

เดอืนกรกฎำคม 2559 
• บมจ. ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) (ปตท.สผ.)ไดล้งนำมในสญัญำแบง่ปัน
ผลผลติ (Product Sharing Contract) ผำ่นทำงบรษัิท PTTEP HK Offshore Limited (บรษัิทย่อย
ของ ปตท.สผ.) กบั Petroleum National Berhad (PETRONAS) เพือ่รับสทิธใินกำรด ำเนนิกำร
ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีมในแปลงส ำรวจในทะเล SK410B นอกชำยฝ่ังรัฐซำรำวกั ประเทศมำเลเซยี  

• บรษัิท ไออำพซี ีจ ำกัด (มหำชน) ไดเ้ริม่ด ำเนนิกำรผลติเชงิพำณิชย์ของโครงกำรเพิม่มลูค่ำ
ผลติภัณฑส์ะอำด (Upstream Project for Hygiene and Value Added Products) ท ำใหไ้ดผ้ลติภัณฑ์
หลกัโพรพลินี 320,000 ตนัตอ่ปี ทีจ่ะน ำไปใชเ้ป็นวตัถดุบิส ำหรับขยำยก ำลงักำรผลติโพรพลินีตอ่ไป 

 

เดอืนสงิหำคม 2559  
• คณะกรรมกำร บมจ. ปตท. อนุมตักิำรจำ่ยเงนิปันผลระหวำ่งกำลส ำหรับผลประกอบกำรครึง่แรก
ของปี 2559 ในอตัรำ 6 บำท บำทตอ่หุน้ หรอืรอ้ยละ 35.8 ของก ำไรสทุธขิองงบกำรเงนิรวม 

• บรษัิท ไทยออยล ์จ ำกดั (มหำชน) ไดเ้ริม่ด ำเนนิกำรผลติเชงิพำณชิย ์โครงกำรผลติสำร Linear 
Alkyl Benzene ก ำลงัผลติประมำณ 100,000 ตนัตอ่ปี และโครงกำรโรงไฟฟ้ำขนำดเล็ก (SPP) 
จ ำนวน 2 โครงกำร ก ำลงักำรผลติกระแสไฟฟ้ำรวม 238 เมกวัตัต ์และมกี ำลงักำรผลติไอน ้ำรวม 
498 ตนัตอ่ชัว่โมง 

• ปตท.สผ. ไดล้งนำมในสัญญำซือ้ขำย (Sale and Purchase Agreement) เพือ่ขำยบรษัิท PTTEP 
Oman Company Limited ซึง่เป็นบรษัิทย่อยของ ปตท.สผ. และถอืสัดสว่นกำรลงทนุรอ้ยละ 100 
ในโครงกำรโอมำน 44 ในรัฐสลุตำ่นโอมำน ใหแ้ก ่บรษัิท ARA Petroleum LLC ซึง่ถอืเป็นสว่นหนึง่
ของกำรปรับกำรบรหิำรกำรลงทนุ 

 

เดอืนกนัยำยน 2559 
• คณะรัฐมนตรไีดม้มีตเิห็นชอบให ้บมจ. ปตท. จัดตัง้บรษัิท PTT International Trading London Ltd. 
ณ กรงุลอนดอน สหรำชอำณำจักร โดย บมจ. ปตท. ถอืหุน้รอ้ยละ 100 เพือ่ขยำยตลำดไปยัง
ภมูภิำคตะวนัตกของโลก และด ำเนนิธรุกจิกำรคำ้ระหวำ่งประเทศทีค่รอบคลมุทัว่โลก (Global 
Trading Company) 

• บรษัิท โกลบอลกรนีเคมคิอล จ ำกดั (มหำชน) (GCC) ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ยของ PTTGC ทีถ่อืหุน้มำกกวำ่
รอ้ยละ 99 อยูร่ะหวำ่งด ำเนนิกำรเพือ่กำรออกและเสนอขำยหุน้ตอ่ประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) 
โดย GCC เป็นบรษัิทแกนน ำของธรุกจิผลติภัณฑเ์คมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม (Green Flagship Company) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บมจ. ปตท. เป็นรัฐวสิำหกจิสำขำพลังงำนที่มีกำรระดมทุน
จำกตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และมมีูลค่ำตำมรำคำ
ตลำดเป็นอนัดับหนึง่ รวมถงึบรษัิทยอ่ยและบรษัิทในเครอืกวำ่ 
280 แห่ง โดยหลังจำกที่แปลงสภำพ บมจ. ปตท. มีผล
ประกอบกำรทีด่อียำ่งตอ่เนื่อง รวมถงึกำรจัดหำและลงทนุดำ้น
ปิโตรเลียมและธุ รก ิจที่ เ กี่ยว เนื่ องทั ้งในประเทศและ
ตำ่งประเทศ เพือ่ควำมมั่นคงพลังงำนของประเทศอยำ่งย่ังยนื 

ทีม่ำ: www.pttplc.com  , งบกำรเงนิ บมจ. ปตท. สิน้สดุ ณ 30 ก.ย. 2559 (สตง. สอบทำนแลว้) 

สำขำพลงังำน 
 

บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน) (บมจ. ปตท.)  

ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

SOD : สรำ้งผลตอบแทนและควำมเชือ่มัน่แกนั่กลงทนุ รักษำคณุภำพผลติภัณฑแ์ละกำรบรกิำรอยำ่งตอ่เนือ่ง ขยำยธรุกจิไปสูต่ำ่งประเทศ และพฒันำองคก์ร 

         ไปสูก่ำรเป็นบรษัิทพลงังำนชัน้น ำระดบัโลก  
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สงักดั : กระทรวงพลงังำน 

ประธำนกรรมกำร : นำยปิยสวสัดิ ์อมัระนันทร ์

กรรมกำรผูแ้ทน กค. : นำยสมชยั สจัจพงศ ์

กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ ่: นำยเทวนิทร ์วงศว์ำนชิ 

CFO : นำยวริัตน ์เอือ้นฤมติร 

จ ำนวนพนกังำน : 4,227 คน 

Website: www.pttplc.com 
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ฐานะทางการเงนิ

เงนิสด 239,978 346,725 345,201 -0.4% 346,725 345,201 -0.4% 356,032 -3.0%

สนิทรัพย์รวม 2,173,996 2,173,996 2,114,468 -2.7% 2,173,996 2,114,468 -2.7% 2,152,472 -1.8%

หนีส้นิรวม 1,086,309 1,086,309 982,424 -9.6% 1,086,309 982,424 -9.6% 1,028,722 -4.5%

ทนุรวม 1,087,687 1,087,687 1,132,043 4.1% 1,087,687 1,132,043 4.1% 1,123,750 0.7%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 634,386 697,147 737,529 5.8% 697,147 737,529 5.8% 729,963 1.0%

ผลการด าเนนิงาน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,025,551 1,554,885 1,241,989 -20.1% 503,983 435,172 -13.7% 420,447 3.5%

รำยไดร้วม 2,062,368 1,581,471 1,258,305 -20.4% 516,003 443,297 -14.1% 422,061 5.0%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 1,975,379 1,512,350 1,118,269 -26.1% 542,235 394,702 -27.2% 373,348 5.7%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 2,032,766 1,557,099 1,157,389 -25.7% 558,721 408,666 -26.9% 387,204 5.5%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 50,172 42,535 123,720 190.9% (38,252) 40,470 -205.8% 47,099 -14.1%

ดอกเบีย้จำ่ย 30,079 23,242 21,710 -6.6% 7,237 7,525 4.0% 7,245 3.9%

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 25,071 20,373 17,409 -14.5% 6,727 7,849 16.7% 6,912 13.6%

EBITDA 286,214 219,079 229,057 4.6% 62,527 75,701 21.1% 82,151 -7.9%

ก ำไร(ขำดทนุ)สทุธิ 19,936 19,748 75,522 282.4% (42,718) 34,854 181.6% 34,360 1.4%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 46,603 31,642 32,414 2.4% 10,288 10,988 6.8% 10,003 9.8%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น (5,993) (8,253) 4,462 -154.1% 3,584 (6,906) -292.7% (248) 2684.7%

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 143,336 108,272 96,092 -11.2% 34,451 35,870 4.1% 31,926 12.4%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 16,059 7,299 8,759 7,299 8,759 20.0% 7,299 -

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ -           - - - - - -

งบลงทนุเป้ำหมำย 55,705 35,763 26,741 -25.2% 14,918 14,409 -3.4% 16,347 -11.9%

งบลงทนุเบกิจำ่ย 45,806 31,414 19,695 -37.3% 10,331 10,698 3.6% 12,353 -13.4%

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 82.2% 87.8% 73.7% 69.2% 74.2% 75.6%

อตัราสว่นทางการเงนิ

ROA 0.92% 1.21% 4.76% -7.86% 6.59% 6.39%

ROE 1.83% 2.42% 8.90% -15.71% 12.32% 12.23%

D/E (เทำ่) 1.00 1.00 0.87 1.00 0.87 0.92

Net Profit Margin 0.97% 1.27% 6.08% -8.28% 7.86% 8.14%

http://www.pttplc.com/


นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 

 

 

กำรประเมนิผลกำรด ำเนนิงำน 

วเิครำะหผ์ลกำรด ำเนนิงำน 

สรปุกำรด ำเนนิงำนและขอ้เสนอแนะ 
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สรปุกำรด ำเนนิงำน  
 

บมจ. ปตท. เป็นบรษัิทพลังงำนของไทยทีป่ระกอบธุรกจิดำ้นปิโตรเลียมอย่ำงครบวงจร
ตัง้แตธ่รุกจิตน้น ้ำของกำรผลติจนถงึธรุกจิปลำยน ้ำ ในสว่นของก๊ำซธรรมชำตแิละน ้ำมันครบ
วงจรรวมถงึธรุกจิปิโตรเคมทีีเ่นน้กำรใชก้ำ๊ซธรรมชำตเิป็นหลกั รวมถงึธรุกจิตอ่เนื่องโดยมุง่สู่

ควำมเป็น High Performance Organization และกำรด ำเนินกำรบริหำรหรือกำรปฏิบัติ
หนำ้ทีข่องเจำ้หนำ้ทีต่ำมนโยบำยทีส่ำมำรถตอบรับกับสถำนกำรณ์ทีเ่กดิกำรเปลีย่นแปลง
จำกภำยนอกประเทศไดต้ลอดเวลำ ซึง่ตรงนี้เป็นสำเหตใุหผ้ลประกอบกำรและควำมส ำเร็จ
ขององคก์รเกดิขึน้ไดโ้ดยทัง้หมดอยูภ่ำยใตห้ลกักำรกำรก ำกบัดแูลทีด่ขีองกจิกำร 
 

ขอ้เสนอแนะในกำรปรบัปรงุ/พฒันำรฐัวสิำหกจิ 
 

• เนือ่งจำกรำคำน ้ำมนัทีล่ดลงอย่ำงมำกตัง้แตช่ว่งครึง่หลังของปี 2558 ท ำให ้บมจ. ปตท. 

เผชญิกบัควำมเสีย่งจำกควำมผนัผวนของรำคำน ้ำมนั ซึง่สง่ผลกระทบตอ่ควำมสำมำรถใน

กำรท ำก ำไร ดังนัน้ บมจ. ปตท. จงึควรวำงแผนยุทธศำสตร์ในกำรสรำ้ง New S-curve 

เพือ่สนับสนุนธรุกจิใหมข่อง บมจ. ปตท. 

• เนื่องจำกผลประกอบกำรของ บมจ. ปตท. ขึน้อยู่กับแนวโนม้ควำมผันผวนของรำคำ

น ้ำมนัดบิ ผลติภัณฑปิ์โตรเลยีมและปิโตรเคม ีรำคำถำ่นหนิและเชือ้เพลงิอืน่ๆ ในตลำดโลก 

และอตัรำแลกเปลีย่นเงนิตรำตำ่งประเทศ ดงันัน้ บมจ. ปตท. จงึควรมแีนวทำงกำรบรหิำร

ควำมเสีย่งดำ้นรำคำและอตัรำแลกเปลีย่นฯ ทีเ่หมำะสม และยดืหยุน่เพยีงพอตอ่กำรรองรับ

ควำมเปลีย่นแปลงทีจ่ะเกดิขึน้  

นโยบำยพลงังำนของรฐับำลทีพ่ลเอกประยทุธ ์จนัทรโ์อชำ 
สง่เสรมิและผลักดันใหอ้ตุสำหกรรมพลังงำนสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หป้ระเทศ ซึง่ถอืเป็นสง่เสรมิและผลักดันใหอุ้ตสำหกรรมพลังงำนสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หป้ระเทศ ซึง่ถอืเป็นอุตสำหกรรมเชงิ
ยุทธศำสตร์ เพิม่กำรลงทุนในโครงสรำ้งพื้นฐำนดำ้นพลังงำนและพัฒนำใหเ้ป็นศูนย์กลำงธุรกจิพลังงำนของภูมิภำคโดยใชค้วำมไดเ้ปรียบเชงิภูมิยุทธศำสตรสรำ้งเสริมควำมมั่นคง 
ทำงพลังงำน โดยแสวงหำและพัฒนำแหล่งพลังงำนและระบบไฟฟ้ำจำกทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้ใหม้กีำรกระจำยแหล่งและประเภทพลังงำนใหม้คีวำมหลำกหลำย เหมำะสม และยั่งยนื
ก ำกับรำคำพลังงำนใหม้ีรำคำเหมำะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่กำรสะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ โดยปรับบทบำทกองทุนน ้ำมันใหเ้ป็นกองทุนส ำหรับรักษำเสถียรภำพรำคำ ส่วนกำรชดเชยรำคำนัน้ 
จะด ำเนนิกำรอุดหนุนเฉพำะกลุ่ม ส่งเสรมิใหม้ีกำรใชก้๊ำซธรรมชำตมิำกขึน้ในภำคขนสง่ และสง่เสรมิกำรใชแ้ก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภำคครัวเรือนส่งเสรมิกำรผลติ กำรใช ้ตลอดจน 
กำรวจัิยและพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลอืก โดยตัง้เป้ำหมำยใหส้ำมำรถทดแทนเชือ้เพลงิฟอสซลิไดอ้ยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ภำยใน 10 ปี ทัง้นี้ ใหม้กีำรพัฒนำอุตสำหกรรม
อยำ่งครบวงจร สง่เสรมิและผลักดันกำรอนุรักษ์พลังงำนอยำ่งเต็มรปูแบบ โดยลดระดับกำรใชพ้ลังงำนต่อผลผลติลงรอ้ยละ 25 ภำยใน 20 ปี และมกีำรพัฒนำอย่ำงครบวงจร สง่เสรมิ
กำรใชอุ้ปกรณ์และอำคำรสถำนที่ที่มีประสิทธิภำพสูง ส่งเสริมกลไกกำรพัฒนำพลังงำนที่สะอำดเพื่อลดก๊ำซเรือนกระจกและแกปั้ญหำภำวะโลกรอ้นสรำ้งจิตส ำนึก 
ของผูบ้รโิภคในกำรใชพ้ลังงำนอยำ่งประหยัด และมปีระสทิธภิำพใหเ้ป็นระบบจรงิจังและตอ่เนือ่งทัง้ภำคกำรผลติ ภำคกำรขนสง่ และภำคครัวเรอืน 

สำขำพลงังำน 
 

บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

ไตรมำสที ่3 ประจ ำปี 2559 (1 ก.ค. 59 – 30 ก.ย. 59) 

• ใน Q3 ปี 59 บมจ. ปตท. และบรษัิทย่อย มผีลกำรด ำเนินงำนก ำไรสุทธ ิจ ำนวน 26,974 ลบ. เพิม่ขึน้ 
จ ำนวน 2,095 ลบ. หรอืรอ้ยละ 8.4 จำก Q2 ปี 59 ทีม่กี ำไรสทุธ ิจ ำนวน 24,879 ลบ. โดยมสีำเหตุหลัก
จำกตน้ทุนค่ำก๊ำซธรรมชำตทิี่ทยอยปรับลดลงตำมรำคำน ้ำมันที่ลดลงตัง้แต่กลำงปีที่ผ่ำนมำ ท ำใหผ้ล 
กำรด ำเนนิงำนของ บมจ. ปตท. ดขีึน้โดยเฉพำะจำกกำรขำยผลติภัณฑจ์ำกโรงแยกก๊ำซธรรมชำต ิส ำหรับ
ผลกำรด ำเนินงำนบรษัิทในกลุ่มนัน้ บมจ. ปตท.สผ. มีผลกำรด ำเนินงำนดีขึน้ จำกก ำไรจำกกำรประกัน
ควำมเสีย่งรำคำน ้ำมัน รวมถงึก ำไรและผลประโยชน์ทำงภำษีที่เกี่ยวขอ้งกับผลกระทบของค่ำเงนิบำท 
ทีแ่ข็งคำ่ขึน้เมือ่เทยีบกับเงนิเหรยีญสหรัฐฯ ในขณะทีก่ลุ่มธรุกจิปิโตรเคมแีละกำรกลั่นมผีลกำรด ำเนนิงำน
ปรับลดลง โดยในส่วนของโรงกลั่น ค่ำกำรกลัน่นทำงบัญชปีรับตัวลดลงจำกกำรขำดทุนสต๊อกน ้ำมัน  
เมือ่เทยีบกับ Q2 ปี 59 ทีม่กี ำไรจำกสต๊อกน ้ำมัน ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนของโรงปิโตรเคมสีำยโอเลฟินส์

ดขี ึน้ จำกกำรทีโ่รงโอเลฟินส ์3 ของ PTTGC ไดก้ลับมำด ำเนนิกำรตำมปกต ิจำกที่ไตรมำสก่อนปิดซอ่ม
บ ำรงุฉุกเฉนิ อกีทัง้ PTTGC ไดร้ับรูค้ำ่สนิใหมทดแทนจำกกำรหยุดเดนิเครือ่งดว้ย ขณะทีส่ำยอะโรเมตกิส์

ผลประกอบกำรลดลงจำกกำรรับรูข้ำดทุนจำกสต๊อก (Stock Loss) แมว้่ำส่วนต่ำงรำคำผลติภัณฑ์กับ
วตัถดุบิจะเพิม่ขึน้ 
 

• ใน Q3 ปี 59 บมจ. ปตท. มรีำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน จ ำนวน 405,172 ลบ. เพิม่ขึน้จ ำนวน 14,999 ลบ. 
หรือรอ้ยละ 3.6 จำก Q2 ปี 59 โดยสว่นใหญ่มำจำกปรมิำณขำยโดยรวมเพิม่ขึน้ ขณะที่รำคำขำยเฉลี่ย 
อยูใ่นระดับใกลเ้คยีงกัน โดยผลกำรด ำเนนิงำนของ บมจ. ปตท. ในสว่นของโรงแยกก๊ำซดขีึน้จำกตน้ทุน
ก๊ำซธรรมชำติปรับตัวลดลงในสัดส่วนที่มำกกว่ำกำรปรับลดลงของรำคำผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ  
บมจ. ปตท.สผ. มผีลกำรด ำเนนิงำนลดลงเชน่เดยีวกัน จกตน้ทนุตอ่หน่วยทีเ่พิม่ขึน้จำกกำรด ำเนนิงำนและ
ซอ่มบ ำรงุตำมแผนงำนทีเ่พิม่ขึน้ ส ำหรับผลกำรด ำเนนิงำนของกลุ่มธรุกจิปิโตรเคมแีละกำรกลั่นปรับลดลง 
จำกโรงกลั่นมขีำดทนุจำกสต๊อกน ้ำมัน ถงึแมว้ำ่ Market GRM ปรับเพิม่ขึน้ เนื่องจำกสว่นต่ำงรำคำเพิม่ขึน้
โดยเฉพำะดเีซลและน ้ำมันเตำ สว่นธรุกจิปิโตรเคมมีผีลกำรด ำเนนิงำนโดยรวมใกลเ้คยีงกับงวดไตรมำสก่อน 
โดยทีส่ำยโอเลฟินสเ์พิม่ขึน้ ขณะทีส่ำยอะโรเมตกิสล์ดลง สง่ผลใหใ้นไตรมำสนี ้บมจ. ปตท. และบรษัิทย่อย 
มกี ำไรกอ่นหักตน้ทนุทำงกำรเงนิ ภำษีเงนิได ้ค่ำเสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย (EBITDA) จ ำนวน 75,701 ลบ. 
ลดลง 6,935 ลบ. หรอืรอ้ยละ 7.8  
 

• ในชว่ง 9 เดอืนแรกของ ปี 59 บมจ. ปตท. และบรษัิทย่อยมกี ำไรสทุธ ิจ ำนวน 75,522 ลบ. เพิม่ขึน้ 
จ ำนวน 55,774 ลบ. หรือมำกกว่ำรอ้ยละ 100 จำก 19,748 ลบ. โดยมีสำเหตุหลักมำจำกผล 
กำรด ำเนนิงำนในสว่นของธรุกจิก๊ำซ และ NGV ส ำหรับบรษัิทในกลุ่มก็เพิม่ขึน้ในเกอืบทุกกลุ่มธรุกจิ โดย
ในสว่นของ บมจ. ปตท.สผ. มผีลกำรด ำเนนิงำนใกลเ้คยีงกับ 9M/2558 จำกค่ำใชจ้่ำยในกำรด ำเนนิงำน
ลดลงตำมนโยบำยลดตน้ทุน และเพิม่ประสทิธภิำพกำรด ำเนนิกำรภำยใตโ้ครงกำร SAVE to be SAFE 
ส ำหรับภำพรวมของปิโตรเคมีและกำรกลั่นเพิ่มขึน้ จำกของปิโตรเคมีสำยอะโรเมตกิส์ที่มีก ำไรขัน้ตน้ 
ตอ่หน่วยของผลติภัณฑ(์Product to Feed Margin: P2F) ทีด่ขี ึน้ตำมรำคำวัตถุดบิทีล่ดลง และปิโตรเคมี
สำยโอเลฟินส์ภำพรวมเพิ่มขึน้จำก P2F ที่ดีขึ้น ขณะที่ผลกำรด ำเนินงำนของโรงกลั่นปรับลดลงจำก 
Accounting GRM ทีล่ดลง เน่องจำกสว่นต่ำงรำคำน ้ำมันส ำเร็จรูปทุกชนดิทีป่รับลดลง แมง้วดนี้จะมกี ำไร
จำกรำคำสต๊อกน ้ำมัน อีกทัง้มีผลกระทบของเงนิบำทเมือ่เทียบกับเงนิเหรียญสหรัฐฯ ที่แข็งค่ำขึน้จำก 
ปีกอ่นสง่ผลใหก้ลุม่ บมจ. ปตท. มกี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นใน 9M/2559 เพิม่ขึน้จำกกำรกูย้มืตำ่งประเทศ 

ผลกำรด ำเนนิงำนของ บมจ. ปตท. และบรษิทัยอ่ย 
จ ำแนกตำมกลุม่ธุรกจิ 

ผูจั้ดท ำ: นำยทรงพล  ค ำยัง 
ส ำนัก : กองพัฒนำรัฐวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก : นำงสำวรสำ กำญจนสำย 
โทรศัพท ์: 02 298 5880-7 ตอ่ 2157 

1.  ผลการประเมินกระบวนการ / ระบบของรัฐวสิาหกิจ1 50

    หมวด 1 การน าองค์กร

    หมวด 2 การวางแผนเชิงยทุธศาสตร์

    หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและตลาด

    หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจดัการความรู้

    หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร

    หมวด 6 การมุ่งเน้นการปฏิบัติการ

คะแนน 50 365.5 364.75

2. ผลลัพธ์ 50
    ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นลูกค้า

    2.1 ความผูกพนัของลูกค้าและผู้บริโภค2

         - ความผูกพนัของลูกค้า (Customer Type) ร้อยละ 2.5 48 48

         - ความผูกพนัของผู้บริโภค (Consumer Type) ร้อยละ 4.5 21 23

    ผลลัพธ์ด้านการเงินและตลาด

    2.2 Economic Profit (EP) ของกลุ่มปตท. ร้อยละ 5 -49,067 -             98,200

    2.3 รายได้ของกลุ่ม ปตท.1 ล้าน USD 7 74,594               59,266

    ผลลัพธ์ด้านการมุ่งเน้นบคุลากร

    2.4 Employee Engagement คะแนน 3 4.11 4.22

ผลลัพธ์ด้านประสิทธิภาพของกระบวนการ
    2.5 ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 1

         - ร้อยละของภาพรวมการเบิกจา่ยทีเ่กดิขึ้นจริง ร้อยละ 0.5 100 92.01

         - ร้อยละความสามารถในการเบิกจา่ยตามแผน ร้อยละ 0.5 100 91.84
    ผลลัพธ์ด้านการน าองค์กร
    2.6 การบรรลุแผนยทุธศาสตร์ ร้อยละ 7 100 100.00

    2.7 การบริหารจดัการกา๊ซเรือนกระจกของกลุ่ม ปตท.1
Kg CO2-e 

/BOE
6 381 380.81

    2.8 ประสิทธิผลต่ออนัดับดัชนีชี้วัดความยั่งยนืดาวโจนส์ % from 

Top of 

5.5 10 10

    2.9 การน าส่งขอ้มูลเขา้ระบบ GFMIS- SOE คะแนน 0.5 ไม่ถกูปรับ

ลดคะแนน

ไม่ถกูปรับลด

คะแนน    2.10 ดัชนีวัดผลการด าเนินงานวิจยัและพฒันา คะแนน 6 326 326

    2.11 การก ากบัดูแลกจิการทีดี่และป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น2 ระดับ 2 5 5.00

ผลการด าเนินงานโดยรวมของ ปตท.  ปบีญัชี 2558  (ม.ค. 58 - ธ.ค. 58) อยู่ในระดับ "4.4926" โดยมีรายละเอียดดังน้ี

   เกณฑ์วดัการด าเนินงาน หน่วยวดั
เปา้หมาย

ระดับ 5

ผลการด าเนินงาน

 ม.ค. 58 - ธ.ค. 58

น้ าหนัก 

(ร้อยละ)


