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สถำนะกำรด ำเนนิงำน 

ไมม่ปีัญหำ มปีัญหำบำงเรือ่ง ระมดัระวงั วกิฤต ิ

ขอ้มลูท ัว่ไป 

ขอ้มลูดำ้นกำรด ำเนนิงำน 

ขอ้มลูทำงกำรเงนิทีส่ ำคญั 

 
 

• บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จ ำกัด (มหำชน) (GGC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ 
PTTGC ซึง่ถือหุน้มำกกว่ำรอ้ยละ 99 อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำรเพือ่กำรออกและเสนอ
ขำยหุน้ต่อประชำชนเป็นครัง้แรก (IPO) โดย GCC เป็นบริษัทแกนน ำของธุรกิจ
ผลติภัณฑเ์คมเีพือ่สิง่แวดลอ้ม (Green Flagship Company) ทัง้นี้ PTTGC จะยังคง
เป็นผูถ้อืหุน้รำยใหญท่ีม่อี ำนำจควบคมุใน GGC ภำยหลังกำร IPO 

 

• คณะกรรมกำร บมจ. ปตท. ไดม้ีมตเิห็นชอบกำรปรับโครงสรำ้งธุรกจิ บมจ. ปตท. 
โดยกำรโอนกจิกำรของหน่วยธุรกจิน ้ำมัน รวมถงึสนิทรัพยแ์ละหนี้สนิของหน่วยธุรกจิ
ดังกลำ่ว ตลอดจนหุน้ของบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งใหแ้ก่ บรษัิท ปตท. ธุรกจิคำ้ปลกี จ ำกัด 
และเปลีย่นชือ่เป็น บรษัิท ปตท. น ้ำมันและกำรคำ้ปลกี จ ำกัด (PTT Oil and Retail 
Business Company Limited, PTTOR) และกำร ให ้ PTTOR เ ป็ นบริษัทแกน 
(Flagship Company) ของกลุ่ม บมจ. ปตท. ในกำรด ำเนินธุรกจิน ้ำมันและคำ้ปลกี 
และแผนกำรเสนอขำยหุน้สำมัญเบื้องตน้ของ PTTOR ต่อประชำชนทั่วไปเป็น 
ครัง้แรก และกำรน ำ PTTOR เขำ้จดทะเบยีนในตลำดหลักทรัพยแ์หง่ประเทศไทย 

 

• บรษัิท PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซึง่เป็นบรษัิทย่อย
ของ ปตท.สผ. ไดถ้อนกำรลงทุนในแปลงสัมปทำน Umm AI-Quwain (UAQ) 
ประเทศสหรัฐอำหรับเอมเิรตส ์

 

• GPSC ไดจั้ดตัง้บรษัิทย่อยแห่งใหม่ GPSC International Holdings Limited ในเขต
บรหิำรพเิศษฮอ่งกงแหง่สำธำรณรัฐประชำชนจนี เพือ่รองรับแผนกำรขยำยกำรลงทุน
ตำ่งประเทศในอนำคต 

 

• คณะกรรมกำร บมจ. ปตท. ไดม้มีตอินุมัตแิผนกำรลงทุน 5 ปี (ปี 2560-2564) ของ 
บมจ. ปตท. วงเงนิรวม 338,849 ลบ. 

  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 31 ธ.ค. 2559 (สตง. สอบทำนแลว้) 

สำขำพลงังำน 
 

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

ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 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 

2557 2558 2559 %Chg

ฐำนะทำงกำรเงนิ

เงนิสด 234,212 239,978 215,566 -10.2%

สนิทรัพยร์วม 2,250,351 2,173,996 2,232,331 2.7%

หนี้สนิรวม 1,195,657 1,086,309 1,060,734 -2.4%

ทนุรวม 1,054,694 1,087,687 1,171,559 7.7%

ก ำไร(ขำดทนุ)สะสม 646,786 634,386 698,394 10.1%

ผลกำรด ำเนนิงำน

รำยไดจ้ำกกำรด ำเนนิงำน 2,057,696 2,025,551 1,718,846 -15.1%

รำยไดร้วม 2,063,727 2,062,368 1,738,017        -15.7%

คำ่ใชจ้ำ่ยจำกกำรด ำเนนิงำน 1,882,705 1,975,379 1,552,961 -21.4%

คำ่ใชจ้ำ่ยรวม 1,978,064 2,032,766 1,608,442 -20.9%

ก ำไรจำกกำรด ำเนนิงำน 174,991 50,172 165,885 230.6%

ดอกเบีย้จำ่ย 33,033 30,079 28,887 -4.0%

ภำษีเงนิไดน้ติบิคุคล 38,006 25,071 26,593 6.1%

EBITDA 321,624 286,214 312,526 9.2%

ก ำไร(ขาดทนุ)สทุธิ 58,678 19,936 94,609 374.6%

อืน่ๆ

คำ่ใชจ้ำ่ยพนักงำน 41,097 46,603 43,767 -6.1%

ก ำไร (ขำดทนุ) จำกอัตรำแลกเปลีย่น 11,610 (5,993) 4,473 174.6%

คำ่เสือ่มรำคำ/คำ่ตัดจ ำหน่ำย 135,563 143,336 128,734 -10.2%

เงนิน ำสง่/เงนิปันผล 18,979 16,059 23,358 45.5%

เงนิอุดหนุนจำกงบประมำณ 0 0 0

งบลงทนุ (เป้ำหมำย) 41,954 55,705 43,306 -22.3%

งบลงทนุเบกิจำ่ย 40,579 45,806 32,320 -29.4%

อัตรำกำรเบกิจำ่ย (%) 96.7% 82.2% 74.6%

อตัรำสว่นทำงกำรเงนิ

ROA 5.81% 5.25% 4.24%

ROE 12.71% 11.50% 8.08%

D/E (เทำ่) 1.19 1.19 0.91

Net Profit Margin 3.68% 3.28% 5.44%

http://www.pttplc.com/


นโยบำยรฐั 

ขอ้มลูอืน่ๆ ทีส่ ำคญั 
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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  

นโยบำยพลงังำน 
สง่เสรมิและผลักดันใหอุ้ตสำหกรรมพลังงำนสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หป้ระเทศ ซึง่ถือเป็นสง่เสรมิและผลักดันใหอุ้ตสำหกรรมพลังงำนสำมำรถสรำ้งรำยไดใ้หป้ระเทศ ซึง่ถอืเป็นอุตสำหกรรม 
เชงิยุทธศำสตร์ เพิม่กำรลงทุนในโครงสรำ้งพื้นฐำนดำ้นพลังงำนและพัฒนำใหเ้ป็นศูนย์กลำงธุรกิจพลังงำนของภูมภิำคโดยใชค้วำมไดเ้ปรียบเชงิภูมยิุทธศำสตรสรำ้งเสริมควำมมั่นคง 
ทำงพลังงำนโดยแสวงหำและพัฒนำแหล่งพลังงำนและระบบไฟฟ้ำจำกทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้ใหม้กีำรกระจำยแหล่งและประเภทพลังงำนใหม้คีวำมหลำกหลำย เหมำะสม และยั่งยืน
ก ำกับรำคำพลังงำนใหม้ีรำคำเหมำะสม เป็นธรรมและมุ่งสู่กำรสะทอ้นตน้ทุนทีแ่ทจ้รงิ โดยปรับบทบำทกองทุนน ้ำมันใหเ้ป็นกองทุนส ำหรับรักษำเสถียรภำพรำคำ ส่วนกำรชดเชยรำคำนัน้ 
จะด ำเนนิกำรอุดหนุนเฉพำะกลุ่ม ส่งเสรมิใหม้ีกำรใชก้๊ำซธรรมชำตมิำกขึน้ในภำคขนสง่ และสง่เสรมิกำรใชแ้ก๊สโซฮอล์และไบโอดีเซลในภำคครัวเรอืนส่งเสรมิกำรผลติ กำรใช ้ตลอดจน 
กำรวจัิยและพัฒนำพลังงำนทดแทนและพลังงำนทำงเลอืก โดยตัง้เป้ำหมำยใหส้ำมำรถทดแทนเชือ้เพลงิฟอสซลิไดอ้ยำ่งนอ้ยรอ้ยละ 25 ภำยใน 10 ปี ทัง้นี้ ใหม้กีำรพัฒนำอุตสำหกรรม
อยำ่งครบวงจร สง่เสรมิและผลักดันกำรอนุรักษ์พลังงำนอยำ่งเต็มรปูแบบ โดยลดระดับกำรใชพ้ลังงำนต่อผลผลติลงรอ้ยละ 25 ภำยใน 20 ปี และมกีำรพัฒนำอย่ำงครบวงจร สง่เสรมิ
กำรใชอ้ปุกรณ์และอำคำรสถำนทีท่ีม่ปีระสทิธภิำพสงู สง่เสรมิกลไกกำรพัฒนำพลังงำนทีส่ะอำดเพือ่ลดก๊ำซเรอืนกระจกและแกปั้ญหำภำวะโลกรอ้นสรำ้งจติส ำนกึของผูบ้รโิภคในกำรใช ้

พลังงำนอยำ่งประหยัด และมปีระสทิธภิำพใหเ้ป็นระบบจรงิจังและตอ่เนือ่งทัง้ภำคกำรผลติ ภำคกำรขนสง่ และภำคครัวเรอืน 

สำขำพลงังำน 
 

บรษิทั ปตท. จ ำกดั (มหำชน)  

ประจ ำปี 2559 (1 ม.ค. 59 – 31 ธ.ค. 59) 

     ในปี 2559 บมจ. ปตท. และบรษัิทย่อย มกี ำไรสุทธ ิจ ำนวน 94,609 ลำ้นบำท คดิเป็น

ก ำไรตอ่หุน้ 32.68 บำทตอ่หุน้ เพิม่ขึน้จำกปี 25588 จ ำนวน 74,673 ลำ้นบำท หรอืมำกกวำ่

รอ้ยละ 100 และเป็นก ำไรในส่วนของ บมจ. ปตท. จ ำนวน 70,808 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้จำก 

ปี 2558 จ ำนวน 61,253 ลำ้นบำท หรอืมำกกวำ่รอ้ยละ 100 

    1) รำยไดจ้ำกกำรขำยและบรกิำร จ ำนวน 1,718,846 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 

306,706 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 15 มำจำกปัจจัยทำงดำ้นรำคำทีล่ดลงเป็นหลัก โดยรำคำ

ขำยเฉลีย่ของผลติภัณฑป์รับลดลงในทกุกลุม่ธรุกจิ (ยกเวน้ธรุกจิถำ่นหนิ) ตำมรำคำน ้ำมนัดบิ

ดไูบเฉลีย่ทีล่ดลงถงึรอ้ยละ 19 เมือ่เทยีบกบัปี 2558 ในขณะที ่บมจ. ปตท. และบรษัิทย่อย 

ม ีEBITDAจ ำนวน 312,526 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 26,312 ลำ้นบำท หรอืรอ้ยละ 9 จำกธรุกจิกำ๊ซ

ธรรมชำตทิีม่ผีลกำรด ำเนนิงำนดขีึน้เมือ่เทยีบกับปี 2558 เนื่องจำกตน้ทนุก๊ำซมกีำรปรับตัว

ลดลง  

    2) รำยไดส้ว่นแบง่ก ำไรจำกเงนิลงทนุในกำรรว่มคำ้และบรษัิทร่วม จ ำนวน 4,143 ลำ้นบำท 

ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 1,889 ลำ้นบำท คดิเป็นรอ้ยละ 31 โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรที่

ไมไ่ดร้ับรูผ้ลกำรด ำเนนิงำนของบรษัิท สตำร ์ปิโตรเลยีม รไีฟน์นิง่ จ ำกัด (มหำชน) (SPRC) 

และบรษัิท บำงจำก คอรป์อเรชัน่ จ ำกดั (มหำชน) (BCP)เหมอืนในปี 2558 จ ำนวน 3,232 ลำ้นบำท 

(เนื่องจำก บมจ. ปตท. ไดข้ำย BCPเมือ่วันที ่30 เมษำยน 2558 และลดสัดส่วนกำรลงทุน 

ใน SPRC เหลอืเพยีงรอ้ยละ 5 เมือ่วนัที ่3 ธนัวำคม 2558)  

   3) คำ่เสือ่มรำคำและค่ำตัดจ ำหน่ำย จ ำนวน 128,734 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 

14,602 ลำ้นบำท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 โดยมสีำเหตหุลักจำกกำรที ่ปตท. สผ. มกีำรปรับปรมิำณ

ส ำรองปิโตรเลยีมเพิม่ขึน้และไดส้ ำรองดอ้ยค่ำของสนิทรัพย์ในธุรกจิส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม 

เมือ่ไตรมำส 3 ปี 2558 

  4) ก ำไรจำกอตัรำแลกเปลีย่น จ ำนวน 4,473 ลำ้นบำท เพิม่ขึน้ 10,465 ลำ้นบำท เมือ่เทยีบ

กบัปี 2558 ทีม่ผีลขำดทนุจ ำนวน 5,992 ลำ้นบำท โดยมสีำเหตหุลักจำกผลกระทบของเงนิ

บำทที่แข็งค่ำขึน้เมือ่เทียบกับเงินสกุลเหรียญสหรัฐฯ ส่งผลให ้บมจ. ปตท. และบริษัท 

ในเครอืโดยสว่นใหญม่กี ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่นทีย่ังไมเ่กดิขึน้จรงิ (Unrealized Fx Gain) 

จำกเงนิกูย้มืสกลุเงนิตำ่งประเทศ 

  5) ขำดทนุจำกกำรดอ้ยคำ่ของสนิทรพัย ์จ ำนวน 7,203 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2558 จ ำนวน 

65,358 ลำ้นบำท โดยส่วนใหญ่เ ป็นกำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษัทร่วมของ 

บรษัิท พทีที ีเอ็นเนอรย์ี ่รซีอรส์เซส จ ำกดั (PTTER) และดอ้ยคำ่สนิทรัพยโ์ครงกำรเยตำกนุ 

และนำทนู่ำ ซ ีเอ ของบรษัิท ปตท.ส ำรวจและผลติปิโตรเลยีม จ ำกดั (มหำชน) (ปตท. สผ.) 

ผลกำรด ำเนนิงำนของ บมจ. ปตท. และบรษิทัยอ่ย 
จ ำแนกตำมกลุม่ธรุกจิ 

ผูจั้ดท ำ: นำยทรงพล  ค ำยัง 
ส ำนัก : กองพัฒนำรัฐวสิำหกจิ 2 
ผูอ้ ำนวยกำรส ำนัก : นำงสำวรสำ กำญจนสำย 
โทรศัพท ์: 02 298 5880-7 ตอ่ 2157 วันทีจั่ดท ำ : 15 มนีำคม 2559 

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)


