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รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างจากัดอย่างเป็นอิสระ
เสนอ กรรมการบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
ข้อสรุป
จากการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กล่าวในหัวข้อถัดไป บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด (“สํานักงาน”) ไม่พบปัจจัยใดที่เป็นเหตุให้เชื่อ
ว่าข้อมูลความยั่งยืนที่ถูกเลือก (“ข้อมูลความยั่งยืน”) ซึ่งกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปและรวมอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจําปี 2561 (“รายงาน”) สําหรับปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการด้านความรับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความมีสาระสําคัญ
และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการที่นําไปใช้ในการจัดทํารายงานตาม AA1000APS (2008) และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลความยั่งยืน ไม่ได้จัดทําตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน (“เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน”) ในสาระสําคัญ
ความรับผิดชอบของสานักงาน
สํานักงานได้รับมอบหมายจาก ปตท.สผ. และสํานักงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการให้ ข้อสรุปของงานที่ให้ ความเชื่อมั่นอย่างจํากัดต่อข้อมู ลความ
ยั่งยืนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่รวมอยู่ในรายงานความ
ยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ถัดไป
สํานักงานได้ปฏิบัติงานการให้ความเชื่อมั่นตาม International Standard
on Assurance Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other
than Audits or Reviews of Historical Financial Information,
International Standard on Assurance Engagements แ ล ะ ISAE 3410
Assurance on Greenhouse Gas Statements สํานักงานยังให้ความเชื่อมั่น
ตาม AA1000AS (2008) ที่ระดับ moderate level ที่สอดคล้องกับการให้
ความเชื่อมั่นอย่างจํากัดตาม ISAE 3000 โดยเป็นประเภท Type 2 ซึ่งไม่
ครอบคลุมเฉพาะลัก ษณะและขอบเขตขององค์ ก รในการปฏิบัติตาม
AA1000APS (2008) แต่รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลความยั่งยืน
ตามที่ระบุด้านล่าง ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบนี้กําหนดให้สมาชิกของ
ทีมผู้ปฏิบัติง านให้ ค วามเชื่อ มั่น ต้ องมีค วามรู้ ทัก ษะเฉพาะทาง และ
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่จําเป็นในการให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
ความยั่ง ยืน สํานัก งานได้วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ค วามเชื่อมั่น
อย่ า งจํ า กั ด ต่ อ ข้ อ มู ล ความยั่ ง ยื น ที่ มี ก ารจั ด ทํา ตามเกณฑ์ ที่ ใ ช้ใ นการ
ประเมินในสาระสําคั ญ สํานัก งานปฏิบัติตามข้ อกําหนดในประมวล
จรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิช าชีพบัญชีที่ออกโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติสําหรับนักบัญชี เพื่อ ให้มั่นใจในความ
เป็นอิสระ สํานัก งานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศในการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และรักษาไว้ซึ่งระบบของการควบคุมคุณภาพ
โดยรวม รวมถึง การจัดทํานโยบายวิธี ปฏิบัติเ กี่ ย วกับการปฏิ บั ติ ต าม

ข้อกําหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และกฎหมายข้อบังคับ
และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานไม่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อสรุปในความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
อื่นที่เปิดเผยในรายงาน
ข้อมูลความยั่งยืน
ข้อมูลความยั่งยืนรวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือข้อความต่อไปนี้สําหรับ
ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 GRI 302-1 Energy consumption within organization (2016
version)
 GRI 303-3 Water withdrawal (2018 version)
 GRI 303-4 Water discharge (2018 version)
 GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions (2016 version)
 GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions (2016
version)
 GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions (2016
version)
 GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
(2016 version)
 GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOx), Sulfur oxides (SOx), and
other significant air emissions (2016 version)
 GRI 306-2 Waste by type and disposal method (2016 version)
 GRI 306-3 Significant spills (2016 version)
 GRI 403-9 Work-related injuries (2018 version)
 GRI 403-10 Work-related ill health (2018 version)
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OGSD – OG4 Number and percentage of significant operating
sites in which biodiversity risk has been assessed and monitored
 OGSD – OG5 Volume and disposal of formation or produced
water
 OGSD – OG7 Amount of Drilling Waste (Drill mud and
cuttings) and Strategies for treatment and disposal
เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ข้อมูลความยั่งยืนจะถูกประเมิน ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่กําหนด
ดังนี้
 มาตรฐานการรายงานความยั่ ง ยื น โดย The Global Reporting
Initiative (“GRI Standards”)
 The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”)
 AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (“AA1000
APS”)
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของ ปตท.สผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้ อมูล ความยั่ง ยืนโดยทําให้ มั่นใจว่าข้ อมูล ความยั่ง ยืนได้ถูก
จั ด ทํ า และนํ า เสนอตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นสาระสํ า คั ญ ความ
รับผิดชอบนี้รวมถึง การควบคุ มภายในที่เ กี่ยวกับการจัดทํารายงานที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ในการให้ ข้ อ สรุ ป ในความเชื่ อ มั่ น อย่ า งจํ า กั ด ต่ อ ข้ อ มู ล ความยั่ ง ยื น
กระบวนการในการปฏิบัติงานของสํานักงานประกอบด้วยการสอบถาม
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการรวบรวมหลักฐานอื่นๆ ดังนี้
 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
องค์กรและระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน
 สอบถามเกี่ยวกับการออกแบบและการปฏิบัติตามของระบบและ
วิธีการทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่นําเสนอใน
รายงานตลอดจนการรวบรวมแหล่งข้อมูลลงในข้อมูลความยั่งยืน
 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและขัน้ ตอนในการบริหารที่
เกี่ยวข้องกับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวังของ
พวกเขา การพิจารณาประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ และการปฏิบัติ
นโยบายและแนวทางความยั่งยืน
 ปฏิบัติการภาคสนามจํานวน 2 สถานที่ โครงการบงกชเหนือ และ
โครงการซอติก้า ที่สุ่มเลือกบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
รวมทั้งการพิจารณาปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 เปรียบเทียบข้อมูลความยั่งยืนกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการ
สุม่ เลือกตัวอย่างเพื่อประเมินว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูก

รวมอยู่ในข้อมูลความยั่งยืนและได้จัดทําขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมิน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นอย่างจํากัด มีความแตกต่างใน
ลัก ษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัติง านจํากัดกว่างานให้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล เป็นผลให้ระดับความเชื่อมั่นที่ได้รับจาก
งานที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งจํ า กั ด น้ อ ยกว่ า งานให้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุ ส มผล ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานจึ ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผล
ข้อจากัดโดยธรรมชาติ
เนื่องจากข้อจํากัดโดยธรรมชาติของโครงสร้างระบบการควบคุมภายใน
อาจเป็นไปได้ว่าข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติในข้อมูลที่นําเสนอใน
รายงานอาจเกิ ด ขึ้ น และไม่ ถู ก ตรวจพบ การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
สํานักงานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจหาจุดอ่อนทั้งหมดในระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทํา และการนําเสนอรายงาน เนื่องจากการ
ให้ความเชื่อมั่นไม่ได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของการทดสอบ
ข้อจากัดในการใช้รายงานของสานักงาน
รายงานของสํานักงานมิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้
หรื อ อ้ า งอิ ง โดยบุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จาก ปตท.สผ. หากบุ ค คลใด
นอกเหนือจาก ปตท.สผ. ซึ่งสามารถเข้าถึงรายงานหรือสําเนารายงาน
ของสํานักงาน ได้นําข้อมูลในรายงานของสํานักงานไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปใช้ประโยชน์เ พื่อวั ตถุประสงค์ใดๆ จะต้องรับผิดชอบใน
ความเสี่ยงที่เ กิดขึ้ นเองทั้ง สิ้น ทั้ง นี้ ภายใต้บทบัญญัติข องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สํานักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใดๆ ที่
มีต่อบุคคลที่สามนอกเหนือจาก ปตท.สผ. สําหรับงานการรายงานการ
ให้ความเชื่อมั่นอย่างจํากัดอย่างเป็ นอิสระ และข้อสรุปของสํานักงาน
โดยสิ้นเชิง
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