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เรา...สู่่�โลก
ปตท.สผ. ดำำ� เนิิ น งานภายใต้้กรอบแนวคิิ ด ด้้ า นการพัั ฒ นา
อย่่ า งยั่่� ง ยืื น อัั น ประกอบไปด้้ ว ย 3 องค์์ ป ระกอบหลัั ก ได้้ แ ก่่
การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
และการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพราะเราเชื่่� อ ว่่ า การดำำ� เนิิ น งานที่่� ดีี บ นรากฐานที่่� แ ข็็ ง แกร่่ ง
และมีีจิิตสำำ�นึึกที่่�คำำ�นึึงถึึงคุุณค่่าในระยะยาวต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่าย จะสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่สัังคมโดยรวมได้้ในที่่�สุุด
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

สารจากประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

ตลอดระยะเวลาการดำำ�เนิินธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียมทั้้�งใน
และต่่างประเทศ บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด
(มหาชน) หรืือ ปตท.สผ. ยึึดมั่่�นในหลัักการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงาน รองรัับการพััฒนาทาง
เศรษฐกิิจและสัังคม ควบคู่่�ไปกัับการดููแลใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม โดย
คำำ�นึงึ ถึึงการสร้้างคุุณค่่าร่่วมและเติิบโตไปพร้้อม ๆ กัับผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
ทุุกภาคส่่วน ตามวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ ที่่�มุ่่�งไปสู่่�การเป็็น “Energy
Partner of Choice” ในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้เผชิิญกัับความ
ท้้าทายต่่าง ๆ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโควิิด 19 ที่่�ยัังคงเป็็น

ประเด็็นสำำ�คััญระดัับโลก ปตท.สผ. จึึงได้้จััดทำำ�แผนงานเชิิงกลยุุทธ์์
New Normal Transformation เพื่่�อตอบสนองกัับสถานการณ์์ที่่�
เกิิดขึ้้น� อาทิิ การปรัับเปลี่่�ยนวิิถีกี ารทำำ�งานรููปแบบใหม่่ การปรัับปรุุง
ประสิิทธิภิ าพระบบสารสนเทศพื้้�นฐานและเทคโนโลยีีที่่จำ� ำ�เป็็นเพื่อ่�
เพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการทำำ�งานและการสื่่�อสาร อาทิิ การประชุุม
และการฝึึกอบรมทางไกลได้้อย่่างเต็็มรููปแบบ การสื่่�อสารภายใน
องค์์กรผ่่านการถ่่ายทอดสดแบบออนไลน์์ เพื่่�อสื่่�อสารข้้อมููลที่่�
สำำ�คััญและสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับพนัักงาน นอกจากนี้้� ปตท.สผ.
ยัังมีีส่ว่ นร่่วมต่่อสู้้�วิิกฤตโรคโควิิด 19 เคีียงข้้างคนไทย โดยได้้ผสาน
องค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีีมาประยุุกต์์ใช้้ในการสร้้างนวััตกรรม

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

เตีียงเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยและกล่่องหััตถการความดัันลบ เพื่่�อช่่วย
ปกป้้ อ งบุุ ค ลากรทางการแพทย์์ และลดการแพร่่ก ระจายของ
เชื้้อ� ไวรััส ตลอดจนการสนัับสนุุนด้า้ นอื่่�น ๆ ทั้้ง� ทางตรงและทางอ้้อม
ให้้กัับโรงพยาบาล สถาบัันการศึึกษา และหน่่วยงานต่่าง ๆ ใน
ประเทศไทยและต่่ า งประเทศ เพื่่� อ ฝ่่ า ฟัั นวิิ ก ฤตการณ์์ ค รั้้� ง นี้้�
ไปด้้วยกัันเป็็นมููลค่่ารวมกว่่า 44 ล้้านบาท
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การแข่่งขััน ส่่งเสริิมการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน และรองรัับความท้้าทาย
ของธุุรกิิจพลัังงานในอนาคต โดยในปีี 2563 นี้้� บริิษััทฯ ประสบ
ความสำำ�เร็็จในการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามแผนงาน อาทิิ การควบคุุม
ต้้นทุุนการผลิิตต่่อหน่่วยอย่่างต่่อเนื่่�องเพื่่�อให้้อยู่่�ในระดัับที่่�แข่่งขััน
ได้้ โดยการใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลและเพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
การขยายธุุรกิิจโดยจัับมืือกัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจในการร่่วมประมููล
และได้้ รัั บสิิ ทธิ์์� แ ปลงสำำ� รวจนอกชายฝั่่� ง ทะเลในสหรััฐอาหรัับ
เอมิิเรตส์์ การลงนามในสััญญาแบ่่งปัันผลผลิิตในโครงการบนบก
แปลง 12 ประเทศโอมาน รวมถึึงการได้้รัับอนุุมััติิจากรััฐบาล
เมีียนมาให้้เดิินหน้้าพััฒนาโครงการผลิิตไฟฟ้้าจากก๊๊าซธรรมชาติิ
เป็็ นต้้ น นอกจากนี้้� บริิ ษััทฯ ยัังเดิิ น หน้้ า ในการขยายธุุ ร กิิ จ
ด้้ า นเทคโนโลยีี หุ่่�น ยนต์์ แ ละปัั ญ ญาประดิิ ษฐ์์ รวมถึึ ง ศึึ ก ษา
ความเป็็นไปได้้ในการขยายการลงทุุนเพิ่่�มเติิมไปยัังธุุรกิิจไฟฟ้้า
และพลัังงานทางเลืื อ กในภููมิิ ภ าคเอเชีี ย ตะวัันออกเฉีี ย งใต้้
เพื่่�อความยั่่�งยืืนทางธุุรกิิจอีีกด้้วย

อีีกหนึ่่�งความท้้าทายที่่�สำำ�คััญในปีี 2563 คืือ ความผัันผวนของ
ราคาน้ำำ��มัันดิิบที่่�ลดลงไปต่ำำ��กว่่า 20 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อบาร์์เรล
และราคาขายน้ำำ��มัันดิิ บ ในตลาดล่่ ว งหน้้ า ติิ ด ลบเป็็ น ครั้้� ง แรก
ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ต้้องปรัับกลยุุทธ์์และแผนการดำำ�เนิินงานเพื่่�อให้้
คงความสามารถในการแข่่งขััน เพิ่่�มประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน
และเสริิ ม สร้้ า งการเติิ บ โตอย่่ า งยั่่� ง ยืื น นอกจากนี้้� ประเด็็ น
ความท้้าทายอื่่�น ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็นการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน
(Energy Transition) แนวโน้้มการเติิบโตของธุุรกิิจพลัังงานทดแทน
การเปลี่่� ย นแปลงเทคโนโลยีี แ ละนวััตกรรมแบบก้้ า วกระโดด
ปัั ญ หาภาวะโลกร้้ อ นและการเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศ นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินธุุรกิิจตามเป้้าหมายและกลยุุทธ์์แล้้ว
ยัังคงเป็็นประเด็็นที่่� ปตท.สผ.ให้้ความสำำ�คััญและได้้วางแผน ปตท.สผ. ยัังคงให้้ความสำำ�คััญในด้้านความมั่่�นคง ปลอดภััย
การดำำ�เนิินงานโดยคำำ�นึงึ ถึึงประเด็็นเหล่่านี้้�อย่่างจริิงจัังและต่่อเนื่่�อง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม เพื่่�อให้้พนัักงาน ผู้้�รัับเหมา และ
ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกคนได้้มั่่น� ใจถึึงการปฏิิบััติงิ านที่่�ปลอดภััยของบริิษััทฯ
ภายใต้้สถานการณ์์และความท้้าทายดัังกล่่าว ปตท.สผ. ยัังคง โดยมีีเป้้าหมายการทำำ�งานโดยปราศจากอุุบััติิเหตุุ (Target Zero)
ยึึดหลัักการดำำ�เนิินงานตามกรอบแนวคิิดการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งนี้้� ปตท.สผ. มีีการสำำ�รวจระดัับวััฒนธรรมความปลอดภััยฯ
ขององค์์กร ซึ่่�งมีีองค์์ประกอบหลััก 3 ด้้าน คืือ 1) การมุ่่�งสู่่�องค์์กร ขององค์์กรเป็็นประจำำ� โดยผลการสำำ�รวจในปีี 2563 พบว่่า ระดัับ
แห่่งความเป็็นเลิิศ หรืือ “คนเก่่ง” (High Performance Organization วััฒนธรรมความปลอดภััยฯ ขององค์์กรเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 4.36 จาก
– HPO) 2) การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และ คะแนนเต็็ม 5 สะท้้อนให้้เห็็นว่่า ความเข้้าใจในการปฏิิบััติิงาน
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ หรืือ “คนดีี” (Governance, ด้้านความปลอดภััยฯ ของพนัักงาน ปตท.สผ. อยู่่�ในระดัับที่่�ดีี
Risk Management and Compliance – GRC) และ 3) การสร้้าง สอดคล้้องกัับการลดลงของอััตราการเกิิดอุุบััติเิ หตุุที่่มี� กี ารบาดเจ็็บ
คุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือ “มีีความรัับผิิดชอบ” จากการทำำ�งานทั้้�งหมด (Total Recordable Injury Rate – TRIR)
(Stakeholder Value Creation – SVC) โดยภายใต้้กรอบแนวคิิด รวมถึึงอััตราการหกรั่่ว� ไหลของน้ำำ��มัันและสารเคมีี และอยู่่ใ� นระดัับ
ในแต่่ละด้้าน บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์และเป้้าหมายระยะยาว ชั้้�นนำำ� เมื่่�อเทีียบกัับภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานเฉลี่่�ยของสมาคม
(ปีี 2573) ไว้้อย่่างชััดเจน และสอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนา ผู้้�ผลิิตน้ำำ��มัันและก๊๊าซนานาชาติิ (International Association of
ที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN SDGs) และในปีี 2563 Oil and Gas Producers – IOGP)
คณะกรรมการบริิษััทเห็็นชอบให้้กำำ�หนด SD Statement เพื่่อ� สื่่�อสาร
ให้้ กัั บบุุ ค ลากรและผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ของ ปตท.สผ. ยึึ ด ถืื อ เป็็ น ในด้้ า นการกำำ�กัั บดููแลกิิ จการที่่� ดีี การบริิ ห ารความเสี่่� ย ง และ
การกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ ปตท.สผ. ได้้ขัับเคลื่่�อนการ
พัันธสััญญาร่่วมกัันในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน
ดำำ�เนิินงานภายใต้้ “กลยุุทธ์์การกำำ�กัับดููแลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ในด้้านการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ปตท.สผ. ได้้ขัับเคลื่่อ� นธุุรกิิจผ่่านกลยุุทธ์ห์ ลััก และสร้้ า งจิิ ต สำำ�นึึ ก ในการปฏิิ บััติิ ง านตามหลััก GRC (Smart
คืือ “กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินการและการขยายธุุรกิิจ (Execute and Assurance and GRC in Common Sense)” โดยมีีเป้้าหมายใน
Expand)” โดยมีีเป้้าหมายหลัักในการเพิ่่�มขีีดความสามารถใน การเป็็นองค์์กรต้้นแบบด้้าน GRC ในกลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนไทย
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และปรัับเพิ่่�มระดัับวุุฒิิภาวะด้้าน GRC (GRC Maturity Level)
สู่่�ระดัับสููงสุุดคืือระดัับ 5 โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ ได้้วางระบบ
การกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานตามหลัักการ GRC และสื่่�อสาร
ไปยัังโครงการลงทุุนใหม่่ รวมถึึงคู่่�ค้้าและผู้้�รัับเหมาของบริิษััทฯ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่า การดำำ�เนิินงานด้้าน GRC จะสอดคล้้องเป็็น
มาตรฐานเดีียวกััน
เพื่อ่� ขัับเคลื่่�อนองค์์กรให้้เติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ ปตท.สผ. ยัังให้้
ความสำำ�คััญกัับการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
โดยดำำ�เนิินงานผ่่านกลยุุทธ์์หลัักคืือ “กลยุุทธ์์ลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction)” “กลยุุทธ์ก์ ารปรัับใช้้
แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
(Circular Model for E&P)” และ “กลยุุทธ์์ทะเลเพื่่�อชีีวิิต (Ocean
for Life)” โดยทั้้�ง 3 กลยุุทธ์์หลัักนี้้�ได้้มีีการกำำ�หนดเป้้าหมาย
ระยะยาว (ปีี 2573) ไว้้อย่่างชััดเจน เพื่อ่� มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานอย่่าง
มีีจิติ สำำ�นึกึ พร้้อมอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิและฟื้้นฟููสิ่่
� ง� แวดล้้อม
ควบคู่่�ไปกัับการพััฒนาชุุมชนและสัังคม โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ
ได้้มีกี ารดำำ�เนิินงานภายใต้้กลยุุทธ์แ์ ละแผนงานอย่่างต่่อเนื่่�อง อาทิิ
การศึึกษาและริิเริ่่�มโครงการพััฒนาเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เพื่่�อช่่วย
ลดความเข้้มของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การลดปริิมาณขยะ
อัันตรายที่่�ต้้องถููกกำำ�จััดโดยวิิธีีฝัังกลบให้้เหลืือศููนย์์ การสร้้าง
เครืือข่่ายความร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐ สถาบััน
การศึึกษา และภาคเอกชน เพื่่�อร่่วมกัันขัับเคลื่่�อนแผนงานในการ
อนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููทรััพยากรและระบบนิิเวศทางทะเล เป็็นต้้น

เพื่่� อ สัังคมเป็็ นจำำ�น วนมากถึึ ง 21 รางวััลจากหลากหลายเวทีี
ระดัับโลกอีีกด้้วย ซึ่่�งความสำำ�เร็็จเหล่่านี้้�สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความ
มุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ในการสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยร่่วมมืือกัับ
พัันธมิิตรทุุกภาคส่่วนตามวิิสััยทััศน์์ Energy Partner of Choice
นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังคงยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตามหลัักสากล
10 ประการของข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations
Global Compact – UNGC) ในฐานะสมาชิิกระดัับเกณฑ์์สููงสุุด
(Advanced Level) และได้้ ร่่ ว มเป็็ นส่่ ว นหนึ่่� ง ในการผลัักดััน
ภาคธุุ ร กิิ จ ไทยสู่่� ค วามยั่่� ง ยืื นผ่่ า นเครืื อ ข่่ า ยความร่่ ว มมืื อ ที่่�
หลากหลายร่่วมกัับองค์์กรอื่่น� ๆ ในประเทศไทย เช่่น สมาคมเครืือข่่าย
โกลบอลคอมแพ็็กแห่่งประเทศไทย (Global Compact Network
Thailand – GCNT) องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(Thailand Business Council for Sustainable Development –
TBCSD) และเครืือข่่ายเพื่อ่� ความยั่่�งยืืนแห่่งประเทศไทย (Thailand
Responsible Business Network – TRBN) เป็็นต้้น

ถึึงแม้้ในปีี 2563 ที่่�ผ่า่ นมานี้้�จะมีีความท้้าทายต่่าง ๆ เข้้ามากระทบ
ต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจในหลายส่่วน แต่่ผมเชื่่�อมั่่�นว่่า หากเรามีีความ
มุ่่�งมั่่�น พร้้อมปรัับเปลี่่�ยนวิิถีีการดำำ�เนิินงาน ปรัับตััวให้้ทัันกัับการ
เปลี่่�ยนแปลง ยึึดมั่่�นในกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ในทุุกมิิติิ และคำำ�นึงึ ถึึงประโยชน์์ร่ว่ มกัันของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
แล้้ว เราจะผ่่านพ้้นวิกิ ฤตหรืือความท้้าทายเหล่่านั้้น� ไปได้้ สุุดท้้ายนี้้�
ผมขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ ผู้้�ค้้า คู่่�ค้้า หน่่วยงาน
ภาครััฐที่่�เกี่่�ยวข้้อง สัังคมและชุุมชน รวมไปถึึงคณะกรรมการ
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน ผู้้�บริิหาร และพนัักงานของเรา ที่่�ให้้ความเชื่่�อมั่่�น สนัับสนุุน และ
อย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ในปีี 2563 ปตท.สผ. ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็น มีีส่่วนร่่วมกัับ ปตท.สผ. ในการขัับเคลื่่�อนองค์์กรสู่่�ความยั่่�งยืืน
สมาชิิกของดััชนีีความยั่่�งยืืนระดัับโลกทั้้�งดััชนีีดาวโจนส์์ (Dow เป็็นอย่่างดีีมาโดยตลอด
Jones Sustainability Indices – DJSI) ในกลุ่่�มธุุรกิิจน้ำำ��มัันและ
ก๊๊าซ ประเภทธุุรกิิจขั้้นต้
� น้ และธุุรกิิจครบวงจรต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่ี � 7 และ
ดััชนีี FTSE4Good Index Series ต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่ี � 5 อีีกทั้้ง� ในระดัับ
ประเทศ ปตท.สผ. ได้้รัับเลืือกจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ให้้อยู่่ใ� นรายชื่่อ� หุ้้�นยั่่�งยืืน หรืือ Thailand Sustainability Investment
(THSI) เป็็นปีีที่่� 5 รวมถึึงได้้รัับรางวััลองค์์กรโปร่่งใสจากสำำ�นัักงาน
คณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.)
(พงศธร ทวีีสิิน)
ต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ นปีี ที่่� 2 และ ปตท.สผ. ยัังได้้ รัั บรางวััลโครงการ
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
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เกี่่�ยวกัับ
รายงานฉบัับนี้้�
(GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52)

บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน) หรืือ “ปตท.สผ.” จััดทำำ�รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563 เพื่่�อสื่่�อสาร
ผลการดำำ�เนิินงานและประเด็็นสำำ�คััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
ของบริิษััทฯ ในโครงการที่่� ปตท.สผ. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563

แนวทางการรายงาน
(GRI 102-49, GRI 102-54, GRI 102-56)

รายงานฉบัับนี้้� กำำ� หนดเนื้้� อ หาบนพื้้� น ฐานการดำำ� เนิิ น งานของ
บริิษััทฯ และประเด็็นสำำ�คััญที่่�มีีผลกระทบต่่อเศรษฐกิิจ สัังคม
และสิ่่�งแวดล้้อม โดยจััดทำำ�ขึ้้�นตามแนวทางการจััดทำำ�รายงาน
ความยั่่� ง ยืื น ในระดัับสากลภายใต้้ ก รอบการรายงาน Global
Reporting Initiative ฉบัับ Standards (GRI Standards)
โดยกำำ�หนดให้้มีีความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหาสอดคล้้องหลัักเกณฑ์์
(“In Accordance” Criteria) ในระดัับครบถ้้วนตามตััวชี้้�วััดหลััก
(Core) ที่่�ยึึดหลัักการรายงานความยั่่�งยืืนในกลุ่่�มอุุตสาหกรรม
น้ำำ��มัันและก๊๊าซ (Sustainability Reporting Guideline & Oil
and Gas Sector Disclosures – OGSD) และกรอบการรายงาน
และบริิหารจััดการความยั่่�งยืืนระดัับสากลอื่่�น ๆ เช่่น Oil and
Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability ของ
International Petroleum Industry Environmental Conservation
Association (IPIECA), Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI), AA1000 AccountAbility Principles Standard 2018
(AA1000APS) ของ AccountAbility และ SASB Materiality
MapTM ของ Sustainability Accounting Standards Board
(SASB) บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาคุุณภาพของรายงานด้้าน
การพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น เพื่่� อ ยกระดัับการเปิิ ด เผยข้้ อ มููลให้้ ดีี ยิ่่� ง ขึ้้� น
โดยศึึกษาแนวทางการรายงานของ Integrated Reporting หรืือ
IR ซึ่่�งสามารถแสดงถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่างการดำำ�เนิินงานด้้าน
ความยั่่�งยืืนและด้้านการเงิินมากยิ่่�งขึ้้�น เพื่่�อนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้เป็็น
กรอบการนำำ�เสนอผลการดำำ�เนิินงานขององค์์กรในอนาคตอีีกด้้วย

ปตท.สผ. ได้้เปิิดเผยข้้อมููลการรายงานความยั่่�งยืืนผ่่านรายงาน
ฉบัับนี้้� โดยนำำ�เสนอสาระสำำ�คััญและการดำำ�เนิินงานที่่�โดดเด่่น
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563 ภายใต้้กรอบแนวคิิด
และกลยุุทธ์ด้์ า้ นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยการบริิหาร
จััดการและผลการดำำ�เนิินงานทั้้�งหมดจะถููกนำำ�เสนอบนเว็็บไซต์์
ของ ปตท.สผ. ภายใต้้หััวข้้อ “การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน” เพื่อ่� ปรัับปรุุง
ให้้เป็็นการรวมศููนย์์ข้อ้ มููลและเพิ่่�มความสะดวกในการเข้้าถึึงข้้อมููล
ในรููปแบบออนไลน์์
การจััดเตรีียมรายงานฉบัับนี้้�ได้้รัับการตรวจสอบความถููกต้้องและ
ความสมบููรณ์์ของข้้อมููลด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สิ่่�งแวดล้้อมที่่�ถููกเลืือก รวมถึึงรายละเอีียดการดำำ�เนิินการตาม
หลัักการความรัับผิิดชอบตามมาตรฐาน AA1000APS ในกระบวนการ
มีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การกำำ�หนดขอบเขตสาระสำำ�คััญ
และการตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย โดยได้้รัับการ
รัับรองระดัับจำำ�กััด (Limited Assurance) โดยบริิษััท เคพีีเอ็็มจีี
ภููมิิไชย ที่่�ปรึึกษาธุุรกิิจ จำำ�กััด ซึ่่�งเอกสารรัับรองความน่่าเชื่่�อถืือ
ของข้้อมููลแสดงอยู่่�ในเว็็บไซต์์ของ ปตท.สผ. หััวข้้อ “การรัับรอง
จากหน่่วยงานภายนอก” และในการสอบบััญชีี มีีผู้้�สอบบััญชีี
จากสำำ�นัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเป็็นผู้้�ตรวจสอบ โดยรายงาน
ของผู้้�สอบบััญชีีและผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเงิินได้้แสดงไว้้ใน
รายงานประจำำ�ปีี 2563

ขอบเขตรายงาน
(GRI 102-45, GRI 102-46, GRI 102-49)

ข้้ อ มููลที่่� ป รากฏในรายงานฉบัับนี้้� เป็็ น ผลการดำำ� เนิิ น งานของ
โครงการและบริิษััทย่่อยของ ปตท.สผ. ทั้้�งในและต่่างประเทศที่่�
อยู่่ภ� ายใต้้การดำำ�เนิินงานของ ปตท.สผ. โดยมีีการระบุุขอบเขตการ
รายงานโดยละเอีียดในตารางขอบเขตการดำำ�เนิินงานในเว็็บไซต์์
ของ ปตท.สผ. หััวข้้อ “ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน” โดยใน
ปีี 2563 ไม่่มีีการเปลี่่�ยนแปลงขอบเขตและประเด็็นสำำ�คััญอย่่าง
มีี นัั ยสำำ�คัั ญเมื่่� อ เทีี ย บกัับรายงานความยั่่� ง ยืื น ฉบัับก่่ อ น ซึ่่� ง มีี
รายละเอีียดตามหััวข้้อ “ภาพรวมผลการดำำ�เนิินงานในประเด็็น

สำำ�คััญ ปีี 2563” ในเว็็บไซต์์ของ ปตท.สผ. หััวข้้อ “แนวทางการจััดทำำ�
การรายงานการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” สำำ�หรัับข้้อมููลการดำำ�เนิินงาน
ด้้านเศรษฐกิิจเป็็นข้้อมููลเดีียวกัันกัับในรายงานประจำำ�ปีี 2563
ซึ่่�งครอบคลุุมทุุกโครงการทั้้�งที่่�อยู่่�ในขั้้�นตอนการสำำ�รวจและผลิิต
ที่่� ปตท.สผ. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการและเป็็นผู้้�ร่่วมลงทุุนทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�
ปตท.สผ. เป็็นบริิษััทในเครืือของบริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
ดัังนั้้�น รายงานความยั่่�งยืืนของ ปตท. จึึงมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมถึึง
ปตท.สผ. ด้้วยเช่่นกััน
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ผลผลิิต (Output) / การสร้้างคุุณค่่า (Value Creation)
ส่่งมอบผลตอบแทนที่่�แข่่งขัันได้้และยั่่�งยืืนให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน และภาครััฐ รวมถึึงพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

การสร้้างคุุณค่่าจากภายในสู่่�ภายนอก
(Value Creation: From We to World)
ปััจจััยนำำ�เข้้า (Input)
ทุุนทางการเงิิน
• นโยบายอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น <0.5 เท่่า
• สััดส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น* 11,820 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย* 3,687 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ BBB+ (S&P), Baa1 (Moody’s),
BBB+ (Fitch), AAA (TRIS)
*ค่่าเฉลี่่�ยของงบดุุล ณ สิ้้�นปีี 2562 และ 2563

ทุนทางการผลิต
• 49 โครงการ 15 ประเทศ
• การจััดซื้้�อจััดจ้้างรวม 1,308 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• โครงการเพิ่่�มประสิิทธิภ
ิ าพและลดต้้นทุนุ การผลิิตกว่่า 250 โครงการ
ทุุนมนุุษย์์
• พนัักงาน 4,496 คน ทั่่�วโลกกว่่า 25 สััญชาติิ
• คู่่�ค้้ารวม 2,652 ราย
• ชััวโมงการพััฒนาและการฝึึกอบรมของพนัักงานโดยเฉลี่่ย�
40 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี
• ทัักษะและประสบการณ์์ของคู่่�ค้้า ผู้้�ค้้า และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ

การดำำ�เนิินงาน (Process)

วิิสััยทััศน์์

Energy
Partner of Choice
through Competitive
Performance and
Innovation for Long-term
Value Creation

กรอบแนวคิิดและกลยุุทธ์์
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

กง

กรอบ
แนวคิด
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

ี

คนเ

คนด

ทุุนทรััพยากรธรรมชาติิ
• ทรััพยากรธรรมชาติิ
• พลัังงานที่่�ใช้้ 32.93 ล้้านกิิกะจููล
• ปริิมาณน้ำำ��ที่่�ใช้้ 73.48 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
• ค่่าใช้้จ่า่ ยการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อมกว่่า 16.17 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.

• รายได้้จากการดำำ�เนิินการ 5,357 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• กำำ�ไรจากการดำำ�เนิินงานก่่อนค่่าเสื่่อ� มราคา ต้้นทุนท
ุ างการเงิิน และภาษีีเงิินได้้ 3,512 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• กำำ�ไรสุุทธิิ 720 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• อััตราการจ่่ายปัันผล ร้้อยละ 77 หรืือเงิินปัันผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น ร้้อยละ 4.33
• ต้้นทุุนต่่อหน่่วย 30.5 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ
• ผลตอบแทนการใช้้เงิินลงทุุน ร้้อยละ 5.39
• ค่่าภาคหลวงและภาษีีให้้ต่่อรััฐ 1,136 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.

หน่่วยงานภาครััฐ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

สร้้างความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงานให้้กัับประเทศ เพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการทางเศรษฐกิิจ

ผู้้�ค้้า
คู่่�ค้้า / ผู้้�รัับเหมา

• ก๊๊าซธรรมชาติิที่่�ผลิิตได้้รวม 0.68 ล้้านล้้านลููกบาศก์์ฟุุต (107.62 ล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ)
• น้ำำ��มัันดิิบ คอนเดนเสท และก๊๊าซแอลพีีจีี 46.93 ล้้านบาร์์เรล
• ปริิมาณสำำ�รองปิิโตรเลีียมพิิสููจน์์แล้้ว 1,074 ล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ
• สััดส่่วนการผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิ คิิดเป็็นร้้อยละ 70 ของการผลิิตทั้้�งหมด

สร้้างขีีดความสามารถของพนัักงานควบคู่่� ไปกัับพััฒนาศัักยภาพคู่่�ค้้า
รวมถึึงสร้้างความมั่่�นใจในการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยให้้แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกคน

ลููกค้้า

• สถิิติิอุุบััติิเหตุุการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIF) 0.13 ครั้้�งต่่อล้้านชั่่�วโมงทำำ�งาน
• สถิิติิอุุบััติิเหตุุที่่�มีีการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานทั้้�งหมด (TRIR) 0.32 ครั้้�งต่่อล้้านชั่่�วโมงทำำ�งาน
• พนัักงานร้้อยละ 82 พััฒนาขีีดความสามารถตามแผนพััฒนาศัักยภาพรายบุุคคล
• ขีีดความสามารถของพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉลี่่�ยกว่่าร้้อยละ 3.5 ต่่อปีี

พนัักงาน

เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขัันและรองรัับกัับความท้้าทายขององค์์กรในอนาคต
รวมถึึงพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม

ทุนทางปัญญา
• งบประมาณเพื่่�อการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
12 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• ผู้้�บริิหารและคณะทำำ�งานที่่�ดููแลในการพััฒนาเทคโนโลยีีและ
นวััตกรรมภายในขององค์์กร
• นัักวิิจััยและพนัักงานของบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการในการพััฒนา
เทคโนโลยีี
• ร่่วมงานกัับ 15 องค์์กรภายนอก เพื่่�อดำำ�เนิินงานพััฒนาเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมร่่วมกััน
ทุุนทางสัังคมและความสััมพัันธ์์
• ค่่าใช้้จ่่ายสนัับสนุุนโครงการเพื่่�อสัังคม 9.27 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• พนัักงานจิิตอาสาใช้้เวลา 4,021 ชั่่�วโมงเพื่่�อสัังคม
• สนัับสนุุนการสร้้างเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์และพััฒนาสัังคม โดยมุ่่�งเน้้น
การมีีส่่วนร่่วมกัับชุุมชนและสัังคม
• สนัับสนุุนงบประมาณกว่่า 44 ล้้านบาท เพื่่อ� ร่่วมสู้้�วิกิ ฤตโรคโควิิด 19

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลััก
(Stakeholders)

มีความรับผิดชอบ

• 66 โครงการที่่�อยู่่�ในระหว่่างกระบวนการพััฒนาเทคโนโลยีี
• 7 โครงการสะสมที่่�มีีการนำำ�ไปใช้้จริิง
• มีีผลงานสะสมจากการจดทรััพย์์สิินทางปััญญาในประเภทต่่าง ๆ ดัังนี้้�

- 6 สิิทธิิบััตรที่่�มีีการรัับรองการจดทะเบีียน
- 4 ลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์ที่่�ได้้มีีการจดทะเบีียน
- 27 สิิทธิิบััตรอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาตรวจสอบ
• ผลตอบแทนสะสมจากการนำำ�เทคโนโลยีีที่่�วิิจััยและพััฒนาขึ้้�นเองไปใช้้ในกระบวนการสำำ�รวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียม 100 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• สร้้างรายได้้จากธุุรกิิจใหม่่ซึ่ง�่ มีีจุด
ุ เริ่่ม� ต้้นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจมาจากการพััฒนาเทคโนโลยีีสำ�ำ รวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียมภายในบริิษััทฯ ได้้แก่่ บริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส จำำ�กััด ซึ่่�งดำำ�เนิินธุุรกิิจ
การให้้บริิการหุ่่�นยนต์์ตรวจสอบสำำ�หรัับอุุตสาหกรรม โดยในปีี 2563 มีีรายได้้สุทธิ
ุ ิ 3 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคมภายใต้้ภาวะวิิกฤตโควิิด 19 อาทิิ เตีียงเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
แรงดัันลบ 100 เตีียง กล่่องทำำ�หััตถการแรงดัันลบ 92 กล่่อง

HPO

• กลยุุทธ์์การขยายธุุรกิิจ
• กลยุุทธ์์การกำำ�กัับดููแล

GRC
SVC

อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• กลยุุทธ์์การสร้้างจิิตสำำ�นึึกใน
การปฏิิบัติั งิ านตามหลััก GRC
• กลยุุทธ์์การลดการปล่่อย

ก๊๊าซเรืือนกระจก
• กลยุุทธ์์การปรัับใช้้แนวคิิด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำำ�หรัับ
ธุุรกิจสำ
ิ �ร
ำ วจและผลิิตปิิโตรเลีียม
• กลยุุทธ์์ทะเลเพื่่�อชีีวิิต

พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
หุ้้�นส่่วน และ
ผู้้ร่่� วมลงทุุนทางธุุรกิิจ

สร้้างการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของชุุมชน รวมถึึงสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีี�่ ระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับชุุมชนและสัังคมร่่วมกััน
• โครงการพััฒนาสัังคม 196 โครงการ ภายใต้้ 4 แนวคิิด (ความต้้องการพื้้�นฐาน การศึึกษา

สิ่่�งแวดล้้อม และวััฒนธรรม)

• กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินการ

ผู้้�ถืือหุ้้�น
สถาบัันการลงทุุน
สถาบัันการเงิิน
และเครดิิตเตอร์์

• สร้้างความสมบููรณ์์คืืนสู่่�ท้้องทะเล และสร้้างรายได้้ให้้แก่่ชาวประมงในพื้้�นที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเป็็น 57,000 บาท

ต่่อรายต่่อปีี ผ่่านโครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจ
• ยกระดัับรายได้้และคุุณภาพชีีวิิตให้้กัับชุุมชน
• ได้้รัับความไว้้วางใจ การยอมรัับจากสัังคม และการมีีส่่วนร่่วมจากชุุมชน

ลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมที่่�อาจเกิิดขึ้้�นจากการดำำ�เนิินโครงการ พร้้อมทั้้�งสร้้างความสมบููรณ์์
ให้้กัับทรััพยากรธรรมชาติิและระบบนิิเวศ รวมถึึงสร้้างความเชื่่�อมั่่�นและความไว้้วางใจในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
จากชุุมชนในทุุกพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ
• ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลง 315,215 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
• ลดปริิมาณการใช้้พลัังงานและนำำ�พลัังงานกลัับไปใช้้ประโยชน์์ได้้ 3.18 ล้้านกิิกะจููล
• ปริิมาณของเสีียที่่�นำ�ำ กลัับไปใช้้ใหม่่/ใช้้ซ้ำ��ำ /นำำ�กลัับคืืน คิิดเป็็นร้อ้ ยละ 46
• การนำำ�ของเสีียมาเพิ่่�มคุุณค่่าและนำำ�มาใช้้ประโยชน์์ผ่า่ นโครงการนำำ�ร่อ่ งทำำ�ถนนจากของเสีียประเภท

เศษดิินและหิินจากการขุุดเจาะที่่�ศููนย์วิ์ จััิ ยพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม ปตท.สผ. เป็็นระยะทาง
168 เมตร
• ปริิมาณน้ำำ�ที่่
� นำ� �ำ กลัับมาใช้้ใหม่่และใช้้ซ้ำ�คิ
�ำ ดิ เป็็นร้อ้ ยละ 62
• โครงการวิิจััยพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสีเี ขีียวจำำ�นวน 11 โครงการ

ชุุมชน

องค์์กรอิิสระ
องค์์กรมหาชน
องค์์กรไม่่แสวงหาผลกำำ�ไร
และสถาบัันการศึึกษา

สำำ�นัักข่่าวและ
สื่่�อมวลชน

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development)

คนดี

คนเกง

รางวััล
แห่่งความสำำ�เร็็จ
กรอบ
แนวคิด
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

มีความรับผิดชอบ

ได้้ รัั บคััดเลืื อ กให้้ เ ป็็ นส มาชิิ ก ในกลุ่่�มดััชนีี
ความยั่่� ง ยืื น ดาวโจนส์์ ร ะดัับโลกในกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ
น้ำำ��มัันและก๊๊าซ ประเภทธุุรกิิจขั้้�นต้้นและธุุรกิิจ
ครบวงจร ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 7
S&P Global
รางวััลด้้านความยั่่�งยืืน SAM Sustainability
Award ระดัับ Gold Class จากการจััดลำำ�ดัับ
ด้้านความยั่่�งยืืนระดัับสากลใน Sustainability
Yearbook ประจำำ�ปีี 2563 ซึ่่�งเป็็นผลการประเมิิน
ระดัับความยั่่� ง ยืื น เทีี ย บชั้้� น ระดัับสููงสุุ ด และ
ได้้คะแนนสููงสุุดเป็็นผู้้�นำำ�ในกลุ่่�มธุุรกิิจน้ำำ��มัันและ
ก๊๊าซ ประเภทธุุรกิิจขั้้�นต้้นและธุุรกิิจครบวงจร
SAM

HPO

ได้้ รัั บการคััดเลืื อ กให้้ เ ป็็ นส มาชิิ ก ของดััชนีี
FTSE4Good Index Series ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 5
FTSE Russell

รางวััลรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563 เป็็นปีีที่่� 5
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ (High Performance Organization – HPO)

รางวััล The Asset Platinum Award
รางวััล The Asset Best Initiative in Innovation
รางวััล The Asset Best Investor Relations Team Award
รางวััล The Asset Best CEO Award สำำ�หรัับ CEO
นิิตยสาร The Asset

รางวััล CEO of the Year
รางวััล Best Employer Brand Award ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
รางวััล Award for Excellence in Training
World HRD Congress, CHRO Asia และ
Employee Branding Institute

รางวััล Asia’s Best CEO ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3
รางวััล Asia’s Best CFO ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 7
รางวััล Best Investor Relations Company (Thailand)
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 8
Asian Excellence Awards 2020 ครั้้�งที่่� 10
โดยนิิตยสาร Corporate Governance Asia

รางวััลที่่� สุุ ด ของนวััตกรรมแห่่ ง ปีี ในงานนิิ ท รรศการและ
การประชุุมระดัับนานาชาติิ Abu Dhabi ประจำำ�ปีี 2563
งานนิิทรรศการและการประชุุมระดัับนานาชาติิ
Abu Dhabi

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

11

รางวััล Best Investor Event
รางวััล Best Use of Multimedia for IR ต่่อเนื่่�องเป็็นปีที่่ี � 2
IR Magazine Forum & Awards South East Asia
2020 โดยนิิตยสาร IR
รางวััลบริิษััทยอดเยี่่�ยมด้้านนวััตกรรม (Best Innovative
Company Awards) จากนวััตกรรมหุ่่�นยนต์์นอติิลุุส
(Nautilus)
รางวััลบริิษััทจดทะเบีียนด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์ยอดเยี่่�ยม
(Outstanding Investor Relations Awards)
	ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4
SET Awards 2020 โดยตลาดหลัักทรััพย์์ แ ห่่ ง
ประเทศไทย และวารสารการเงิินธนาคาร
รางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิประจำำ�ปีี 2563 ด้้านองค์์กร
นวััตกรรมดีีเด่่น
สำำ�นัั กงานนวััตกรรมแห่่ ง ชาติิ (องค์์ ก ารมหาชน)
กระทรวงการอุุ ด มศึึ ก ษา วิิ ท ยาศาสตร์์ วิิ จัั ย และ
นวััตกรรม
ใบรัับรองการตรวจประเมิินระบบการบริิหาร
ความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301:2012
ในโครงการเอส 1
สถาบัันมาตรฐานอัังกฤษ (BSI)
รางวััลประกาศเกีียรติิคุุณ “กิิจกรรมการรณรงค์์ลดสถิิติิ
อุุ บััติิเ หตุุ จากการทำำ� งานให้้ เ ป็็ นศููนย์์ ประจำำ�ปีี 2563
(Zero Accident Campaign 2020)” ระดัับเงิิน
สถาบัันส่่งเสริิมความปลอดภััย อาชีีวอนามััย และ
สภาพแวดล้้อมในการทำำ�งาน (องค์์การมหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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GRC

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
(Governance, Risk Management and Compliance – GRC)
รางวััล ASEAN Top 20 PLCs
รางวััล ASEAN Asset Class PLCs จากการประเมิิน
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีขี องบริิษััทจดทะเบีียนในภููมิิภาค
อาเซีียน (ASEAN CG Scorecard) ประจำำ�ปีี 2562
ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) และ
ธนาคารพััฒนาเอเชีีย (ADB)
รางวััล Asia’s Icon on Corporate Governance
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 8
รางวััล Asian Corporate Director Recognition Award
รางวััล ESG Influencer
15 th ASIAN ESG Award 2019 โดยนิิ ต ยสาร
Corporate Governance Asia
รางวััลองค์์กรโปร่่งใส ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 และเป็็นครั้้�งที่่� 3
สำำ�นัั กงานคณะกรรมการป้้ อ งกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.)
รางวััลองค์์กรต้้นแบบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนดีีเด่่น ประเภท
องค์์กรรััฐวิิสาหกิิจ ประจำำ�ปีี 2563 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติิธรรม
ได้้รัับการประเมิินในระดัับ 5 สััญลัักษณ์์ หรืือ “ดีีเลิิศ”
ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงสุุด จากโครงการสำำ�รวจการกำำ�กัับดููแล
กิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies) ประจำำ�ปีี 2563
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)

SVC

การสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder Value Creation – SVC)

ได้้รัับการจััดอัันดัับให้้อยู่่�ในระดัับผู้้�นำำ�ด้้านการบริิหาร
จััดการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ (A-List) ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 7
CDP
รางวััลชนะเลิิศระดัับ Platinum Winner จากการดำำ�เนิิน
โครงการแหล่่งเรีียนรู้้�เรืือหลวงไทยใต้้ทะเล
Energy and Environment Foundation Global CSR
Awards 2020
รางวััล Asia’s Best CSR
Asian Excellence Awards 2020 ครั้้�งที่่� 10
โดยนิิตยสาร Corporate Governance Asia

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รางวััลชนะเลิิศ Golden Peacock
Global Awards for Corporate
Social Responsibility 2019
The IOD’s 14 th International
Conference on Corporate Social
Responsibility
รางวััลชนะเลิิศ ประเภท 3G Best
Social Empowerment Award จาก
การดำำ�เนิินโครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�
เพาะฟัักลููกปูู ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
Global Good Governance (3G)
Awards 2020 โดย Cambridge IF
Analytica
รางวััล The Asia-Pacif ic Stevie
Awards 2020 ประเภท Innovation
in Community Relations or Public
Service Communications ในระดัับ
Silver
Stevie Awards Organization
รางวััลชนะเลิิศ Asia’s Best CSR
Pra cti ces A war ds ใ นด้้ า น
Community Development
รางวััลชนะเลิิ ศ Asia Oil & Gas
Excellence Awards ในด้้ า น
Corporate Social Responsibility
จากโครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟััก
ลููกปูู
CMO Asia

รางวััล Asia Responsible Enterprise
Awards 2020 (AREA 2020) ประเภท
Green Leadership จากโครงการ
ฟื้้� นฟููป่่ า เพื่่� อ การเรีี ย นรู้้�เชิิ ง นิิ เ วศ
สวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์
Enterprise Asia
รางวััล Global CSR Awards
ระดัับ Silver
• ด้้าน Best Country Award สำำ�หรัับ
การดำำ�เนิินโครงการด้้าน CSR
(Thailand Overall CSR Excellence)
• ด้้าน Best Environmental
Excellence จากโครงการฟื้้�นฟููป่่า
เพื่่�อการเรีียนรู้้�เชิิงนิิเวศสวนศรีีนคร
เขื่่�อนขัันธ์์
• 	ด้้าน Best Community Program
จากโครงการขยะสู่่�พลัังงาน และ
จากโครงการ Sobis Pammase
ในประเทศอิินโดนีีเซีีย
The Global CSR Awards
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รางวััลชนะเลิิศ Golden Globe Tigers
Awards
• ด้้าน Oil & Gas Leadership
CSR Project of the Year และด้้าน
Excellence & Leadership in CSR
Community Development จาก
โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักลููกปูู
• 	ด้้าน Best Environment Friendly
จากโครงการฟื้้นฟููป่
� า่ เพื่่อ� การเรีียนรู้้�
เชิิงนิิเวศสวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์
• 	ด้้าน Concern for Health จาก
โครงการคลิินิกิ รัักษาฟรีี ในประเทศ
	อิินโดนีีเซีีย และโครงการ 100 Smiles
ในประเทศเมีียนมา
The Golden Globe Tigers Awards
2020
รางวััลชนะเลิิศระดัับ Gold ด้้าน Social
Impact และด้้ า น Sustainability
จากโครงการฟื้้�นฟููป่่าเพื่่�อการเรีียนรู้้�
เชิิงนิิเวศสวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์
The International Business
Excellence Awards 2020
ใบประกาศเกีี ย รติิ คุุ ณ เชิิ ด ชููเกีี ย รติิ
ภายใต้้การสนัับสนุุนกิิจกรรมลดก๊๊าซ
เรืือนกระจก (Low Emission Support
Scheme – LESS) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4
กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและ
สิ่่�งแวดล้้อม

ปตท.สผ.
กับการพัฒนา
อย่างยั่งยืน

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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เส้้นทางการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ปตท.สผ. มีีแนวคิิดที่่�จะก้้าวไปสู่่ก� ารเป็็นองค์์กรแห่่งความยั่่�งยืืนมา
ตั้้ง� แต่่ก่อ่ ตั้้ง� บริิษััทฯ ในปีี 2528 โดยเริ่่ม� มุ่่�งสู่่ก� ารเป็็น “องค์์กรสีีเขีียว”
ที่่�เน้้นการดููแลและบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม ต่่อมาบริิษััทฯ
ได้้ เ ริ่่� ม นำำ� แนวคิิ ด การพััฒนาอย่่ า งยั่่� ง ยืื นที่่� มีี อ งค์์ ป ระกอบด้้ า น
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และหลัักธรรมาภิิบาล (Environmental, Social
and Governance – ESG) มาปรัับใช้้ จนในปีี 2554 ได้้เข้้าร่่วม
เป็็นสมาชิิกข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations

Global Compact – UNGC) เพื่่�อแสดงความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะยึึดถืือ
ปฏิิบััติิตามหลัักการ 10 ประการของ UNGC ใน 4 ด้้านหลััก
ได้้ แ ก่่ สิิ ทธิิ ม นุุ ษ ยชน แรงงาน สิ่่� ง แวดล้้ อ ม และการต่่ อ ต้้ า น
คอร์์รััปชััน โดยในปีี 2558 ปตท.สผ. ได้้ถููกยกระดัับให้้เป็็นสมาชิิก
ระดัับ Advanced Level สืืบเนื่่�องจากการปฏิิบััติิตามเกณฑ์์
ขั้้�นสููงสุุดของ UNGC

2528 - 2543
องค์์กรสีีเขีียว

• เน้้นการดููแลและบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม
• เข้้ า ร่่ ว มเป็็ นส มาชิิ ก องค์์ ก รธุุ ร กิิ จ เพื่่� อ การพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน (Thailand Business Council for
Sustainable Development – TBCSD) ตั้้ง� แต่่ปีี 2536

ESG

2544 - 2554
แนวคิิด ESG

• นำำ�แนวคิิดด้้าน ESG มาปรัับใช้้ในองค์์กร
• เข้้าร่่วมเป็็นสมาชิิกข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ
(United Nations Global Compact – UNGC)
ตั้้�งแต่่ปีี 2554

2555 - 2561
Outside In

• นำำ�เกณฑ์์การประเมิินด้้านความยั่่�งยืืนระดัับสากล
มาปรัับใช้้
• ได้้ รัั บการคััดเลืื อ กให้้ เ ป็็ นส มาชิิ ก ในกลุ่่�มดััชนีี
ความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ระดัับโลกในกลุ่่�มธุุรกิิจน้ำำ��มััน
และก๊๊าซ ประเภทธุุรกิิจขั้้�นต้้นและธุุรกิิจครบวงจร
ครั้้�งแรกในปีี 2557

ี
คนด

คนเก
ง

กรอบ
แนวคิด
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

มีความรับผิดชอบ

2562 - ปััจจุุบััน
Inside Out

• จััดทำำ� กรอบแนวคิิ ด และกลยุุ ทธ์์ ด้้ า นการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน
• เปลี่่�ยนวิิสััยทััศน์์เป็็น Energy Partner of Choice
• ประกาศ PTTEP SD Statement เพื่่�อแสดงความ
มุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ที่่�จะดำำ�เนิินการไปสู่่�ความยั่่�งยืืน

“สมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็กประเทศไทย ขอขอบคุุณ
ปตท.สผ. ที่่� ใ ห้้ ก ารสนัั บ สนุุ น การดำำ� เนิิ น งานของสมาคม
เป็็นอย่่างดีีมาโดยตลอด ในฐานะที่่� ปตท.สผ. เป็็นองค์์กร
ที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อภาคพลัังงานของประเทศไทย และดำำ�เนิิน
ธุุรกิิจหลัักที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับทรััพยากรปิิโตรเลีียม ปตท.สผ.
จะต้้องเตรีียมพร้้อมเผชิิญกัับความท้้าทายในการรัับมืือกัับ
ปััญหาการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิอิ ากาศ รวมทั้้�งเพิ่่ม� ศัักยภาพ
ด้้านวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี เพื่่อ� เป็็นพื้้น� ฐานในการพััฒนา
เศรษฐกิิจของประเทศอย่่างยั่่�งยืืน”
ดร.เนติิธร ประดิิษฐ์์สาร
รองเลขาธิิการ
สมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็กประเทศไทย
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

นอกจากนั้้�น ปตท.สผ. ได้้นำำ�เกณฑ์์การประเมิินด้้านความยั่่�งยืืน
ในระดัับสากลต่่าง ๆ เช่่น กลุ่่�มดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (Dow
Jones Sustainability Indices – DJSI) มาเป็็นแนวทางในการ
กำำ�หนดกรอบแนวคิิดในการบริิหารจััดการด้้านความยั่่�งยืืนของ
องค์์กร โดย ปตท.สผ. ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิกในกลุ่่�ม
ดััชนีีความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ระดัับโลกในกลุ่่�มธุุรกิิจน้ำำ��มัันและก๊๊าซ
ประเภทธุุรกิิจขั้้�นต้้นและธุุรกิิจครบวงจร ตั้้�งแต่่ปีี 2557 และได้้รัับ
การคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิกมาอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 7 ในปีี 2563
และยัังได้้รัับคะแนนประเมิินสููงสุุด หรืือ Industry Leader ของ
กลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนทั่่�วโลกในธุุรกิิจประเภทเดีียวกััน ในปีี 2559
และ 2562 อีีกด้้วย
ในปีี 2562 ปตท.สผ. จััดทำำ� กรอบแนวคิิ ด และกลยุุ ทธ์์ ด้้ า น
การพััฒนาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น พร้้ อ มทั้้� ง กำำ� หนดเป้้ า หมายระยะยาว
(ปีี 2573) ไว้้ อ ย่่ า งชััดเจน เพื่่� อ สร้้ า งความยั่่� ง ยืื น จากภายใน
องค์์ ก ร ผ่่ า นการดำำ� เนิิ น งานที่่� ดีี บ นรากฐานที่่� แ ข็็ ง แกร่่ ง และ

พลเรืือเอก ธนะรััตน์์ อุุบล
ประธานกรรมการบรรษััทภิิบาล
และการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ปตท.สผ.

ส่่งมอบคุุณค่่า สร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่สัังคมโดยรวมได้้ในที่่�สุุด
(From We to World)
ในปีี 2563 คณะกรรมการบริิษััทมีีบทบาทสำำ�คััญในการผลัักดััน
การพััฒนาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ขององค์์ ก รเพื่่� อ นำำ� ไปสู่่� ก ารปฏิิ บััติิ
อย่่ า งเป็็ นรููปธ รรม โดยได้้ อ นุุ มััติิ ก ลยุุ ทธ์์ เป้้ า หมายระยะยาว
รวมทั้้� ง SD Statement เพื่่� อ ใช้้ สื่่� อ สารให้้ พนัั กงานทุุ ก คน
รวมถึึ ง ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย ของบริิ ษััทฯ มีี ค วามเข้้ า ใจที่่� ต รงกัันใน
แนวทางด้้ า นการพััฒนาอย่่ า งยั่่� ง ยืื น ขององค์์ ก ร นอกจากนี้้�
ปตท.สผ. ยัังได้้ขยายขอบเขตความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการ
บรรษััทภิิ บ าลให้้ ทำำ� หน้้ า ที่่� กำำ� หนดนโยบาย กำำ�กัั บดููแล และ
ส่่งเสริิมการดำำ�เนิินงานในด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในภาพรวม
โดยมีีการติิดตามการดำำ�เนิินงานอย่่างใกล้้ชิิดเป็็นรายไตรมาส
และได้้ เ ปลี่่� ย นชื่่� อ จาก “คณะกรรมการบรรษััทภิิ บ าล” เป็็ น
“คณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” ตามมติิ
ที่่�ประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำำ�ปีี 2563

“คณะกรรมการบริิษัทั ให้้ความสำำ�คัญ
ั เป็็นอย่่างมากในเรื่่อ� งการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน และพร้้อมผลัักดัันกลยุุทธ์์ต่่าง ๆ ให้้บรรลุุตามเป้้าหมาย
โดยเฉพาะอย่่ า งยิ่่� ง กลยุุ ท ธ์์ ด้้ า นการสร้้ า งคุุ ณ ค่่ า ในระยะยาวให้้ แ ก่่
ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย ทั้้� ง ในด้้ า นการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจก
ด้้านการปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียม และด้้านทะเลเพื่่�อชีีวิิต เพื่่�อนำำ�องค์์กรสู่่�ความเป็็น
Energy Partner of Choice ที่่�มีีอััตลัักษณ์์การเป็็นทั้้�งคนเก่่ง คนดีี
และคนมีีความรัับผิิดชอบ รวมถึึงดึึงดููดให้้บุุคคลภายนอกทั้้�งระดัับ
ประเทศและระดัับโลกเลืือกที่่�จะสร้้างความร่่วมมืือกัับเรา”

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

SD Statement
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development – SD) ของ ปตท.สผ. หมายถึึง การเป็็นองค์์กร
ที่่�ดำำ�เนิินงานอย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (Responsible) และสามารถรัับมืือต่่อความท้้าทายต่่างๆ
(Resilient) เพื่่� อ ก้้ า วไปสู่่� ก ารเปลี่่� ย นผ่่ า นด้้ า นพลัังงาน (Energy Transition) ควบคู่่� ไ ปกัับ
การสร้้างคุุณค่่าร่่วมแก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยขัับเคลื่่�อนผ่่านกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน (SD Framework) ซึ่่�งประกอบด้้วย 3 องค์์ประกอบหลััก ได้้แก่่ การพััฒนาสู่่�องค์์กร
แห่่งความเป็็นเลิิศ (High Performance Organization – HPO) การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหาร
ความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติติ ามกฎเกณฑ์์ (Governance, Risk Management and Compliance
– GRC) และการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder Value Creation – SVC)
ปตท.สผ. มีีเป้้าหมาย สร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องโดยเน้้นธุรุ กิิจก๊า๊ ซธรรมชาติิครบวงจร
รวมถึึงขยายการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่ ด้้านพลัังงานสะอาดและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องกัับเทคโนโลยีี ควบคู่่�
ไปกัับ การรัักษาขีีดความสามารถในการแข่่งขัันในธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม ผ่่านการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในการดำำ�เนิินงานและการพััฒนานวััตกรรมอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยไม่่ละทิ้้�งการมุ่่�งสู่่�เป้้าหมาย
การทำำ�งานโดยปราศจากอุุบััติเิ หตุุ (Target Zero) และการเป็็นองค์์กรต้้นแบบด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับการปฏิิบััติติ ามกฎเกณฑ์์ (GRC Role Model) เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าบริิษััทฯ
มีีการดำำ�เนิินงานที่่�แข็็งแกร่่ง (Robust Operation) นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมุ่่�งมั่่�นใน การสร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่ผู้้�ถืือหุ้้�นและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอื่่�นๆ ด้้วยการสร้้างผลการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีและมีีความรัับผิิดชอบ
ต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม โดยมุ่่�งเน้้นใน 3 ด้้าน ได้้แก่่ การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
การนำำ�แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาปรัับใช้้เพื่่�อให้้มีีการบริิหารจััดการทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และการดููแลอนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเล
อนุุมััติิโดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. วัันที่่� 15 กรกฎาคม 2563
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

กรอบแนวคิิดและกลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
กรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ปตท.สผ. ได้้พััฒนา “กรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” ขึ้้น�
เพื่่อ� เป็็นวิถีิ กี ารทำำ�งานร่่วมกัันในองค์์กร และเป็็นรากฐานการพััฒนา
ที่่�แข็็งแกร่่งให้้แก่่องค์์กรในระยะยาว รวมถึึงเป็็นส่่วนสำำ�คััญที่่�จะ
ทำำ�ให้้บริิษััทฯ มุ่่�งสู่่�การเป็็น “Energy Partner of Choice” ตาม
วิิสััยทััศน์์ที่่�ตั้้�งไว้้ โดยกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนนี้้�
เน้้นการสร้้างความสมดุุลระหว่่างการมุ่่�งสู่่อ� งค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ
หรืือ “คนเก่่ง” (High Performance Organization – HPO)
การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับ

คนด

กง

กรอบ
แนวคิด
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

ี

คนเ

การปฏิิ บััติิ ต ามกฎเกณฑ์์ หรืื อ “คนดีี ” (Governance, Risk
Management and Compliance – GRC) และการสร้้างคุุณค่่า
ในระยะยาวให้้ แ ก่่ ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย หรืื อ “มีี ค วามรัับผิิ ด ชอบ”
(Stakeholder Value Creation – SVC) โดยกรอบแนวคิิ ด
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ปตท.สผ. และประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่ง� ยืืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ขององค์์การ
สหประชาชาติิ เป้้าหมายที่่� 7, 8, 12, 13, 14 และ 16

มีความรับผิดชอบ

HPO
GRC

SVC

การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ หรืือ "คนเก่่ง"
(High Performance Organization – HPO)

มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานที่่�เป็็นเลิิศในทุุกองค์์ประกอบของการดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยมาตรฐานระดัับ
สากล เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการแข่่งขัันและความสามารถในการปรัับตััวเพื่่�อตอบสนอง
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงในอนาคต

การกำำ�กับดูู
ั แลกิิจการที่่ดี� ี การบริิหารความเสี่่ย� ง และการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์
หรืือ "คนดีี" (Governance, Risk Management and Compliance – GRC)

มุ่่�งเน้้นดำำ�เนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใสและมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อสร้้างเสถีียรภาพและความยั่่�งยืืน
ให้้กัับองค์์กร โดยยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาล การกำำ�กัับดููแลให้้มีกี ารบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุม
ภายในอย่่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด

การสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือ "มีีความรัับผิิดชอบ"
(Stakeholder Value Creation – SVC)

มุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำำ�คััญในการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม
ดำำ�เนิินธุุรกิิจควบคู่่�ไปกัับความรัับผิิดชอบในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ฟื้้�นฟููสิ่่�งแวดล้้อม
และพััฒนาชุุมชนและสัังคม

ด้้วยกรอบแนวคิิดนี้้� ปตท.สผ. เชื่่�อมั่่�นว่่า เมื่่�อบริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินงานที่่�ดีีบนรากฐานที่่�แข็็งแกร่่ง และคำำ�นึึงถึึงประโยชน์์ร่่วมกัันของ
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียต่่าง ๆ แล้้ว บริิษััทฯ จะสามารถส่่งมอบคุุณค่่าและสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่สัังคมโดยรวมได้้ในที่่�สุุด (From We to World)

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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กลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

กลยุทธ์

ความมุ่งมั่น

ภายใต้้กรอบแนวคิิดเพื่อ่� การพััฒนาอย่่างยั่่ง� ยืืน ปตท.สผ. ได้้พััฒนากลยุุทธ์เ์ พื่อ่� ความยั่่ง� ยืืนขึ้้น� โดยใช้้กระบวนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญ
ด้้านความยั่่�งยืืนเพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายในอนาคต ซึ่่�งรวมถึึงการปรัับตััวเข้้าสู่่�ยุุคเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน (Energy Transition)
พร้้อมกัับการสร้้างคุุณค่่าร่่วมแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืนและเป้้าหมายระยะยาวในระดัับองค์์กร
(ปีี 2573) ประกอบด้้วย
สร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานและ
เสถียรภาพด้านราคา

บูรณาการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
เพื่อความยั่งยืน

การดำ�เนินการ
และการขยายธุรกิจ

การกำ�กับดูแลอย่างมี
ประสิทธิภาพและสร้าง
จิตสำ�นึกในการปฏิบัติ
งานตามหลัก GRC

จัดหาพลังงานอย่างมีจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม
การลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก

การปรับใช้แนวคิด
เศรษฐกิจหมุนเวียน
สำ�หรับธุรกิจสำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียม

ทะเล
เพื่อชีวิต

GRC

โดยเฉลี่่�ยร้้อยละ 5 ต่่อปีี
• รัักษาอััตราส่่วนปริิมาณ
สำำ�รองปิิโตรเลีียมที่่�
พิิสููจน์์แล้้วต่่ออััตรา
การผลิิตไม่่น้อ้ ยกว่่า 7 ปีี
• ต้้นทุุนต่่อหน่่วยอยู่่�ที่่�
ระดัับ Top Quartile
ซึ่่�งสามารถแข่่งขัันได้้
ในธุุรกิิจสำำ�รวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียม
• ตั้้�งเป้้าหมายกำำ�ไรสุุทธิิ
จากธุุรกิิจใหม่่
ร้้อยละ 20
• บรรลุุเป้้าหมายการ
ทำำ�งานโดยปราศจาก
อุุบััติเิ หตุุ (SSHE Target
Zero)

• เป็็นองค์์กรต้้นแบบ

ด้้าน GRC ในกลุ่่�ม
บริิษััทจดทะเบีียนไทย
• ปรัับเพิ่่�มระดัับ
วุุฒิิภาวะด้้าน GRC
(GRC Maturity Level)
สู่่ร� ะดัับสููงสุุดคืือ ระดัับ 5
(Continuous
Improvement with
Automation)

• ลดความเข้้มของ

การปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจกลง
ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 25
จากปีีฐาน 2555

• นำำ�โครงสร้้างหลััก

มาใช้้ใหม่่ให้้ได้้
ไม่่น้อ้ ยกว่่าร้้อยละ 50
โดยยัังคงสภาพการ
ทำำ�งานที่่�เหมาะสม
ปลอดภััย และมีี
ประสิิทธิิภาพ
• ปราศจากของเสีีย
ที่่�เป็็นขยะที่่�กำำ�จััด
โดยวิิธีีฝัังกลบ

• สร้้างมููลค่่าเชิิงบวก

(Net Positive Impact)
ต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและบริิการ
ทางระบบนิิเวศ
ทางทะเล ในพื้้�นที่่�
ปฏิิบััติกิ ารนอกชายฝั่่ง�
ในประเทศ ภายใน
ปีี 2568 และพื้้�นที่่�
ปฏิิบััติิการนอก
ชายฝั่่�งทั้้�งหมด
ภายในปีี 2573
เมื่่�อเทีียบกัับมููลค่่า
ในปีีฐาน 2562
• สร้้างรายได้้ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น
ของชุุมชนกลุ่่�ม
เป้้าหมายร้้อยละ 50
และเพิ่่�มจำำ�นวน
เครืือข่่ายอนุุรัักษ์์
16,000 ราย ภายใน
ปีี 2573 เมื่่�อเทีียบกัับ
ก่่อน ปตท.สผ.
เข้้าดำำ�เนิินโครงการ

SDGs

เป้าหมาย (ปี 2573)

• กำำ�ลัังการผลิิตเติิบโต

นอกเหนืือจากกลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืนและเป้้าหมายระยะยาวในระดัับองค์์กรแล้้ว ปตท.สผ. ยัังมุ่่�งมั่่�นดำำ�เนิินงานในด้้านต่่าง ๆ
ภายใต้้กรอบการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรทั้้�ง 3 ด้้านอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เกิิดการดำำ�เนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนครอบคลุุมทุุกมิิติิ
ซึ่่� ง จะช่่ ว ยสนัั บ สนุุ น ให้้ บ ริิษัั ท ฯ ได้้ รัั บ การยอมรัั บ และความเชื่่� อ มั่่� น จากผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย และสามารถบรรลุุ วิิสัั ย ทัั ศ น์์ ข ององค์์ ก ร
ในการเป็็น Energy Partner of Choice ได้้ในที่่�สุุด

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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การประเมิินประเด็็นสำำ�คััญ
ปตท.สผ. ทบทวนการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญด้้านความยั่่�งยืืน
ในปีี 2563 ผ่่านกระบวนการสััมภาษณ์์และสอบถามความคิิดเห็็น
จากกลุ่่�มผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลัักทุุกกลุ่่�ม ประกอบกัับการวิิเคราะห์์
ปััจจััยต่่าง ๆ ทั้้�งโอกาสและความเสี่่�ยงที่่�มีีผลต่่อการดำำ�เนิินธุุรกิิจ
และนำำ�ประเด็็นที่่�ได้้มาลำำ�ดัับความสำำ�คััญใน 2 มุุมมอง ได้้แก่่
ประเด็็นหลัักที่่�มีีความสำำ�คััญต่่อผลการดำำ�เนิินธุุรกิิจของบริิษััทฯ
และประเด็็นที่่�ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลัักให้้ความสำำ�คััญและคาดหวััง

ต่่อบริิษััทฯ รวมถึึงเทีียบกัับแนวโน้้มและทิิศทางด้้านความยั่่�งยืืน
ระดัับโลกที่่� ส อดคล้้ อ งกัับเป้้ า หมายการพััฒนาที่่� ยั่่� ง ยืื น ของ
องค์์การสหประชาชาติิ (UN SDGs) การประเมิินดััชนีีความยั่่�งยืืน
ดาวโจนส์์ (DJSI) และประเด็็ น สำำ�คัั ญในกลุ่่�มธุุ ร กิิ จ พลัังงาน
โดยดำำ�เนิินการตามขั้้�นตอนภายใต้้กรอบการรายงาน Global
Reporting Initiative ฉบัับมาตรฐาน (GRI Standards)

สรุุปสาระสำำ�คััญในการรายงาน
(GRI 102-47)

1

ระดับความสำ�คัญของเรื่องต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย

3
8

6

5
2
7

4

ระดับความสำ�คัญของเรื่องต่าง ๆ ต่อ ปตท.สผ.

HPO
2
4
7
8

การเพิ่่�มปริิมาณสำำ�รองปิิโตรเลีียม
การพััฒนาศัักยภาพและ
ความพร้้อมของบุุคลากร
เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

GRC
1

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การบริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิ
ตามกฎเกณฑ์์

SVC
3
5
6

การเป็็นองค์์กรคาร์์บอนต่ำำ��
การสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สัังคมและชุุมชน
การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

สแกนเพื่่�อดููรายละเอีียดเกี่่�ยวกัับการประเมิินประเด็็นสำำ�คััญ

HPO

การมุ่งสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศ

(High Performance Organization - HPO)
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ภาพรวมการดำำ�เนิินงานด้้านการมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ (HPO) ปีี 2563
กำำ�ไรสุุทธิิ
720 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.

น้ำำ��มัันดิิบ คอนเดนเสทและ
ก๊๊าซแอลพีีจีี 46.93 ล้้านบาร์์เรล

รายได้้จากการดำำ�เนิินการ
5,357 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.

ปริิมาณสำำ�รองปิิโตรเลีียม
พิิสููจน์์แล้้ว 1,074 ล้้านบาร์์เรล
เทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ

กำำ�ไรก่่อนหัักค่่าใช้้จ่่ายดอกเบี้้�ย
ภาษีี ค่่าเสื่่�อมราคา
และค่่าตััดจำำ�หน่่าย (EBITDA)
3,512 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.

LTIF
0.13

เงิินปัันผลตอบแทนผู้้�ถืือหุ้้�น
ร้้อยละ 4.33
ต้้นทุุนต่่อหน่่วย
30.5 ดอลลาร์์ สรอ.
ก๊๊าซธรรมชาติิ 0.68
ล้้านล้้านลููกบาศก์์ฟุุต

TRIR
0.32

การพััฒนานวััตกรรมและ
เทคโนโลยีี 66 โครงการ
ขีีดความสามารถพนัักงาน
เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยร้้อยละ 3.5 ต่่อปีี
โครงการด้้านการสำำ�รวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม
49 โครงการ ใน 15 ประเทศ

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

จากพัันธกิิจหลัักที่่มุ่� ง่� มั่่�นดำำ�เนิินธุุรกิิจทั่่�วโลก เพื่่อ� สร้้างความมั่่�นคง
ด้้ า นพลัั ง งาน ควบคู่่� ไ ปกัั บ การสร้้ า งคุุณค่่าอย่่ า งยั่่� ง ยืืนให้้ แ ก่่
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ปตท.สผ. ได้้ดำำ�เนิินงานภายใต้้กลยุุทธ์์หลััก นั่่�นคืือ
“กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินการ (Execute) และกลยุุทธ์์การขยายธุุรกิิจ
(Expand)” เพื่่� อ สร้้ า งการเติิ บ โตทางธุุรกิิ จ และเตรีียมรัั บ มืือ
กัั บ สถานการณ์์ ต ลอดจนการเปลี่่� ย นแปลงจากภายนอกที่่� มีี

23

ความท้้าทายมากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็นสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 ความผัันผวนของราคาน้ำำ��มันั และการเปลี่่ย� นผ่่าน
ด้้านพลัังงาน เป็็นต้้น จากความท้้าทายเหล่่านี้้� บริิษััทฯ จึึงตั้้�ง
เป้้ า หมายหลัั ก ระยะยาวในการดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ ขึ้้� น ในปีี 2563
ภายใต้้กลยุุทธ์์และกรอบแนวคิิดการมุ่่ง� สู่่อ� งค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ
ดัังนี้้�

เป้้าหมายปีี 2573

กำำ�ลัังการผลิิตเติิบโตโดยเฉลี่่�ย
ร้้อยละ 5 ต่่อปีี

รัักษาอััตราส่่วนปริิมาณสำำ�รองปิิโตรเลีียม
ที่่�พิิสููจน์์แล้้วต่่ออััตราการผลิิต
(R/P Ratio) ไม่่น้้อยกว่่า 7 ปีี

“การประสบความสำำ� เร็็ จ ด้้ า นความยั่่� ง ยืืน ปตท.สผ.
ต้้องมุ่่�งเน้้นในการพััฒนาเทคโนโลยีีสำำ�หรัับการสำำ�รวจ
และผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีี ย ม เพื่่� อ แสวงหาและสร้้ า งความมั่่� น คง
ด้้ า นพลัั ง งานให้้ กัั บ ประเทศไทย รวมถึึ ง ขยายธุุ ร กิิ จ ไป
ต่่างประเทศให้้ ได้้มากที่่�สุดุ พร้้อมกัับการกำำ�กับั ดููแลกิิจการ
ที่่�ดีี ลงทุุนพััฒนาทรััพยากรบุุคคลและใส่่ใจสิ่่�งแวดล้้อม
และสัังคม”
นายสมบููรณ์์ วััชระชััยสุุรพล
รองอธิิบดีี
กรมเชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิ

ต้้นทุุนต่่อหน่่วยอยู่่�ที่่�ระดัับ
Top Quartile ซึ่่�งสามารถแข่่งขัันได้้
ในธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม

ร้้อยละ 20 ของกำำ�ไรสุุทธิิ
มาจากธุุรกิิจใหม่่

การทำำ�งานโดยปราศจากอุุบััติเิ หตุุ
(Target Zero)

“ในการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียมซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลัักของ
ปตท.สผ. เราต้้องพััฒนาการดำำ�เนิินงานให้้แข็็งแรงและ
มีีประสิิทธิิภาพมากที่่�สุุด เติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�องในสััดส่่วน
ที่่� เ หมาะสม คำำ�นึึ งถึึ ง การกำำ�กัั บ ดูู แ ลกิิ จ การที่่� ดีี สัั ง คม
และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยนำำ� เทคโนโลยีี แ ละนวัั ต กรรมมาใช้้
ในขณะเดีียวกััน เราต้้องมองหาพลัังงานรููปแบบใหม่่ ๆ
ผลัักดัันให้้เกิิดการลงทุุน และสร้้างเครืือข่่ายความร่่วมมืือ
เพื่่�อให้้องค์์กรเราเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนได้้ ในที่่�สุุด”
นายมนตรีี ลาวััลย์์ชััยกุุล
ผู้้�จััดการใหญ่่
ปตท.สผ.
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

25

ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
ปตท.สผ. ประกอบธุุรกิิจหลัักด้้านการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียมทั้้�งในและต่่างประเทศ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2563
กลุ่่�ม ปตท.สผ. มีีโครงการด้้านการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�นวน 49 โครงการ ใน 15 ประเทศ โดยแบ่่งตาม
ประเทศได้้ดัังนี้้�

ประเทศไทย

เมียนมา

• โครงการบงกช

• โครงการคอนแทร็ค 3

• โครงการซอติก้า

• โครงการเอส 1

• โครงการคอนแทร็ค 4

• โครงการยาดานา

• โครงการพีทีทีอีพี 1

• โครงการจี 4/43

• โครงการเยตากุน

• โครงการบี 6/27

• โครงการสินภูฮ่อม

• โครงการเมียนมา เอ็ม 3

• โครงการอาทิตย์

• โครงการบี 8/32 และ 9 เอ

• โครงการเมียนมา เอ็ม 114

• โครงการแอล 22/43

• โครงการจี 4/48

• โครงการเมียนมา เอ็มดี-75

• โครงการแอล 53/43

• โครงการจี 1/61

• โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 36

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 66.6667% 	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 5%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.
ผู้้�ดำ�ำ เนิินการ Chevron
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 80%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

แคนาดา
• โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์

สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

เม็กซิโก

บราซิล
• โครงการโปติกัวร์

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 50%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

• โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 25%
• โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Shell Brasil
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
• โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
ผู้ดำ้� �ำ เนิินการ PC Carigali Mexico 	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
• โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Petrobras
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 16.67%
แอลจีเรีย
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Repsol
Exploración México
• โครงการแอลจีเรีย 433 เอ
และ 416 บี

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 35%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ GBRS
• โครงการแอลจีเรีย

ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 24.5%1
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.
1 ในเดืือนมีีนาคม 2563 ปตท.สผ. ได้้ลงนามในสััญญาซื้้�อขายสััดส่่วนการลงทุุน
(Asset Sale and Purchase Agreement) เพื่่�อเข้้าซื้้�อ สัั ดส่่วนการลงทุุนใน
โครงการเพิ่่�มอีีกร้้อยละ 24.5 จาก CNOOC ซึ่่ง� เป็็นผู้้ร่� ว่ มลงทุุนรายหนึ่่ง� ในโครงการ
โดยการเข้้าซื้้�อดัังกล่่าวจะเสร็็จสิ้้�นเมื่่�อได้้รัับการยืืนยัันและประกาศอย่่างเป็็น
ทางการโดยรััฐบาลแอลจีีเรีีย ภายหลัังการเข้้าซื้้�อ บริิษััทฯ จะมีีสััดส่่วนการลงทุุน
เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 24.5 เป็็นร้้อยละ 49 โดยมีี SONATRACH ซึ่่�งเป็็นบริิษััทน้ำำ��มััน
แห่่งชาติิของแอลจีีเรีีย เป็็นผู้้�ร่่วมลงทุุนหลัักในสััดส่่วนร้้อยละ 51

แองโกลา
• โครงการแปลง 17/06

สััดส่่วนการร่่วมทุุน 2.5%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Total

โอมาน
• โครงการพีดีโอ (แปลง 6)

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 2%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Petroleum
Development Oman

• โครงการดุงกา

• โครงการอี 5

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Total

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ExxonMobil

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

เวียดนาม

• โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1

• โครงการเวียดนาม 9-2

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 30%
ผู้ดำ้� �ำ เนิินการ Eni Abu Dhabi B.V.

• โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2
• โครงการมุคไคซนา (แปลง 53) 	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 30%

สัดส่วนการร่วมทุน 1%
	ผู้ดำ�เนินการ Occidental
Petroleum

และแอล 54/43

สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

คาซัคสถาน

ผู้ดำ้� �ำ เนิินการ Eni Abu Dhabi B.V.

• โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 33

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 30%
• โครงการโอมาน ออนชอร์ แปลง 122 ผู้ดำ้� �ำ เนิินการ Eni Abu Dhabi B.V.
สัดส่วนการร่วมทุน 20%
โมซัมบิก
	ผู้ดำ�เนินการ Total
• โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 8.5%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Total

2 ปตท.สผ. และบริิษััท Total E&P Oman Block 12 B.V. ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ
Total S.A. ได้้ลงนามในสััญญา EPSA (Exploration and Production Sharing
Agreement) กัับกระทรวงน้ำำ��มันั และก๊๊าซแห่่งรััฐสุุลต่า่ นโอมาน (Oman's Ministry
of Oil and Gas: MOG) เพื่่�อรัับสิิทธิิในการดำำ�เนิินการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
เมื่่�อวัันที่่� 19 กุุมภาพัันธ์์ 2563
3 ปตท.สผ. ได้้ชนะการประมููลแปลงสำำ�รวจในสหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ แปลงสำำ�รวจ
Offshore 3 และได้้ลงนามในสััญญาสััมปทานกัับ The Abu Dhabi National Oil
Company (ADNOC) เมื่่�อวัันที่่� 21 ธัันวาคม 2563
4 ปตท.สผ. ได้้ยื่่�นขอคืืนพื้้�นที่่�แปลงสำำ�รวจเมื่่�อเดืือนกัันยายน 2562 ขณะนี้้�อยู่่�ใน
ระหว่่างรอการอนุุมััติิจากรััฐบาลสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา (เมีียนมา)

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 25%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ HV JOC
• โครงการที่อ ยู่ ใ นขั้นต อน
การสำ�รวจ
• โครงการที่อ ยู่ใ นขั้นต อน
การพัฒนา
• โครงการที่ อ ยู่ ใ นขั้นต อน
การผลิต
• โครงการที่อ ยู่ใ นขั้นต อน
การสำ�รวจ/พัฒนา/ผลิต

• โครงการเวียดนาม 16-1

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 28.5%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ HL JOC
• โครงการเวียดนาม บี

และ 48/95

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 8.5%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Petrovietnam
• โครงการเวียดนาม 52/97

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 7%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Petrovietnam

5 ปตท.สผ. ได้้ยื่่�นขอยุุติกิ ารสํํารวจและคืืนพื้้น� ที่่�แปลงสํํารวจโครงการเมีียนมา เอ็็มดีี-7
เมื่่�อเดืือนตุุลาคม 2563 หลัังจากดํําเนิินการตามข้้อผููกพัันตามสััญญาแบ่่งปััน
ผลผลิิตครบถ้้วนแล้้ว ซึ่่�งจะมีีผลสมบููรณ์์เมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากรััฐบาลเมีียนมา
6 ปตท.สผ. ได้้ยื่่�นขอยุุติิการสํํารวจและคืืนพื้้�นที่่�แปลงสํํารวจโครงการเมีียนมา
เอ็็มโอจีีอีี 3 เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2563 ในสััดส่่วนร้้อยละ 77.5 หลัังจากดํําเนิินการ
ตามข้้อผููกพัันตามสััญญาแบ่่งปัันผลผลิิตครบถ้้วนแล้้ว ซึ่่�งจะมีีผลสมบููรณ์์เมื่่�อ
ได้้รัับอนุุมััติิจากรััฐบาลเมีียนมา
7 ปตท.สผ. ได้้รวมการลงทุุนในโครงการทั้้�งหมดในประเทศมาเลเซีีย ภายใต้้ชื่่�อ
โครงการมาเลเซีีย

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 80%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

สััดส่่วนการร่่วมทุุน 60%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Chevron

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 25.5%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Total

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 21.375% 	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 19.31784%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Chevron
ผู้้�ดำ�ำ เนิินการ Petronas
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 55%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 80%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 25.001% 	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Chevron
ผู้้�ดำ�ำ เนิินการ ปตท.สผ.
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 5%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Chevron

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 50%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 60%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 77.5%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

• โครงการจี 2/61

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

มาเลเซีย
• โครงการมาเลเซีย

ออสเตรเลีย
7

• โครงการพีทที อี พ
ี ี ออสตราเลเชีย9

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 6.4-80% 	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 90-100%10
ผู้้�ดำ�ำ เนิินการ ปตท.สผ.
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.

อินโดนีเซีย
• โครงการนาทูน่า ซี เอ

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 11.5%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ Premier Oil

8

พื้นที่คาบเกี่ยว
• โครงการพื้นที่พัฒนาร่วม

ไทย-มาเลเซีย

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 50%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ CPOC
• โครงการจี 9/43

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
ผู้้�ดำำ�เนิินการ ปตท.สผ.
8 โครงการมาเลเซีียมีีแหล่่งปิิโตรเลีียมที่่� ปตท.สผ. เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการหลายแหล่่ง
ซึ่่ง� แต่่ละแปลงมีีสัดส่
ั ว่ นการร่่วมทุุนระหว่่าง 42-80% ยกเว้้นแหล่่ง Gumusut-Kakap
(GK) ในแปลง Sabah K ที่่� ปตท.สผ. เป็็นผู้้�ร่่วมทุุนในสััดส่่วน 6.4% และ Shell
เป็็นผู้้�ดำำ�เนิินการ
9 เมื่่� อ วัั น ที่่� 13 มีี น าคม 2563 ปตท.สผ. ได้้ยื่่� น ขอยุุ ติิ ก ารสํํารวจและคืืนพื้้� น ที่่�
แปลงสํํารวจทั้้�งหมดในโครงการเอซีี/อาร์์แอล 5 ของแหล่่งเทนนาเชีียส ซึ่่�งเป็็น
ส่่วนหนึ่่�งของโครงการพีีทีีทีีอีีพีี ออสตราเลเชีีย ต่่อรััฐบาลเครืือรััฐออสเตรเลีีย
หลัังจากดํําเนิินการตามข้้อผููกพัันตามสััญญาสััมปทานครบถ้้วนแล้้ว โดยมีีผล
ตั้้�งแต่่วัันที่่� 15 มิิถุุนายน 2563
10 โครงการประกอบด้้วยแปลงสััมปทานหลายแปลง โดยแต่่ละแปลงมีีสััดส่่วน
การร่่วมทุุนระหว่่าง 90-100%
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

กลยุุทธ์์การดำำ�เนิินการ (Execute)
ปตท.สผ. มุ่่�งเน้้นการดำำ�เนิินงานให้้มีีประสิิทธิิภาพสููงสุุดในทุุกมิิติิผ่่านการทำำ�งานเชิิงรุุก เพื่่�อเปลี่่�ยนแปลงองค์์กรและสร้้างกระบวนการ
ทำำ�งานที่่ต� อบโจทย์์ความท้้าทายทางธุุรกิิจในอนาคต โดยนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลม
ั าประยุุกต์์ใช้้ในกระบวนการทำำ�งานในหลากหลายรููปแบบ
เพื่่�อสร้้างมููลค่่าและเพิ่่�มการผลิิตจากโครงการหลััก ควบคุุมต้้นทุุนการผลิิตอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน
สร้้างความต่่อเนื่่�องทางธุุรกิิจ รวมถึึงปรัับวิิถีีการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ภายใต้้แผนงาน New Normal Transformation

ศููนย์์สร้้างรููปภาพใต้้พื้้�นพิิภพด้้วยคลื่่�นไหวสะเทืือน

Advanced Production Excellence (APEX)

การสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียมเป็็นธุุรกิิจหลัักของ ปตท.สผ. และหนึ่่ง�
ในองค์์ประกอบที่่�สำำ�คััญของธุุรกิิจนี้้�ก็็คืือ ความสามารถในการ
มองเห็็ น ลัั ก ษณะทางธรณีีวิิ ทย าใต้้ ผืื นดิิ น ในพื้้� น ที่่� ที่่� ส นใจได้้
อย่่างชััดเจน ซึ่่�งจะสามารถช่่วยให้้การวางแผนการขุุดเจาะและ
การผลิิตเป็็นไปได้้อย่่างถููกต้้องแม่่นยำำ�

โครงการ Advanced Production Excellence หรืือ APEX เป็็นการ
นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลเข้้ามาใช้้ในกระบวนการผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิ
ในอ่่าวไทย โดยมีีจุุดประสงค์์เพื่่อ� เพิ่่�มขีีดความสามารถ ลดค่่าใช้้จ่่าย
และเพิ่่�มปริิมาณสำำ�รองปิิโตรเลีียม โดยโครงการยัังมีีส่่วนช่่วยลด
ปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกระบวนการผลิิตอีีกด้้วย
โครงการ APEX มีีทั้้�งกิิจกรรมหลัักที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการปฏิิบัติั กิ ารของ
หลุุมผลิิต และการปฏิิบัติั งิ านใต้้ดินิ ที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับกระบวนการผลิิต
บนแท่่น อีีกทั้้�งยัังมีีโครงการย่่อยอื่่�น ๆ ที่่�มีีส่่วนช่่วยในการดำำ�เนิิน
งานและสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่บริิษัทั ฯ ในมิิติที่ิ แ่� ตกต่่างกัันไป เช่่น
Digital Logging System: Tablet/Mobile ซึ่่ง� เป็็นการนำำ�แท็็บเล็็ตมา
ใช้้แทนการจดข้้อมููลบนกระดาษ CO2 Membrane Optimization
การเพิ่่�มประสิิทธิภิ าพเมมเบรน เพื่่อ� ช่่วยลดปริิมาณการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก และการทำำ� Platform Robotic Operator โดยเป็็นการ
ร่่วมมืือกัับบริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส จำำ�กััด ซึ่่�งเป็็น
บริิษััทย่่อยของ ปตท.สผ. ในการพััฒนาหุ่่�นยนต์์สำำ�หรัับทำำ�งานที่่�
แท่่นหลุุมผลิิต ซึ่ง่� โครงการ APEX นี้้�สร้้างผลประโยชน์์ให้้กับั บริิษัทั ฯ
เป็็นจำำ�นวนเงิิน 10-15 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. ต่่อปีี โดยในอนาคต
บริิษััทฯ ยัังมีีแผนงานเพิ่่�มเติิมอีีกหลายส่่วน อาทิิ Condensate
Management Portal การรวมศููนย์์การบริิหารจััดการการผลิิต
คอนเดนเสท และการนำำ�เทคโนโลยีีดิิจิทัิ ลม
ั าปรัับใช้้ในกระบวนการ
ผลิิตอื่่�น ๆ

ในปีี 2563 ปตท.สผ. ได้้จััดตั้้�งศููนย์์สร้้างรููปภาพใต้้พื้้�นพิิภพด้้วย
คลื่่�นไหวสะเทืือน หรืือ PTTEP Seismic Processing Center
(PSPC) ขึ้้�น โดยศููนย์์สร้้างรููปภาพใต้้พื้้�นพิิภพฯ นี้้�ประกอบไปด้้วย
ซููเปอร์์คอมพิิวเตอร์์ที่่�มีีประสิิทธิิภาพการประมวลผลเพิ่่�มขึ้้�นจาก
เครื่่อ� งเดิิมประมาณ 10 เท่่า ซอฟต์์แวร์์ที่ทั่� นั สมััยในการสร้้างรููปภาพ
ทางธรณีีวิิทยาใต้้พื้้น� พิิภพ และบุุคลากรผู้้�เชี่่ย� วชาญด้้านธรณีีฟิิสิกิ ส์์
จากทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่อ� ร่่วมกัันสร้้างรููปภาพทางธรณีีวิิทยาฯ
ที่่�มีีคุุณภาพสููงด้้วยความรวดเร็็ว ตอบโจทย์์ความต้้องการทาง
ธุุรกิิจที่่เ� พิ่่�มขึ้น้� ในการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียมทั่่�วโลกของบริิษัทั ฯ
ศููนย์์สร้้างรููปภาพใต้้พื้้�นพิิภพฯ นี้้�สามารถช่่วยลดต้้นทุุนและทำำ�ให้้
ประสิิทธิิภาพการประมวลผลข้้อมููลเพิ่่�มขึ้้�นอย่่างเห็็นได้้ชััด

“การนำำ� เทคโนโลยีี ดิิ จิิ ทัั ล มาช่่ ว ยเปลี่่� ย นแปลงกระบวนการ
ทำำ�งานต่่าง ๆ จนสำำ�เร็็จได้้นั้้�น ต้้องอาศััยการพััฒนาศัักยภาพ
และความพร้้อมของบุุคลากร เพื่่�อรองรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลง
เปิิดใจยอมรัับ และปรัับตััวเข้้าหาเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ จึึงจะสามารถ
นำำ� เครื่่� อ งมืือ เทคโนโลยีี และนวัั ต กรรมใหม่่ ๆ มาใช้้ เ พิ่่� ม
ประสิิทธิิภาพการทำำ�งาน เพื่่อ� ให้้เกิิดการพััฒนาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง”
นายศุุภกิิตติิ ธาดาชััยปฐมพงศ์์
วิิศวกรอาวุุโส ปฏิิบััติิการผลิิต (APEX Project Manager)
ปตท.สผ.
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วิิถีีการทำำ�งานรููปแบบใหม่่
ท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ทั่่�วโลกต้้องปรัับตััวให้้
เข้้ากัับชีีวิิตวิิถีีใหม่่ บริิษัทั ฯ จึึงได้้จัดตั้้
ั ง� คณะทำำ�งานโครงการศึึกษา
แนวทางการทำำ�งานวิิถีีใหม่่ ประกอบด้้วยตััวแทนจากหน่่วยงานต่่าง ๆ
เพื่่�อศึึกษา วิิเคราะห์์ และออกแบบการทำำ�งานในรููปแบบใหม่่ หรืือ
New Way of Working ให้้สอดรัับกัับการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
โดยเป้้าหมายคืือ ให้้บริิษััทฯ ดำำ�เนิินงานได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง คล่่องตััว
มีีประสิิทธิิภาพและประสิิทธิิผลสููงสุุด อีีกทั้้�งยัังเป็็นการบริิหาร
จััดการพื้้�นที่่�และค่่าใช้้จ่่ายสำำ�นัักงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ ทำำ�ให้้
สามารถรองรัับจำำ�นวนพนัักงานที่่�จะเพิ่่�มขึ้้�นในอนาคตได้้

ในการสื่่อ� สาร รวมถึึงการกำำ�หนดสััดส่่วนจำำ�นวนพนัักงานที่่ทำ� ำ�งาน
ในสำำ�นัักงาน (Off ice-based) และจำำ�นวนพนัักงานที่่�ทำำ�งาน
ที่่�บ้้าน (Work from Home)
ในช่่วงทดลองดำำ�เนิินการในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมานั้้�น บริิษััทฯ ได้้มีีการ
สื่่�อสารแก่่พนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อสร้้างความเข้้าใจและได้้รัับ
ความร่่วมมืือเป็็ น อย่่ า งดีี อีีกทั้้� ง ยัั ง พบว่่า รููปแบบการทำำ� งาน
วิิถีีใหม่่นี้้�ทำำ�ให้้บริิษััทฯ ยัังสามารถดำำ�เนิินกิิจกรรมต่่าง ๆ ได้้อย่่าง
ต่่อเนื่่�อง และบรรลุุเป้้าหมายขององค์์กรได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

ปตท.สผ. ได้้ออกแบบวิิถีีการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ภายใต้้แนวคิิด
การบููรณาการระหว่่างการทำำ� งานกัั บ การใช้้ ชีีวิิ ต เข้้ า ด้้ ว ยกัั น
(Work-life Integration) โดยคำำ�นึึงถึึงสุุขอนามััยของพนัักงาน
และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ได้้กำำ�หนดรููปแบบ
การทำำ�งานภายใต้้การทำำ�งานวิิถีีใหม่่ โดยพิิจารณาความเหมาะสม
ในหลายมิิติิ ได้้แก่่ ลัักษณะงาน อุุปกรณ์์และเครื่่�องใช้้สำำ�นัักงาน
ที่่� จำำ� เป็็ น ระบบและความปลอดภัั ยด้้ า นข้้ อ มููล ความจำำ� เป็็ น

วิิ ถีี การทำำ� งานรููปแบบใหม่่นี้้� ไม่่เพีียงแต่่จะทำำ� ให้้ อ งค์์ ก รและ
พนัั ก งานปรัั บ ตัั ว ให้้ เ ข้้ า กัั บ ชีีวิิ ต วิิ ถีี ใหม่่ภายใต้้ ภ าวะวิิ ก ฤตโรค
โควิิด 19 ได้้แล้้ว ยัังทำำ�ให้้องค์์กรสามารถบริิหารจััดการทรััพยากร
ต่่าง ๆ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น รวมไปถึึงมีีส่่วนช่่วยให้้
พนัักงานมีีความสมดุุลระหว่่างการใช้้ชีีวิติ กัับการทำำ�งาน (Work-life
Balance) มากขึ้้�นอีีกด้้วย

“หลายคนอาจจะคิิดว่่า 1 ปีีนั้้�นผ่่านไปเร็็ว แต่่แท้้จริิงแล้้วนั้้�น
เวลาเท่่าเดิิม การเปลี่่�ยนแปลงต่่างหากที่่�เกิิดเร็็วขึ้้�น ซึ่่�ง
การเปลี่่�ยนแปลงตามวิิถีีการทำำ�งานรููปแบบใหม่่นี้้�เป็็นเพีียง
แค่่ จุุ ด เริ่่� ม ต้้ น ของการเตรีี ย มความพร้้ อ มเพื่่� อ รองรัั บ
การเปลี่่�ยนต่่าง ๆ อีีกมากมายที่่�อาจเกิิดขึ้้�นได้้ ในอนาคต
เพื่่�อให้้ตััวเราและองค์์กรอยู่่�ได้้อย่่างยั่่�งยืืน”

“การปรัับความคิิด หรืือ Mindset เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญที่่�จะช่่วย
ให้้เราสามารถคิิดหาวิิธีีที่่�จะปรัับตััวให้้อยู่่�รอดได้้ภายใต้้
การเปลี่่� ย นแปลงที่่� เ กิิ ดขึ้้� น เพราะอย่่ า งไรก็็ ต ามเมื่่� อ วิิ ถีี
การใช้้ชีีวิิตที่่�เป็็นบรรทััดฐานเดิิมของสัังคมเปลี่่�ยน เราก็็
ไม่่อาจหลีีกเลี่่�ยงและต้้องอยู่่�กัับชีีวิิตวิิถีีใหม่่นี้้�ให้้ ได้้เช่่นกััน”

นายป้้องไท วิิ ไลเรืืองสุุวรรณ
ผู้้�จััดการ แผนกพััฒนาระบบแผนอาชีีพ
และประเมิินความสามารถ
ปตท.สผ.

นางสาวธิิดารััตน์์ ฉััตรไชยเดช
เจ้้าหน้้าที่่� สนัับสนุุนกลยุุทธ์์และวางแผน
ปตท.สผ.

ลดความเสี่ยงในการ เพิ่มประสิทธิภาพ ลดภาระค่าเช่าพื้นที่ ลดการปล่อยก๊าซ
เพิ่มความสมดุล
แพร่กระจายของ ในการบริหารจัดการ
สำ�นักงานและ
คาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างการใช้ชีวิต
โรคโควิด 19
พื้นที่สำ�นักงาน
อาคารจอดรถ
จากการใช้รถยนต์
กับการทำ�งาน
และลดโอกาส
และลดการเดินทาง
ของพนักงาน
การติดเชื้อ
ของพนักงาน
(Work-life Balance)

28

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

การเรีียนรู้้�ไร้้ขีีดจำำ�กััด
การอบรมออนไลน์์
รููปแบบต่่าง ๆ

หลัักสููตรการอบรมออนไลน์์
กว่่า 50 หลัักสููตร

ด้านเทคนิค

เช่น วิศวกรรม
การสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม

ห้องเรียนเสมือนจริง

(Virtual Classroom)
i-Learning / Platform อื่น ๆ

ช่่วยให้้ระดัับศัักยภาพ
ในการพััฒนาโดยรวม
ของบริิษััทฯ สููงขึ้้�น

ทักษะทั่วไป

เช่น Soft Skill ทักษะเชิงธุรกิจ
ทักษะที่จำ�เป็นในอนาคต

จากความเชื่่�อว่่า ทรััพยากรบุุคคลคืือส่่วนสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อน
องค์์กรให้้บรรลุุเป้้าหมาย ปตท.สผ. จึึงให้้ความสำำ�คััญกัับการ
พัั ฒ นาศัั ก ยภาพบุุคลากรอย่่ า งต่่อเนื่่� อ ง และด้้ ว ยในปัั จ จุุบัั น
ทิิศทางของรููปแบบการเรีียนรู้้�ได้้เปลี่่�ยนแปลงไปตามสถานการณ์์
และเทคโนโลยีีที่่�เข้้ามามีีบทบาทมากขึ้้�น รวมไปถึึงการมุ่่�งเน้้น
การเรีียนรู้้�ด้้วยตนเองเป็็นหลััก ปตท.สผ. จึึงได้้ริิเริ่่�มปรัับเปลี่่�ยน
รููปแบบการอบรมและพััฒนาศัักยภาพพนัักงานจากการอบรมใน
รููปแบบห้้องเรีียน หรืือ Classroom Learning เป็็นการอบรมแบบ
ออนไลน์์ หรืือ Digital Learning มากขึ้้น� ซึ่ง่� การอบรมแบบออนไลน์์
นี้้�ยัังสอดคล้้องกัับวิิถีีการทำำ�งานรููปแบบใหม่่ของบริิษััทฯ อีีกด้้วย
การอบรมแบบออนไลน์์นี้้�เป็็นส่่วนหนึ่่�งในการสร้้างวััฒนธรรม
การเรีียนรู้้�ของพนัักงาน เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเป็็นองค์์กรแห่่งการเรีียนรู้้�
ตามเป้้าหมายด้้านการพััฒนาบุุคลากรของบริิษัทั ฯ อีีกทั้้ง� ยัังอำำ�นวย
ความสะดวกแก่่พนัักงานในการเข้้าถึึงการอบรมและสร้้างโอกาสการ
เรีียนรู้้�ได้้มากขึ้้น� โดยบริิษัทั ฯ มีีแผนที่่จ� ะพััฒนาหลัักสููตรการอบรม
รููปแบบออนไลน์์ให้้มากขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเป็็นการเสริิมสร้้าง
โอกาสในการเรีียนรู้้�และพััฒนาบุุคลากรได้้อย่า่ งไม่่มีีที่่สิ้้� น� สุุดต่่อไป

“การเรีียนรู้้�ไม่่ได้้หยุุดอยู่่�แค่่ภายในห้้องเรีียนเท่่านั้้�น แต่่เรา
สามารถเรีียนรู้้�และพััฒนาตนเองได้้ทุุกที่่�ทุุกเวลา เพีียง
แค่่เราเปิิดใจรัับ เปิิดความคิิดให้้พร้้อมที่่�จะเรีียนรู้้�สิ่่�งใหม่่ ๆ
ด้้วยตนเอง และไม่่หยุุดที่่�จะพััฒนาตน โอกาสในการเรีียนรู้้�
ก็็พร้้อมที่่�จะเปิิดกว้้างให้้กัับทุุกคนเสมอเช่่นกััน”
นางสาวสุุนัันทา กิิติิสารศัักดิ์์�
ผู้้�จััดการ แผนกพััฒนาการเรีียนรู้้�
ปตท.สผ.

วััฒนธรรมความปลอดภััยขององค์์กร
ปตท.สผ. ได้้ทำ�ำ การสำำ�รวจระดัับวััฒนธรรมความปลอดภััยองค์์กร
(PTTEP SSHE Culture Survey) มาอย่า่ งต่่อเนื่่อ� งตั้้ง� แต่่ปีี 2554 โดย
จะทำำ�การสำำ�รวจฯ ในทุุก 3 ปีี เพื่่�อวััดระดัับวััฒนธรรมด้้านความ
ปลอดภััยในองค์์กรโดยรวม เพื่่�อหาแนวทางปรัับปรุุงให้้เกิิดความ
ปลอดภััยสููงสุุดในการทำำ�งานทั้้�งในส่่วนของพนัักงานและผู้้�รับั เหมา
อีีกทั้้�งยัังเป็็นการสะท้้อนประสิิทธิิภาพการดำำ�เนิินงานด้้านความ
ปลอดภััยขององค์์กรและนำำ�ไปสู่่ก� ารบริิหารจััดการที่่เ� หมาะสม
บริิษััทฯ ได้้มีีการปรัับปรุุงแบบสำำ�รวจอย่่างต่่อเนื่่�องให้้ครอบคลุุม
มิิติต่่ิ าง ๆ มากขึ้้น� ทั้้�งในด้้านระบบการบริิหารจััดการความปลอดภััย
และอาชีีวอนามััยของบุุคคล (Personal Safety) และด้้านความ
ปลอดภััยของกระบวนการ (Process Safety) ล่่าสุุดในปีี 2563

ได้้เพิ่่�มเติิมด้้านการบริิหารจััดการสิ่่�งแวดล้้อมเข้้าไปด้้วย โดยผล
จากการสำำ�รวจจะถููกนำำ�มาวิิเคราะห์์และจััดทำ�ำ แผนพััฒนาระดัับ
วััฒนธรรมความปลอดภััยองค์์กร 3 ปีี (3-Year SSHE Culture
Improvement Plan) เพื่่อ� ให้้แต่่ละหน่่วยงานนำำ�ไปปฏิิบัติั ิ
ในปีี 2563 ปตท.สผ. ยัังได้้ปรัับเปลี่่�ยนการสำำ�รวจให้้เป็็นรููปแบบ
ออนไลน์์ สอดรัับกัับรููปแบบการทำำ�งานวิิถีีใหม่่ของบริิษัทั ฯ ภายใต้้
สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 โดยการสำำ�รวจ
ครั้้�งนี้้�ครอบคลุุมพนัักงานทุุกคนกว่่า 4,000 คน และเป็็นปีีแรก
ที่่� ปตท.สผ. ได้้ ข ยายการสำำ� รวจไปยัั ง ผู้้�รัั บ เหมาของบริิ ษัั ท ฯ
โดยมีีผู้้�รัับเหมาเข้้าร่่วมการสำำ�รวจเป็็นจำำ�นวนกว่่า 1,400 คน
ผลที่่�ได้้จากการสำำ�รวจในปีี 2563 ปตท.สผ. มีีระดัับวััฒนธรรม

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ความปลอดภััยขององค์์กรอยู่่ที่� ่� 4.36 จากระดัับ 5 ซึ่่ง� เป็็นระดัับสููงสุุด
คืือ การปฏิิบััติิจนเป็็นนิิสััย และเป็็นตััวเลขที่่�เพิ่่�มขึ้�น้ อย่่างต่่อเนื่่�อง
ตั้้�งแต่่ปีีแรกที่่�ทำำ�การสำำ�รวจ สะท้้อนให้้เห็็นว่่า พนัักงาน ปตท.สผ.
ในทุุกระดัับให้้ความสำำ�คััญและมีีความเข้้าใจในการปฏิิบััติิงาน
ด้้านความปลอดภััยเพิ่่�มมากขึ้้�น
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ด้้วยประสิิทธิิภาพการบริิหารจััดการด้้านความปลอดภััยต่่าง ๆ
ส่่งผลให้้ ปตท.สผ. มีีการดำำ� เนิิ น งานด้้ า นความปลอดภัั ย ฯ
อยู่่�ในระดัับชั้้�นนำำ� เมื่่�อเทีียบกัับบริิษััทสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
ชั้้�นนำำ�ระดัับโลกซึ่่�งเป็็นสมาชิิกของสมาคมผู้้�ผลิิตน้ำำ��มัันและก๊๊าซ
นานาชาติิ

ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ มีีเป้้าหมายด้้านความปลอดภััยมุ่่�งสู่่�การทำำ�งาน ในปีี 2563 ถึึงแม้้ว่่า ปตท.สผ. จะมีีแนวโน้้มสถิิติิอุุบััติิเหตุุที่่�มีี
โดยปราศจากอุุบััติิเหตุุ (Target Zero)
การบาดเจ็็บจากการทำำ�งานทั้้�งหมด (TRIR) และสถิิติกิ ารหกรั่่ว� ไหล
ของน้ำำ��มัันและสารเคมีีลดลงอย่่างเห็็นได้้ชััด อย่่างไรก็็ตามพบว่่า
สถิิติอุุบั
ิ ติั เิ หตุุที่่มีี� การบาดเจ็็บถึึงขั้้น� หยุุดงาน (LTIF) และการรั่่ว� ไหล
ระดัับวััฒนธรรมความปลอดภััย
จากกระบวนการผลิิต (LOPC) มีีแนวโน้้มสููงขึ้้น� โดยค่่าสถิิติที่ิ เ่� พิ่่�มขึ้น้�
เกิิดจากโครงการต่่างประเทศที่่�มีีการควบรวมกิิจการมาตั้้�งแต่่
ปี 2560 ปี 2563
ปีี 2562 ทั้้�งนี้้� ปตท.สผ. ได้้ทำำ�การวิิเคราะห์์หาสาเหตุุของอุุบััติิเหตุุ
ปี 2557 = 4.16 = 4.36
ปี 2554
และเพิ่่�มความเข้้มข้้นในด้้านการกำำ�กัับดููแล รวมไปถึึงการเร่่ง
= 3.31 = 3.71
แผนการปรัับปรุุงแก้้ไขเพื่่�อไม่่ให้้เกิิดเหตุุการณ์์เหล่่านี้้�ซ้ำำ��อีีก
สถิิติิอุุบััติิเหตุุที่่�มีีการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(Lost Time Injury Frequency – LTIF)
(เหตุุการณ์์ต่่อล้้านชั่่�วโมงทำำ�งาน)

ปี 2561

0.07

ปี 2562

0.07

ปี 2563

0.13

สถิิติอุิ บัุ ติั เิ หตุุการรั่่�วไหลจากกระบวนการผลิิตและหลุุมเจาะ
(Loss of Primary Containment Rate – LOPC)
(เหตุุการณ์์ต่่อล้้านชั่่�วโมงทำำ�งาน)
ปี 2561

0.11

ปี 2563
ปี 2562

0.09

นางสาวฤทััยรััตน์์ คำำ�พรมมีี
SSHE Specialist
Schlumberger Oversea S.A.

0.16

สถิิติิอุุบััติิเหตุุที่่�มีีการบาดเจ็็บจากการทำำ�งานทั้้�งหมด
(Total Recordable Injury Rate – TRIR)
(เหตุุการณ์์ต่่อล้้านชั่่�วโมงทำำ�งาน)
ปี 2561

0.75

ปี 2562

0.55

ปี 2563

0.32

สถิิติิอััตราหกรั่่�วไหลของน้ำำ��มัันและสารเคมีี
(Oil and Chemical Spill Rate)
(ตัันต่่อล้้านตัันปิิโตรเลีียมที่่�ผลิิต)
ปี 2561

0.60

ปี 2562

0.63

ปี 2563

0.08

“ความเป็็ น ผู้้�นำำ�ด้้ า นความปลอดภัั ย (Safety Leadership) นั้้� น
เป็็นสิ่่�งสำำ�คััญในการช่่วยป้้องกัันการเกิิดอุุบััติิเหตุุจากการทำำ�งาน
โดย ปตท.สผ. ได้้มีกี ารส่่งเสริิมให้้เกิิดความเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นความปลอดภััย
กัับผู้้�รัับเหมาทุุกบริิษััท ซึ่่�งเห็็นได้้ชััดเจนว่่า ปตท.สผ. ให้้ความสำำ�คััญ
ในเรื่่�องนี้้�เป็็นอย่่างมาก เพื่่�อให้้เกิิดความปลอดภััยในการดำำ�เนิินงาน
ของบริิษััทฯ อย่่างแท้้จริิง”
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กลยุุทธ์์การขยายธุุรกิิจ (Expand)
กลยุุทธ์์ของ ปตท.สผ. ในการขยายธุุรกิิจหลัักมุ่่�งเน้้นในพื้้�นที่่�ยุุทธศาสตร์์ ได้้แก่่ ประเทศไทย ภููมิิภาคเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้ และ
ตะวัันออกกลาง และหาโอกาสลงทุุนในพื้้�นที่่�อื่่�น ๆ ที่่�มีีศัักยภาพร่่วมกัับผู้้�ร่่วมทุุนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ รวมทั้้�งแสวงหาโอกาสในธุุรกิิจ
ก๊๊าซธรรมชาติิเหลวแบบครบวงจร การลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่เพื่่�อความยั่่�งยืืน ได้้แก่่ ธุุรกิิจไฟฟ้้าจากก๊๊าซธรรมชาติิในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้ และการเร่่งขยายธุุรกิิจหุ่่�นยนต์์และปััญญาประดิิษฐ์์

การขยายการลงทุุนเพื่่�อการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืน
ปตท.สผ. มีีการขยายธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2563 โดยเฉพาะ
อย่่ า งยิ่่� ง ในภููมิิ ภ าคตะวัั น ออกกลางซึ่่� ง เป็็ น พื้้� น ที่่� ยุุท ธศาสตร์์
สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และเป้้าหมายหลัักของบริิษัทั ฯ โดย ปตท.สผ.
ได้้ร่่วมกัับบริิษััท โททาล อีีแอนด์์พีี ซึ่่�งเป็็นพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
มาอย่่ า งยาวนาน ได้้ ร่่ วมลงนามในสัั ญ ญาแบ่่งปัั น ผลผลิิ ต
(Exploration and Production Sharing Agreement – EPSA)
กัับกระทรวงน้ำำ��มัันและก๊๊าซแห่่งรััฐสุุลต่่านโอมาน เพื่่�อรัับสิิทธิิ
ในการดำำ� เนิิ น การสำำ� รวจและผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียมในแปลงสำำ� รวจ
บนบกแปลง 12 ซึ่ง่� เป็็นแปลงสำำ�รวจก๊๊าซธรรมชาติิบนบกขนาดใหญ่่
ราว 10,000 ตารางกิิ โ ลเมตร ตั้้� ง อยู่่� บ ริิ เ วณตอนกลางของ
ประเทศโอมาน นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังได้้จับั มืือกัับบริิษัทอีี
ั เอ็็นไอ

บริิษััทน้ำำ��มัันรายใหญ่่ของโลกจากประเทศอิิตาลีี ชนะประมููล
แปลงสำำ� รวจออฟชอร์์ 3 นอกชายฝั่่� ง สหรัั ฐ อาหรัั บ เอมิิ เ รตส์์
ซึ่่�งนัับเป็็นแปลงสำำ�รวจนอกชายฝั่่�งที่่�มีีขนาดใหญ่่กว่่า 11,000
ตารางกิิโลเมตร และเป็็นพื้้�นที่่�ที่่�มีีศัักยภาพปิิโตรเลีียมสููงเป็็น
อัันดัับต้้น ๆ ของโลก

“ปตท.สผ. และ Total เป็็ น พัั น ธมิิ ต รทางธุุ ร กิิ จ ที่่� ดีี ต่่ อ กัั น
ตามวิิสััยทััศน์์ของ ปตท.สผ. ‘Energy Partner of Choice’
โดยร่่ ว มกัั น พัั ฒ นาธุุ ร กิิ จ และสร้้ า งบุุ ค ลากรด้้ า นพลัั ง งาน
ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ให้้เกิิดความยั่่�งยืืนทั่่�วอาเซีียนและภููมิิภาค
ตะวัันออกกลาง”
Mr. Pascal Laroche
General Manager
Total E&P Thailand
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ความสำำ�เร็็จในการขยายธุุรกิิจใน 2 ประเทศนี้้�นับั เป็็นอีีกก้้าวสำำ�คัญ
ั
ของ ปตท.สผ. ในการขยายฐานการลงทุุนของบริิษััทฯ ในภููมิิภาค
ตะวัันออกกลางให้้แข็็งแกร่่งมากยิ่่�งขึ้้�น สอดคล้้องกัับกลยุุทธ์์และ
เป้้าหมายในการเพิ่่�มปริิมาณสำำ�รองและกำำ�ลัังการผลิิตปิิโตรเลีียม
ของบริิษััทฯ ในอนาคต อีีกทั้้�งยัังเป็็นการกระชัับความร่่วมมืือกััน
ระหว่่าง ปตท.สผ. กัับพัันธมิิตรทางธุุรกิิจให้้แน่่นแฟ้้นมากขึ้้�น
สอดคล้้องกัับวิิสััยทััศน์์ของบริิษััทฯ ในการเป็็น “Energy Partner
of Choice”
นอกเหนืือจากการขยายการลงทุุนในธุุรกิิจหลัักแล้้ว ปตท.สผ.
ยัังได้้ขยายการลงทุุนไปในธุุรกิิจใหม่่ตามแผนงานของบริิษััทฯ
นั่่�นคืือ การได้้รัับการอนุุมััติิจากรััฐบาลสาธารณรััฐแห่่งสหภาพ
เมีียนมา (เมีียนมา) ให้้เดิินหน้้าพััฒนาโครงการผลิิตไฟฟ้้าจาก
ก๊๊าซธรรมชาติิ (Integrated Domestic Gas to Power) ซึ่่�งจะเป็็น
การลงทุุนด้้านพลัังงานแบบครบวงจร ตั้้�งแต่่ต้้นน้ำำ��จนถึึงการผลิิต
ไฟฟ้้า โดยนำำ�ก๊า๊ ซฯ จากโครงการซอติิก้า้ และโครงการเมีียนมา เอ็็ม 3
มาใช้้ ใ นการผลิิ ต ไฟฟ้้ า ในราคาที่่� เ หมาะสมให้้ กัั บ เมีียนมา
นอกจากนี้้� ยัังรวมถึึงการก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้าพลัังความร้้อนร่่วม
ขนาดกำำ� ลัั ง การผลิิ ต 600 เมกะวัั ต ต์์ การก่่อสร้้ า งระบบท่่อ
ขนส่่งก๊๊าซฯ และการวางระบบสายส่่งไฟฟ้้า โครงการนี้้�ไม่่เพีียง
แต่่จะทำำ�ให้้ธุุรกิิจของ ปตท.สผ. เติิบโต แต่่ยัังเป็็นการเสริิมสร้้าง
ความมั่่�นคงทางพลัังงานให้้กัับเมีียนมาอีีกด้้วย

“การดำำ� เนิิ น งานของ ปตท.สผ. เป็็ น ภารกิิ จ หลัั ก ของ
ประเทศชาติิ ในการสร้้ า งรายได้้ แ ละความมั่่� น คงทาง
พลัังงานในระยะยาว ผ่่านการเสาะแสวงหาแหล่่งน้ำำ��มััน
ทั้้�งในและต่่างประเทศ บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการองค์์กร
ที่่� มีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ มีี ค วามโปร่่ ง ใสในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ทุุกขั้้�นตอน มีีการดููแลและสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับลููกค้้า
ในระยะยาว อีีกทั้้�งยัังมีีความมุ่่�งมั่่�นในการบริิหารจััดการ
คุุณภาพปิิโตรเลีียมที่่�มีีความเป็็นมิิตรต่่อสิ่่�งแวดล้้อม”
นางธนัันต์์พร ตั้้�งพิิทัักษ์์กุุล
ผู้้�จััดการฝ่่ายการค้้าน้ำำ��มัันดิิบ
บริิษััท ปตท. จำำ�กััด (มหาชน)
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การเร่่งขยายธุุรกิิจหุ่่�นยนต์์และปััญญาประดิิษฐ์์
Nautilus หุ่่�นยนต์์ซ่่อมบำำ�รุุงท่่อส่่งปิิโตรเลีียม
ใต้้ทะเลตััวแรกของโลก
ปตท.สผ. ให้้ ค วามสำำ�คัั ญ เรื่่� อ งการพัั ฒ นาองค์์ ค วามรู้้�เรื่่� อ ง
เทคโนโลยีีเป็็นอัันดัับต้้น ๆ โดยเฉพาะเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์
และหุ่่�นยนต์์ และในปีี 2561 ได้้จััดตั้้�งบริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์
เวนเจอร์์ ส จำำ�กัั ด หรืือเออาร์์ วีี เพื่่� อ ให้้ บ ริิ ก ารด้้ า นเทคโนโลยีี
ปััญญาประดิิษฐ์์และหุ่่�นยนต์์สำ�ำ หรัับสนัับสนุุนกิิจกรรมการสำำ�รวจ
พััฒนา และผลิิตปิิโตรเลีียม รวมถึึงด้้านอื่่น� ๆ โดยเน้้นการดำำ�เนิินงาน
ใน 4 ส่่วน ได้้แก่่ การทำำ�งานใต้้น้ำำ�� (Subsea) การสำำ�รวจทางอากาศ
(Aerial Inspection) การเกษตรกรรม (Agriculture) และการแพทย์์
(Med Tech) เพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพการแข่่งขัันให้้กัับ ปตท.สผ.
ในปีี 2562 บริิษััท เออาร์์วีี ร่่วมกัับบริิษััท คองส์์เบิิร์์ก เฟอร์์โรเทค
(Kongsberg Ferrotech) จากประเทศนอร์์เวย์์ พััฒนาหุ่่�นยนต์์
นอติิลุุสซึ่่�งเป็็นหุ่่�นยนต์์ซ่่อมบำำ�รุุงท่่อส่่งปิิโตรเลีียมใต้้ทะเลตััวแรก
ของโลก เพื่่�อลดความเสี่่�ยงด้้านความปลอดภััยในการทำำ�งาน
ซ่่อมบำำ�รุุงท่่อส่่งปิิโตรเลีียมใต้้ทะเลและลดค่่าใช้้จ่่าย โดยการพััฒนา
ครั้้� ง นี้้� เ ป็็ น การร่่วมกัั น นำำ� ความรู้้�ความสามารถของวิิ ศ วกรของ
ปตท.สผ. และเออาร์์ วีี ในด้้ า นการปฏิิ บัั ติิ ง านตรวจสอบ
ซ่่อมบำำ�รุุงท่่อส่่งปิิโตรเลีียมใต้้ทะเล รวมกัับความรู้้�ความสามารถ
ในการพััฒนาหุ่่�นยนต์์ปฏิิบััติิการใต้้ทะเลของบริิษััท คองส์์เบิิร์์ก
เฟอร์์โรเทค โดยหุ่่�นยนต์์นอติิลุุสยัังได้้รัับรางวััลชนะเลิิศ ADIPEC
Awards 2020 สาขาที่่�สุุดของนวััตกรรมแห่่งปีี (Breakthrough
Technological Project of the Year) อีีกด้้วย
หุ่่�นยนต์์นอติิลุุสได้้รัับการพััฒนาขึ้้�นภายใต้้การกำำ�กัับดููแลจาก
ตััวแทนที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกภาคส่่วน และมีีแผนจะนำำ�มาใช้้ทำำ�งานจริิง
กัับท่่อส่่งปิิโตรเลีียมในอ่่าวไทยในปีี 2564 โดยคาดว่่าจะทำำ�ให้้
สามารถลดค่่าใช้้จ่่ายในการซ่่อมบำำ�รุุงมากกว่่าร้้อยละ 40 โดยยััง
คงไว้้ซึ่ง่� ประสิิทธิภิ าพตามมาตรฐานสากล รวมถึึงการลดความเสี่่ย� ง
ในการทำำ�งาน อีีกทั้้�งยัังสามารถต่่อยอดการทำำ�ธุุรกิิจในการให้้บริิการ
เชิิงพาณิิชย์์แก่่บริิษััทสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียมอื่่�น ๆ

“ในฐานะที่่�เออาร์์วีีเป็็นบริิษััทลููกของ ปตท.สผ. จึึงได้้เรีียนรู้้�
และปฏิิบััติิตามแนวคิิดการดำำ�เนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนของ
ปตท.สผ. ด้้วยการเป็็นคนเก่่ง คนดีี และมีีความรัับผิิดชอบ
มาโดยตลอด กอปรกัั บ การมุ่่�งเติิ บ โตในธุุ ร กิิ จ ใหม่่ ที่่� มีี
เป้้ า หมายหลัั ก เพื่่� อ เปลี่่� ย นแปลงองค์์ ก รไปสู่่�ยุุ คดิิ จิิ ทัั ล
(Digital Transformation) เพื่่�อสร้้างโอกาสและความ
ต่่อเนื่่�องของธุุรกิิจให้้ดำ�ำ เนิินไปได้้ ในกระแส Technology
Disruption”
ดร.ธนา สราญเวทย์์พัันธุ์์�
ผู้้�จััดการทั่่�วไป
บริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส จำำ�กััด (เออาร์์วีี)

GRC

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง
และการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

(Governance, Risk Management and Compliance – GRC)
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ภาพรวมการดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง
และการกำำ�กัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (GRC) ปีี 2563

ปรัับใช้้หลัักการ GRC สำำ�เร็็จ

ปตท.สผ. มุ่่� ง เน้้ น การดำำ� เนิิ น ธุุรกิิ จ ด้้ ว ยความโปร่่งใสและมีี
ประสิิทธิิภาพ เพื่่�อสร้้างเสถีียรภาพและความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร
โดยยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาล การกำำ�กัับดููแลให้้มีีการบริิหาร
ความเสี่่� ย งและการควบคุุมภายในอย่่ า งเหมาะสม ตลอดจน
การปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด
ผ่่านการดำำ�เนิินการตาม 2 กลยุุทธ์์หลััก คืือ “กลยุุทธ์์การกำำ�กัับ
ดููแลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Smart Assurance)” และ “กลยุุทธ์์
การสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบััติิงานตามหลััก GRC (GRC in
Common Sense)” โดย ปตท.สผ. มีีเป้้ า หมายด้้ า น GRC
ที่่จ� ะเป็็นองค์์กรต้้นแบบด้้าน GRC ให้้กับั กลุ่่ม� บริิษัทั จดทะเบีียนไทย
และปรัับเพิ่่�มระดัับวุุฒิิภาวะด้้าน GRC (GRC Maturity Level)
สู่่�ระดัับสููงสุุดคืือระดัับ 5 โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ มีีการดำำ�เนิินงาน
ด้้าน GRC ที่่�โดดเด่่น ดัังนี้้�

กัับโครงการที่่�บริิษััทฯ เข้้าลงทุุนใหม่่
ขยายระบบการรัับเรื่่�องร้้องเรีียน

ครอบคลุุมบริิษััทย่่อย
และโครงการในต่่างประเทศ
ริิเริ่่�มใช้้ระบบลงทะเบีียน
ความเสี่่�ยงบนระบบเครืือข่่าย
เป้้าหมายปีี 2573

ปรับเพิ่มระดับ
เป็็น
องค์์กรต้้นแบบ วุุฒิิภาวะด้้าน GRC
ด้้าน GRC (GRC Maturity Level)

สู่่�ระดัับสููงสุุดคืือระดัับ 5
ให้้กัับบริิษััท
จดทะเบีียนไทย (Continuous Improvement
with Automation)

Mr. Khairul Mizan Zakaria
Compliance Manager
PTTEP Malaysia

“ผมมีีความภููมิิใจมากที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของ ปตท.สผ. ซึ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�มีี
การดำำ�เนิินงานด้้านการกำำ�กัับดููแลองค์์กรเป็็นอย่่างดีีและดำำ�เนิินธุุรกิิจ
อย่่ า งมีี จ ริิ ย ธรรม รวมทั้้� ง มีี ผู้้� บริิ ห ารระดัั บ สูู ง ที่่� ใ ห้้ ค วามสำำ�คัั ญ กัั บ
เรื่่�องนี้้�เป็็นอย่่างมาก เราดีีใจที่่� ได้้รัับการสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�จาก
ผู้้�บริิหารในการดำำ�เนิินงานด้้านจริิยธรรมทางธุุรกิิจและการต่่อต้้าน
การทุุจริิตให้้กัับโครงการมาเลเซีีย อีีกทั้้�งยัังมีีนโยบายด้้าน GRC
ชััดเจน รวมถึงึ กระบวนการที่่�ดีี เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจถึงึ การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่�ดีี
สร้้างการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร”

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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กลยุุทธ์์การกำำ�กัับดููแลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Smart Assurance)
กลยุุทธ์์การกำำ�กับั ดููแลอย่า่ งมีีประสิิทธิภิ าพ (Smart Assurance) มุ่่ง� เน้้นการบริิหารจััดการกระบวนการกำำ�กับั ดููแลองค์์กรแบบบููรณาการ
อย่า่ งรััดกุุมและมีีประสิิทธิภิ าพ ครอบคลุุมทุุกหน่่วยงานของ ปตท.สผ. ทั้้�งในและต่่างประเทศ เพื่่อ� ให้้มีีการกำำ�กับั ดููแลองค์์กรอย่า่ งทั่่�วถึึง
และเป็็นมาตรฐานเดีียวกัันเพื่่�อรองรัับการขยายตััวทางธุุรกิิจ

การกำำ�กัับดููแลสำำ�หรัับการเปลี่่�ยนผ่่านสิิทธิ์์�การดำำ�เนิินโครงการ

ปตท.สผ. มีีการขยายการลงทุุนและเข้้าซื้้อ� กิิจการในหลายโครงการ
ในปีี 2562 ทำำ�ให้้ในปีี 2563 ต้้องวางระบบการกำำ�กัับดููแลการ
ดำำ�เนิินงานตามหลัักการ GRC ในโครงการลงทุุนใหม่่ให้้สอดคล้้อง
ตามมาตรฐานของ ปตท.สผ. เพื่่�อ ให้้มั่่�นใจว่่าการดำำ� เนิิ นงาน
ของโครงการใหม่่นั้้�นจะเป็็นไปอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
เพื่่�อให้้การดำำ�เนิินงานเป็็นไปอย่่างราบรื่่�นและมีีประสิิทธิิภาพ
สููงสุุด ปตท.สผ. ได้้ศึึกษาระบบการกำำ�กัับดููแลตามหลัักการ GRC
ของแต่่ละโครงการ เพื่่�อวิิเคราะห์์ช่่องว่่างและจััดทำำ�แผนพััฒนา
ที่่�เหมาะสม ควบคู่่�ไปกัับการสื่่�อสารเกี่่�ยวกัับหลัักการ GRC ให้้แก่่
ผู้บ้� ริิหารและพนัักงานในโครงการลงทุุนใหม่่ ให้้ทราบถึึงความสำำ�คัญ
ั
และแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีเพื่่�อให้้เกิิดความเข้้าใจ มีีแนวคิิดและวิิธีีการ
ดำำ�เนิินงานตามแบบของ ปตท.สผ. และนำำ�ไปสู่่ก� ารนำำ�ไปปฏิิบัติั จิ ริิง
นอกจากนี้้�ยัังได้้กำำ�หนดหน่่วยงานที่่�รัับผิิดชอบงานด้้าน GRC
ของโครงการใหม่่ พร้้อ มระบุุในโครงสร้้างองค์์กรและกำำ� หนด
ขอบเขตงานที่่�ชััดเจน และได้้มีีการติิดตามผลอย่่างสม่ำำ��เสมอ
เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่ามีีระบบการควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม นอกจากนี้้�
ยัังมีีการรวบรวมข้้อมููลการดำำ�เนิินงานและจััดเก็็บในระบบบริิหาร
จััดการองค์์ความรู้้� เพื่่�อเป็็นองค์์ความรู้้�ให้้กัับ ปตท.สผ. อีีกด้้วย

นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ได้้นำำ�เทคโนโลยีีดิิจิิทััลมาช่่วยในการพััฒนา
กระบวนการดำำ�เนิินงานด้้าน GRC และขยายขอบเขตให้้ครอบคลุุม
หน่่วยงานทั้้�งในและต่่างประเทศมากขึ้้�น เช่่น การปรัับปรุุงระบบ
การรัั บ เรื่่� อ งร้้ อ งเรีียน (Whistleblowing System) ให้้ ร องรัั บ
การดำำ�เนิินการของบริิษััทย่่อยและโครงการในต่่างประเทศ ได้้แก่่
โครงการเมีียนมา และโครงการมาเลเซีีย เพื่่� อ ให้้ ผู้้� แ ทนของ
โครงการนั้้�น ๆ สามารถบริิหารจััดการเรื่่�องร้้องเรีียนที่่�อยู่่�ในความ
รัับผิิดชอบได้้โดยตรง รวมถึึงได้้ริเิ ริ่่ม� ใช้้ระบบลงทะเบีียนความเสี่่ย� ง
บนระบบเครืือข่่าย (Web-based Risk Register System) เพื่่�อ
ช่่วยให้้การระบุุและวิิเคราะห์์ความเสี่่�ยงเป็็นไปอย่่างครบถ้้วน
รวดเร็็ว สื่่�อสารได้้อย่่างทั่่�วถึึง และยัังช่่วยให้้ผู้้�เกี่่�ยวข้้องสามารถ
ติิดตามการจััดการความเสี่่�ยงได้้อย่่างสะดวกรวดเร็็วอีีกด้้วย
การวางระบบการกำำ�กัับดููแลการดำำ�เนิินงานตามหลััก GRC นี้้�
ไม่่เพีียงแต่่จะช่่วยให้้บริิษััทฯ มีีการบริิหารจััดการด้้าน GRC ที่่�มีี
ประสิิทธิภิ าพเป็็นมาตรฐานในทุุกโครงการและทุุกพื้้�นที่่ป� ฏิิบัติั กิ าร
แล้้ว ยัังช่่วยให้้บริิษัทั ฯ สามารถป้้องกัันความเสีียหายที่่อ� าจเกิิดขึ้น้�
จากการทุุจริิตหรืือประพฤติิมิชิ อบ อัันอาจส่่งผลกระทบต่่อชื่่อ� เสีียง
และภาพลัักษณ์์ขององค์์กรได้้ อีีกทั้้�งการมีีระบบการกำำ�กัับดููแล
กิิจการที่่�ดีีนั้้�น เป็็นการสร้้างความเชื่่�อมั่่�นให้้กัับผู้้�ถืือหุ้้�น นัักลงทุุน
และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่เ� กี่่ย� วข้้อง และสอดคล้้องกัับแนวคิิดการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร
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กลยุุทธ์์การสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบััติิงานตามหลััก GRC (GRC in Common Sense)
นอกเหนืือจากการวางระบบการกำำ�กัับดููแลที่่�มีีประสิิทธิิภาพแล้้ว ปตท.สผ. ยัังมุ่่�งเน้้นให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตระหนััก เข้้าใจ และยอมรัับที่่�จะนำำ�แนวทางการดำำ�เนิินการตามหลััก GRC ไปปฏิิบััติิเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำำ�เนิินงาน
ประจำำ�วัันและการตััดสิินใจที่่�สำำ�คััญ รวมถึึงมุ่่�งขยายผลโดยเผยแพร่่แนวปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้าน GRC ไปยัังชุุมชนและสัังคมในวงกว้้าง

การเข้้าร่่วมการบรรยายหััวข้้อด้้าน GRC กัับหน่่วยงานภายนอก
ปตท.สผ. ในฐานะผู้้�ร่่วมก่่อตั้้�งสมาคมเครืือข่่ายโกลบอลคอมแพ็็ก
แห่่งประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT)
มีีความมุ่่�งมั่่�นในการเป็็นแกนนำำ�ร่่วมขัับเคลื่่�อนการส่่งเสริิมการ
ดำำ�เนิินธุุรกิิจตามหลัักบรรษััทภิิบาลและการต่่อต้้านการทุุจริิต
โดยเป็็นหนึ่่�งในคณะอนุุกรรมการในเรื่่อ� งดัังกล่่าว และเพื่่อ� ตอกย้ำำ��
ถึึงความมุ่่�งมั่่�นนี้้� ในปีี 2563 ปตท.สผ. ได้้เข้้าร่่วมเวทีีเสวนาเรื่่�อง
การส่่งเสริิมบรรษััทภิิบาลและการต่่อต้้านการทุุจริิต ภายในงาน
“GCNT FORUM 2020: Thailand Business Leadership for
SDGs” เพื่่�อร่่วมแบ่่งปัันองค์์ความรู้้�และแลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์
ในการดำำ�เนิินงานตามหลััก GRC ขององค์์กร และร่่วมเป็็นส่่วนหนึ่่�ง
กัับ GCNT ในการผลัักดััน สร้้างความตระหนัักรู้้�และความตื่่�นตััว
ให้้กับั ภาคธุุรกิิจในสัังคมวงกว้้าง ได้้ร่่วมกัันขัับเคลื่่อ� นประเทศไทย
ให้้บรรลุุเป้้าหมายการพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืน หรืือ UN SDGs ไปด้้วยกััน

นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัั ง ได้้ เ ข้้ า ร่่วมเป็็ น คณะกรรมการชมรม
บริิ ห ารความเสี่่� ย งและการควบคุุมภายใน สมาคมบริิ ษัั ท
จดทะเบีียนไทย โดยมีีวััตถุุประสงค์์ที่่�จะแลกเปลี่่�ยนความรู้้�และ
ประสบการณ์์กัับบริิษััทจดทะเบีียนอื่่�น ๆ ผ่่านกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิ
การบรรยายหััวข้้อที่่�เกี่่�ยวกัับการบริิหารความเสี่่�ยง การบริิหาร
ความต่่อเนื่่� อ งทางธุุรกิิ จ และการควบคุุมภายใน การเข้้ า ร่่วม
และบรรยายในการประชุุมเชิิงปฏิิบััติิการ เป็็นต้้น จากกิิจกรรม
ดัังกล่่าวทำำ�ให้้ ปตท.สผ. และบริิษัทั จดทะเบีียนอื่่น� ๆ ได้้แลกเปลี่่ย� น
มุุมมอง แนวปฏิิบััติิที่่�ใช้้จริิง รวมถึึงปััญหาและอุุปสรรค และ
สามารถนำำ�ข้้อมููลเหล่่านั้้�นไปเป็็นองค์์ความรู้้�และประยุุกต์์ใช้้ให้้
เกิิดประโยชน์์ต่่อองค์์กรต่่อไป ตอบสนองต่่อเป้้าหมายในการเป็็น
องค์์กรต้้นแบบด้้าน GRC ในกลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนไทย
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“การดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ปตท.สผ. ในปััจจุุบัันถืือว่่า
ทำำ� ได้้ ดีี อ ยู่่�แล้้ ว หากส่่ ง เสริิ ม การนำำ� เทคโนโลยีี
และนวัั ต กรรมมาประยุุ ก ต์์ ใ ช้้ กัั บ องค์์ ก รจะช่่ ว ย
เสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับธุุรกิิจมากยิ่่�งขึ้้�น
และเพื่่�อรองรัับความท้้าทายต่่าง ๆ ไม่่ว่่าจะเป็็น
การเปลี่่� ย นแปลงของโลก ความไม่่ แ น่่ น อน
ของปริิมาณการใช้้น้ำำ��มััน การใช้้พลัังงานทดแทน
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�น บริิษััทฯ ควรกำำ�หนดทิิศทางการดำำ�เนิิน
ธุุ ร กิิ จ ด้้ า นพลัั ง งานให้้ ชัั ด เจน เพื่่� อ รัั บ มืือกัั บ
ความท้้าทายในอนาคต”
นางสาวเพ็็ญศรีี สุุธีีรศานต์์
ผู้้�อำำ�นวยการ
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย

สิิทธิิมนุุษยชน
ในปีี 2563 ปตท.สผ. จัั ด ให้้ มีี การทวนสอบการประเมิิ น
ความเสี่่�ยงและผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่างรอบด้้าน
โดยหน่่วยงานที่่ป� รึึกษาภายนอก และยัังมีีการเสริิมสร้้างความรู้้�
ความเข้้าใจของผู้้�ที่่�มีีหน้้าที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการประเมิินดัังกล่่าว
รวมถึึงแนะนำำ� การบริิ ห ารจัั ด การที่่� สำำ�คัั ญ เพื่่� อ ยกระดัั บ
การบริิหารจััดการด้้านสิิทธิมนุุษยช
ิ
นตามมาตรฐานสากล อีีกทั้้ง�
ยัั ง ได้้ มีี การทบทวนประเด็็ น ความเสี่่� ย งและโอกาสในการ
ส่่งเสริิมด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในประเทศใหม่่ ๆ ที่่�บริิษััทฯ ขยาย
ธุุรกิิจไปทั้้�งในปััจจุุบัันและที่่�อยู่่�ในแผนการลงทุุนในอนาคต
จากความมุ่่�งมั่่�นและการดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนอย่่าง
มีีประสิิทธิภิ าพ ส่่งผลให้้ ปตท.สผ. ได้้รับั รางวััลชนะเลิิศองค์์กร
ต้้นแบบด้้านสิิทธิมนุุษยช
ิ
น ประเภทองค์์กรรััฐวิสิ าหกิิจ ประจำำ�
ปีี 2563 จากกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติิธรรม
ติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 2

“ปตท.สผ. มีี พัั ฒ นาการในการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ให้้
สอดคล้้ อ งกัั บ หลัั ก การด้้ า นสิิ ท ธิิ ม นุุ ษ ยชนสากล
รวมถึึงสามารถส่่งเสริิมคู่่�ค้้าและองค์์กรภายนอกให้้ปฏิิบัติั ิ
ตามหลัักการด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ซึ่่ง� เป็็นการช่่วยขัับเคลื่่อ� น
และสนัับสนุุนการดำำ�เนิินงานของภาครััฐที่่�สำำ�คััญใน
เรื่่อ� งการป้้องกัันการละเมิิดสิทิ ธิิมนุุษยชนอีีกทางหนึ่่ง� ”
นางสาวเอมอร เสีียงใหญ่่
รองอธิิบดีี
กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ
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การสร้างคุณค่าในระยะยาว
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย
(Stakeholder Value Creation – SVC)
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ภาพรวมการดำำ�เนิินงานด้้านการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (SVC) ปีี 2563

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

315,215

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

ปริิมาณของเสีีย
ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่/ใช้้ซ้ำำ��/
นำำ�กลัับคืืน ร้้อยละ 46

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�กลัับมา
ใช้้ใหม่่และใช้้ซ้ำำ��
ร้้อยละ 62

โครงการ การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนร้้อยละ 77
รายได้้ของชุุมชนกลุ่่�มเป้้าหมาย
พััฒนาสัังคม
เพิ่่ม� ขึ้้นต่
� ่อรายต่่อปีีกว่่า 10 เท่่า
ของการใช้้พลัังงานทั้้�งหมด
เทีียบกัับก่่อนเข้้าร่่วมโครงการ
196
บนแท่่นหลุุมผลิิตนอกชายฝั่่�ง
ศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจ
โครงการ
ในประเทศไทย

จำำ�นวนเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์
34 เครืือข่่ายในพื้้�นที่่�จัังหวััดสงขลา

การทำำ�งานจิิตอาสาของพนัักงาน
4,021 ชั่่�วโมง

ปตท.สผ. มุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงานให้้กัับประเทศ ควบคู่่�ไปกัับการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ
ฟื้้� นฟููสิ่่� ง แวดล้้ อ ม และพััฒนาชุุมชนและสัังคม ผ่่าน 3 กลยุุทธ์์ ห ลัั ก ได้้ แ ก่่ กลยุุทธ์์ การลดการปล่่อยก๊๊ า ซเรืือนกระจก กลยุุทธ์์
การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม และกลยุุทธ์์ทะเลเพื่่�อชีีวิิต โดยในปีี 2563 บริิษััทฯ
มีีการดำำ�เนิินงานภายใต้้กลยุุทธ์์ดัังกล่่าว รวมถึึงการดำำ�เนิินงานอื่่�น ๆ เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
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กลยุุทธ์์การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction)
ปััญหาภาวะโลกร้้อนและการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศเป็็น
ประเด็็นสำำ�คััญและเร่่งด่่วนทั้้�งในระดัับประเทศและระดัับสากล
อีี ก ทั้้� ง ยัังเป็็ น ประเด็็ น สำำ�คัั ญด้้ า นความยั่่� ง ยืืนที่่� ส่่ งผลกระทบ
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพแวดล้้อม ชีีวิิตความเป็็นอยู่่�ของผู้้�คน
ตลอดจนการดำำ� เนิิ น ธุุ ร กิิ จ ด้้ ว ยตระหนัักถึึ ง ความสำำ�คัั ญนี้้�
ปตท.สผ. จึึงได้้กำำ�หนดกลยุุทธ์์การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
เพื่่� อ ช่่วยลดผลกระทบที่่� อ าจเกิิ ดขึ้้� น จากการดำำ� เนิิ น งาน โดย
ตั้้�งเป้้าหมายไว้้อย่่างชััดเจน นั่่�นคืือ ต้้องลดความเข้้มของการ
ปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 จากปีีฐาน 2555
ภายในปีี 2573
และในปีี 2563 ปตท.สผ. สามารถลดความเข้้มของการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้ร้้อยละ 13 เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน 2555 และ
ยัังสามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้ 315,215 ตััน
คาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ผ่่านการดำำ�เนิินการหลายโครงการ
เช่่น การนำำ�ก๊า๊ ซเหลืือทิ้้ง� หรืือก๊๊าซส่่วนเกิินกลัับเข้้าสู่่ก� ระบวนการผลิิต

เป้้าหมาย
ปีี 2573

การปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการผลิิต

การใช้้พลัังงาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การลดการรั่่�วไหล
ของก๊๊าซมีีเทน

ปี 2561
ปี 2562
ปี 2563

269,412
256,498
315,215

หรืือนำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการใช้้พลัังงาน
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต การลดการรั่่ว� ไหลของก๊๊าซมีีเทน
การนำำ�พลัังงานหมุุนเวีียน (Renewable Energy) มาใช้้ในการ
ดำำ�เนิินงาน นอกจากนี้้�ยัังมีีการศึึกษาความเป็็นไปได้้ของเทคโนโลยีี
การดัักจัับ การใช้้ประโยชน์์ และการกัักเก็็บคาร์์บอน (Carbon
Capture Utilization and Storage – CCUS) อีีกด้้วย

ลดความเข้้มของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลง
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 จากปีีฐาน 2555
ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจก
ที่่�ลดได้้
(ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)

การนำำ�ก๊๊าซส่่วนเกิินและ
ก๊๊าซที่่�จะเผาทิ้้�งกลัับมา
ใช้้ประโยชน์์หรืือนำำ�กลัับมา
เข้้ากระบวนการผลิิต

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดได้้
จากกระบวนการผลิิต
(ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)

164,297
88,248

57,670

5,000

การนำำ�ก๊๊าซส่่วนเกิินและก๊๊าซที่่�จะเผาทิ้้�งกลัับมาใช้้ประโยชน์์
หรืือนำำ�กลัับมาเข้้ากระบวนการผลิิต
การนำำ�ก๊๊าซส่่วนเกิินและก๊๊าซที่่�จะเผาทิ้้�งกลัับมาใช้้ประโยชน์์หรืือ
นำำ�กลัับมาเข้้ากระบวนการผลิิต หรืือ Flare Gas Utilization เป็็น
โครงการที่่� ปตท.สผ. ดำำ�เนิินการเพื่่�อช่่วยลดปริิมาณการปล่่อย
ก๊๊ า ซเรืือนกระจกจากกระบวนการผลิิ ต โดยนำำ�ก๊๊ า ซส่่วนเกิิ น
จากกระบวนการผลิิตคอนเดนเสทกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิต
ด้้วยการติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์ดึงึ กลับั ก๊๊าซส่่วนเกิินที่่�จะเผาทิ้้�ง (Flare Gas
Recovery Unit – FGRU) รวมถึึงการนำำ�ก๊๊าซส่่วนเกิินดัังกล่่าวมา
ใช้้เป็็นเชื้้�อเพลิิงสำำ�หรัับอุุปกรณ์์หรืือเครื่่�องจัักร เช่่น เครื่่�องกำำ�เนิิด
ไฟฟ้้ า เพื่่� อ ใช้้ สำำ�หรัั บแท่่นที่่� พัั กอาศััยและกระบวนการผลิิ ต
ก๊๊าซธรรมชาติิ เป็็นต้้น
โดยในปีี 2563 โครงการนี้้� ส ามารถช่่วยลดการปล่่อยก๊๊ า ซ
เรืือนกระจกลงได้้ 164,297 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า ทั้้�งนี้้�
ปตท.สผ. มีีความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาประสิิทธิิภาพของ FGRU
และศึึกษาเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ เพื่่�อเพิ่่�มความสามารถในการนำำ�
ก๊๊ า ซส่่วนเกิิ น กลัั บ มาใช้้ ป ระโยชน์์ ใ ห้้ ไ ด้้ ม ากขึ้้� น เพื่่� อ ช่่วยลด
ผลกระทบต่่อการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
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การนำำ�พลัังงานหมุุนเวีียนมาใช้้ในการดำำ�เนิินงาน
หลายประเทศให้้ ค วามสำำ�คัั ญกัับการนำำ�พ ลัั ง งานหมุุนเวีี ย น
(Renewable Energy) ในรููปแบบต่่าง ๆ เข้้ า มาใช้้ เพื่่�อ ลด
ผลกระทบทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมจากการผลิิตไฟฟ้้าโดยใช้้เชื้้อ� เพลิิง
ฟอสซิิล ปตท.สผ. ได้้ริิเริ่่�มนำำ�พลัังงานหมุุนเวีียนเข้้ามาใช้้บนแท่่น
หลุุมผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิที่่�ไม่่มีีคนอยู่่�ประจำำ�แท่่น (Unmanned
Wellhead Platform) โดยติิดตั้้�งแผงโซลาร์์เซลล์์เพื่่�อช่่วยผลิิต
กระแสไฟฟ้้าจ่่ายให้้กัับแท่่นหลุุมผลิิต ซึ่่ง� สามารถช่่วยลดการใช้้ก๊า๊ ซ
ธรรมชาติิเป็็นเชื้้อ� เพลิิงสำำ�หรัับเครื่อ�่ งกำำ�เนิิดไฟฟ้้าลงได้้ หลัังจากนั้้น�
ได้้ขยายผลไปติิดตั้้�งยัังแท่่นหลุุมผลิิตอื่่�น ๆ และเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การผลิิตไฟฟ้้าจากโซลาร์์เซลล์์ เพื่่อ� ให้้สามารถทดแทนเครื่อ่� งกำำ�เนิิด
ไฟฟ้้าที่่�ใช้้ก๊๊าซธรรมชาติิเป็็นเชื้้�อเพลิิงให้้ได้้มากขึ้้�น ทั้้�งนี้้�ได้้มีีการ

ศึึกษาเพิ่่�มเติิมในการนำำ�พลังั งานลมเข้้ามาใช้้ร่่วมกัับแผงโซลาร์์เซลล์์
(Solar and Wind Turbine Hybrid System) ซึ่่�งในปีี 2563
ได้้ ดำำ� เนิิ น การติิ ดตั้้� ง ที่่� แ รกบนแท่่นหลุุมผลิิ ต โครงการอาทิิ ต ย์์
โดยมีีการวางแผนที่่�จะขยายผลไปยัังแท่่นหลุุมผลิิตอื่่�น ๆ ต่่อไป
ปััจจุุบัันมีีการใช้้พลังั งานหมุุนเวีียนคิิดเป็็นสััดส่่วนร้้อยละ 77 ของ
การใช้้พลัังงานทั้้�งหมดบนแท่่นหลุุมผลิิตนอกชายฝั่่�งประเทศไทย
โดยมีีแผนให้้แท่่นหลุุมผลิิตใหม่่ ๆ ในอนาคตสามารถใช้้พลัังงาน
หมุุนเวีียนให้้ได้้ร้้อยละ 100 นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ได้้นำำ�พลัังงาน
แสงอาทิิตย์์มาช่่วยผลิิตกระแสไฟฟ้้าใช้้ภายในสำำ�นัักงานบางส่่วน
ที่่�ฐานสนัับสนุุนการพััฒนาปิิโตรเลีียม จัังหวััดสงขลา จัังหวััดระนอง
และแหล่่งผลิิตปิิโตรเลีียมบนบกโครงการเอส 1 อีีกด้้วย

“สิ่่ง� ที่่เ� ราคำำ�นึึงถึึงไม่่ใช่่แค่่เพีียงการนำำ�ก๊า๊ ซกลัับเข้้ามาใช้้ประโยชน์์
อีีกครั้้�ง แต่่เราไม่่อยากเผาก๊๊าซทิ้้�งให้้เกิิดเป็็นมลภาวะต่่อโลก
มากกว่่า ซึ่่�งอาจจะยัังไม่่สามารถเห็็นผลลััพธ์์ ได้้อย่่างชััดเจน
ในวัันนี้้� แต่่ในระยะยาวหรืือในอนาคต ผลลััพธ์์ที่่�ได้้จะสามารถ
ช่่วยให้้ ปตท.สผ. เติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน และยัังเป็็นประโยชน์์
ต่่อสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมได้้อย่่างแน่่นอน”

“แม้้ว่่าการริิเริ่่�มนำำ�พลัังงานทดแทนจากแผงโซลาร์์เซลล์์มาใช้้
จะมีีส่่วนช่่วยลดต้้นทุุนของบริิษััทฯ ได้้เพีียงเล็็กน้้อยในปััจจุุบััน
แต่่ก็เ็ ป็็นจุดุ เริ่่มต้
� น้ เล็็ก ๆ ที่่จ� ะทำำ�ให้้เรากล้้าออกจาก Comfort Zone
ไปเรีียนรู้้แ� ละค้้นหานวััตกรรมใหม่่ ๆ ในการนำำ�พลัังงานทดแทน
มาใช้้ เพื่่�อช่่วยบริิษััทฯ ในการลดต้้นทุุนและยัังสามารถช่่วยลด
ผลกระทบต่่อสังั คมและสิ่่ง� แวดล้้อมได้้เพิ่่ม� เติิมในอนาคตอีกี ด้้วย”

นางจัันจิิรา ล้้อรััตนไชยยงค์์
หััวหน้้างาน SSHE
ปตท.สผ.

นายวรวรรธน์์ ทัับทิิมแสง
ผู้้�จััดการ แผนกวิิศวกรรมและก่่อสร้้างโรงไฟฟ้้า
ปตท.สผ.
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ปตท.สผ. ได้้เปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานด้้านการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิ อ ากาศในรายงานประจำำ�ปีีและรายงานความยั่่� ง ยืืน
ผ่่านทางเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ รวมถึึงเปิิดเผยผลการดำำ�เนิินงานด้้าน
สิ่่�งแวดล้้อมและด้้านการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศต่่อองค์์กร
หรืือ Carbon Disclosure Project (CDP) มาตั้้�งแต่่ปีี 2550
และได้้รัับการจััดอัันดัับอยู่่�ใน “ระดัับผู้้�นำำ�” ซึ่่�งเป็็นอัันดัับสููงสุุด
เป็็นเวลา 7 ปีีติิดต่่อกัันตั้้�งแต่่ปีี 2557 อัันแสดงถึึงความใส่่ใจ
ต่่อสิ่่�งแวดล้้อมเมื่่�อเทีียบกัับบริิษััทในกลุ่่�มอุุตสาหกรรมเดีียวกััน
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้ลงนามรัับรองความร่่วมมืือกัับองค์์กรอื่่น� ๆ
ตามนโยบาย Guide for Responsible Corporate Engagement
in Climate Policy ของข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (United
Nations Global Compact – UNGC) ซึ่่�งรวมถึึงองค์์การบริิหาร
จััดการก๊๊าซเรืือนกระจก (อบก.) เพื่่�อแสดงความมุ่่�งมั่่�นในการ
รัับมืือกัับการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ และบริิษััทฯ ยัังมองหา
โอกาสในการลดหรืือชดเชยการปล่่อยคาร์์บอนผ่่านแนวทางต่่าง ๆ
เช่่น การซื้้�อคาร์์บอนเครดิิตเพื่่�อสนัับสนุุนตลาดคาร์์บอนเครดิิต
ของ อบก. และนำำ�ไปชดเชยการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากการ
จััดกิิจกรรมภายในบริิษััทฯ การปลููกป่่าเพื่่�อส่่งเสริิมการดููดซัับ
ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ด้้ ว ยต้้ น ไม้้ และการเข้้ า ร่่วมกิิ จ กรรม
ลดก๊๊าซเรืือนกระจก (Low Emission Support Scheme – LESS)
ของ อบก. ด้้วยการใช้้พลัังงานทดแทน การเพิ่่�มประสิิทธิิภาพ
การใช้้ พ ลัั ง งาน และการเพิ่่� ม ประสิิ ท ธิิ ภ าพของการจััดการ
ทรััพยากรธรรมชาติิผ่่านการจััดการของเสีีย

“การเป็็นคนดีี มีีความรัับผิิดชอบต่่อสัังคม ทำำ�ให้้ชุุมชน
ยอมรัับการดำำ�เนิินธุุรกิิจของ ปตท.สผ. ที่่�ผ่่านมา เห็็นได้้
จากวิิสัยั ทััศน์์ของผู้้บ� ริิหาร เป้้าหมาย และผลการดำำ�เนิินงาน
ด้้ า นการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อน กระจก อย่่างไรก็็ตาม
การมุ่่�งสู่่�การเป็็นองค์์กรคาร์์บอนต่ำำ�ขอ
� ง ปตท.สผ. จะช่่วย
ให้้ ก ารดำำ� เนิินกิิจกรรมเชิิงป้้ อ งกัั น การก่่ อ ให้้ เกิิดสภาวะ
โลกร้้อนชััดเจนยิ่่�งขึ้้�น”
นายเกีียรติิชาย ไมตรีีวงษ์์
ผู้้�อำำ�นวยการ
องค์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก

กลยุุทธ์์การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
สำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม (Circular Model for E&P)

เป้้าหมายปีี 2573

นำำ�โครงสร้้างหลัักมาใช้้ใหม่่ให้้ ได้้
ไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 50
โดยยัังคงสภาพการทำำ�งานที่่�เหมาะสม
ปลอดภััย และมีีประสิิทธิิภาพ

ปราศจากของเสีีย
ที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีฝัังกลบ

สำำ�หรัับกลยุุทธ์์การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำำ�หรัับธุุรกิิจ
สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม (Circular Model for E&P) นั้้�น บริิษััทฯ
มุ่่ง� มั่่น� ที่่�จะออกแบบกระบวนการทำำ�งานและการบริิหารจััดการ เพื่่อ�
เพิ่่�มการใช้้ซ้ำำ��และนำำ�ทรััพยากรกลับั มาหมุุนเวีียนใช้้ประโยชน์์ใหม่่
โดยมีี 2 เป้้าหมายที่่�กำำ�หนดไว้้ภายในปีี 2573 อย่่างชััดเจน
ในปีี 2563 ปตท.สผ. บรรลุุเป้้าหมายย่่อยที่่�ตั้้�งไว้้คืือ ไม่่มีีของเสีีย
อัันตราย (Hazardous Waste) ที่่�ต้้องถููกกำำ�จััดโดยวิิธีีฝัังกลบ
นอกจากนี้้�ยัังมีีกิิจกรรมต่่าง ๆ อาทิิ การนำำ�ของเสีียจากการเจาะ
หลุุมผลิิตปิิโตรเลีียม (Drill Cuttings) มาพััฒนาต่่อยอดเป็็นวััสดุุ
ทดแทนในการสร้้างและซ่่อมแซมถนน และการเตรีียมความพร้้อม
ในการเคลื่่�อนย้้ายส่่วนบนของแท่่นหลุุมผลิิตที่่�โครงการอาทิิตย์์
เพื่่�อนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Topside Reuse) เป็็นต้้น
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โครงการนำำ�ร่่องทำำ�ถนนจากของเสีียประเภทเศษดิินและเศษหิินจากการขุุดเจาะ
ในการเจาะหลุุมผลิิตปิิโตรเลีียมบนบก ทำำ�ให้้มีีเศษดิินและหิิน
(Drill Cuttings) จำำ�นวนมาก ปตท.สผ. จึึงได้้ริิเริ่่�มและคิิดค้้น
วิิ ธีี ก ารนำำ� เศษดิิ น และหิิ น เหล่่านั้้� น ไปสร้้ า งมููลค่่าเพิ่่� ม และ
ก่่อให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู งสุุด ด้้ ว ยการใช้้ เ ป็็ น วััตถุุดิิ บ ในการผลิิ ต
ปููนซีีเมนต์์แทนการนำำ�ไปกำำ�จััดทิ้้�ง นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังได้้
มีี ก ารต่่อยอดเพิ่่� ม เติิ ม โดยร่่วมมืือกัับกรมทางหลวงชนบท
กรมเชื้้� อ เพลิิ ง ธรรมชาติิ กระทรวงพลัั ง งาน และสถาบัันวิิ จัั ย
วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย ทำำ�การศึึกษาการใช้้
ประโยชน์์จากเศษหิินและเศษดิิน เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาต่่อยอดเป็็น
วััสดุุทดแทนในการสร้้ า งและซ่่อมแซมถนน ภายใต้้ โ ครงการ
ในการสร้้างถนนได้้เป็็นอย่่างดีี เทีียบเท่่ากัับการสร้้างถนนตาม
ชื่่�อ Pilot Recycled Drill Cuttings Road
หลัักการมาตรฐานทั่่�วไป
จากผลการศึึกษาพบว่่า เศษดิินและหิินดัังกล่่าวมีีคุุณสมบััติิที่่�
เหมาะสมในการนำำ�ไปใช้้เป็็นวััสดุุในการสร้้างถนนและมีีความ ในปีี 2564 ปตท.สผ. ยัังมีีแผนงานที่่�จะทำำ�การทดสอบเพิ่่�มเติิมที่่�
ปลอดภััย โดยในเดืือนสิิงหาคม 2563 ที่่�ผ่่านมา ปตท.สผ. ได้้ ศููนย์์เร่่งการขยายเทคโนโลยีี (Rapid Scale-up Center – RASC)
ทำำ�การทดสอบการใช้้งานในพื้้�นที่่�ศููนย์์วิิจััยพััฒนาเทคโนโลยีีและ ของ ปตท.สผ. และในพื้้�นที่่�โครงการเอส 1 รวมถึึงมีีแนวคิิดที่่�จะ
นวััตกรรม ปตท.สผ. (PTTEP Technology and Innovation นำำ� ไปใช้้ ก่่ อสร้้ า งและบำำ�รุุ งซ่่อมแซมถนนสำำ�หรัั บชุุมชนรอบ
Centre – PTIC) เป็็นระยะทาง 168 เมตร โดยจากผลการทดสอบ พื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ เพื่่�อให้้องค์์ความรู้้�และนวััตกรรมของ ปตท.สผ.
ในเบื้้�องต้้นพบว่่า เศษดิินและหิินสามารถใช้้เป็็นวััสดุุทดแทน สร้้างคุุณค่่าร่่วมในระยะยาวแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอีีกด้้วย

การบริิหารจััดการของเสีียประเภทขยะอัันตราย (Hazardous Waste) ที่่�ต้้องถููกกำำ�จััดโดยวิิธีีฝัังกลบ
ภายใต้้เป้้าหมายปราศจากของเสีียที่่�เป็็นขยะที่่�ต้้องกำำ�จััดโดยวิิธีีฝัังกลบ ภายในปีี 2573 ปตท.สผ. ได้้มีีการตั้้�งเป้้าหมายย่่อย
ในการปราศจากของเสีียแต่่ละประเภทที่่�ต้้องใช้้วิิธีีฝัังกลบและได้้มีีการดำำ�เนิินการอย่่างต่่อเนื่่�อง

ปี 2563

ปริิมาณของเสีียอัันตราย
ที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีฝัังกลบ
(Hazardous Waste to Landfill)

=0

ปี 2568

ปริิมาณของเสีียอุุตสาหกรรม
ที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีฝัังกลบ
(Industrial Waste to Landfill)

=0

บริิ ษัั ทฯ มีี ก ารบริิ ห ารจััดการของเสีี ย อย่่างเป็็ น ระบบและเป็็ น
มาตรฐานสากล โดยในปีี 2563 ปตท.สผ. ประสบความสำำ�เร็็จใน
การลดของเสีียอัันตรายที่่�ต้้องกำำ�จััดด้้วยวิิธีีฝัังกลบให้้เหลืือศููนย์์
ตามเป้้าหมาย โดยนำำ�หลัักการการกำำ�จััดของเสีียตามลำำ�ดัับขั้้�น
(Waste Hierarchy) มาปรัับใช้้ เพื่่� อ ให้้ เ กิิ ด การใช้้ ท รััพยากร
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด โดยเน้้นไปที่่�การลดการเกิิดของเสีีย
(Reduce) การใช้้ซ้ำำ�� (Reuse) การนำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่ (Recycle)
และการนำำ�กลัับคืืน (Recover) ตามลำำ�ดัับ

ปี 2573

ปริิมาณของเสีียทั้้�งหมด
ที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีฝัังกลบ
(Total Waste to Landfill)

=0

มาตรฐานเดีียวกััน และได้้มีีการติิดตามตรวจสอบ ตรวจประเมิิน
บริิษััทผู้้�รัับบำำ�บััดและกำำ�จััดของเสีียอย่่างสม่ำำ��เสมอ เพื่่อ� ให้้มั่น่� ใจว่่า
การดำำ�เนิินงานเป็็นไปตามกฎหมายที่่�เกี่่�ยวข้้องและข้้อกำำ�หนด
ของบริิษััทฯ ตลอดจนหาแนวทางร่่วมกัันในการปรัับปรุุงกระบวนการ
ให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น

นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังประสบความสำำ�เร็็จในการศึึกษาหาวิิธีีการ
จััดการของเสีียที่่�มีีลัักษณะเฉพาะ เช่่น ท่่อขนถ่่ายปิิโตรเลีียมเหลว
ท่่อเหล็็ก และฝาปิิดท่่อพลาสติิกที่่�ไม่่ใช้้งานแล้้ว โดยสามารถแยก
ี าออกมาให้้มากที่่�สุุด ช่่วยเพิ่่�มมููลค่่าให้้แก่่ของเสีีย
บริิษััทฯ ได้้นำำ�รููปแบบการจััดการของเสีียแบบ One-stop Service ของเสีียที่่�มีมููลค่่
มาใช้้จััดการของเสีียที่่�เกิิดจากกิิจกรรมนอกชายฝั่่�ง และได้้ขยาย และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากวิิธีีการฝัังกลบที่่�ใช้้อยู่่�เดิิม
รููปแบบการจััดการนี้้�ไปยัังของเสีียจากกิิจกรรมบนฝั่่�ง เพื่่�อให้้เป็็น ซึ่่ง� ต่่อมาได้้พััฒนาเป็็นวิิธีกี ารจััดการของเสีียที่่�ใช้้งานอยู่่ใ� นปััจจุุบััน
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กลยุุทธ์์ทะเลเพื่่�อชีีวิิต

เป้้าหมายปีี 2573

สร้้างมููลค่่าเชิิงบวก (Net Positive Impact)

ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการทาง
ระบบนิิเวศทางทะเลในพื้้น� ที่่ป� ฏิิบัติั กิ ารนอกชายฝั่่ง� ในประเทศ
ภายในปีี 2568 และพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการนอกชายฝั่่�งทั้้�งหมด
ภายในปีี 2573 เมื่่�อเทีียบกัับมููลค่่าในปีีฐาน 2562

เพิ่่�มรายได้้ของชุุมชนกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ ได้้
ร้้อยละ 50 และเพิ่่�มจำำ�นวนเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์เป็็น
16,000 ราย ภายในปีี 2573 เมื่่�อเทีียบกัับ
ก่่อน ปตท.สผ. เข้้าดำำ�เนิินโครงการ

ในส่่วนของกลยุุทธ์์ทะเลเพื่่อ� ชีีวิติ (Ocean for Life) นั้้�น
ปตท.สผ. มุ่่�งมั่่�นที่่�จะเป็็นผู้้�นำำ�ในการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟูู
ดููแลทรััพยากรธรรมชาติิและระบบนิิเวศทางทะเล เพื่่อ�
สนัับสนุุนการเติิบโตทางเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิต
ที่่�ดีีของชุุมชนบริิเวณชายฝั่่�ง ในฐานะองค์์กรที่่�มีีพื้้�นที่่�
ปฏิิบััติกิ ารส่่วนใหญ่่อยู่่ใ� นทะเล เป็็นการใช้้ข้อ้ ได้้เปรีียบ
ที่่�สำำ�คััญของ ปตท.สผ. ในการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาว
ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย โดยได้้กำำ�หนด 2 เป้้าหมายระยะยาว
(ปีี 2573) ไว้้อย่่างชััดเจน
เพื่่อ� ให้้การดำำ�เนิินงานภายใต้้กลยุุทธ์์นี้้ขัั� บเคลื่่อ� นอย่่าง
เป็็นรููปธรรม ปตท.สผ. ได้้ร่่วมมืือกัับหลายหน่่วยงาน
โดยในปีี 2563 ปตท.สผ. ได้้ลงนามบัันทึึกความเข้้าใจ
ว่่าด้้ ว ยความร่่วมมืือการอนุุรัักษ์์ ท ะเลเพื่่� อ ชีี วิิ ต กัับ
กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� โดยมีีวััตถุุประสงค์์
หลัักในการเพิ่่�มความหลากหลายทางชีีวภาพ ส่่งเสริิม
ให้้เกิิดความอุุดมสมบููรณ์์ของทรััพยากรท้้องทะเลไทย
ภายใต้้แผนงานที่่�ครอบคลุุมหลายด้้าน อาทิิ การบริิหาร
จััดการขยะทะเล การปลููกและฟื้้� น ฟููป่่ า ชายเลน
การพััฒนาศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจ
เพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์วิิถีีประมงชายฝั่่�งอย่่างยั่่�งยืืน
การอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�สััตว์์ทะเลหายาก รวมถึึงการสนัับสนุุน
งานวิิจััยเพื่่�อการตรวจติิดตามสุุขภาพของมหาสมุุทร
และความหลากหลายทางชีีวภาพทางทะเล เป็็นต้้น
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“ปตท.สผ. ประกอบธุุ ร กิิจเกี่่� ย วข้้ อ งกัั บ ทรัั พ ยากร
ทางทะเลเป็็นหลััก ดัังนั้้�น การดููแลทรััพยากรธรรมชาติิ
และสิ่่� ง แวดล้้ อมท างทะเลจึึงเป็็ น เรื่่� อ งสำำ�คัั ญ โดย
การเพิ่่� ม ระดัั บ ความใส่่ ใ จเรื่่� อ งสิ่่� ง แวดล้้ อมท างทะเล
จากที่่�ดำำ�เนิินการอยู่่�แล้้วให้้มากขึ้้�น รวมถึึงการสร้้าง
จุุ ด ศููนย์์ ร วมเกี่่� ย วกัั บ เรื่่� อ งดัั ง กล่่ า ว เพื่่� อ ให้้ สัั ง คม
ตระหนัักถึึงและให้้ความสำำ�คััญกัับทะเลไทย”

“ปตท.สผ. เป็็นองค์์กรที่่�ดำำ�เนิินธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียมที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดในประเทศ ขณะที่่�คณะประมง
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ ก็็เป็็นสถาบัันที่่�ให้้ความรู้้�
ทางทะเลที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุุดในประเทศเช่่นกััน ดัังนั้้�น เราต้้อง
ร่่วมมืือกันั เพื่่อพั
� ฒ
ั นาประเทศไปข้้างหน้้า ผ่่านการสร้้าง
เครืือข่า่ ยนิิเวศทางทะเล พััฒนาทรััพยากรธรรมชาติิใน
ทะเลและชุุมชนโดยรอบชายฝั่ง่� โดยประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีี
และนวััตกรรม”

นายโสภณ ทองดีี
อธิิบดีี
กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง

ผศ. ดร.ธรณ์์ ธำำ�รงนาวาสวััสดิ์์�
รองคณบดีีกิิจการพิิเศษ
ภาควิิชาวิิทยาศาสตร์์ทางทะเล คณะประมง
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
เพื่่� อ เสริิ ม สร้้ า งความยั่่� ง ยืืนของมหาสมุุทรกัับมหาวิิ ท ยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์ ซึ่่�งเป็็นสถาบัันการศึึกษาวิิจััยทางทะเลที่่�เก่่าแก่่
และใหญ่่ที่่�สุุดของประเทศไทยในปััจจุุบััน โดยจะร่่วมกัันจััดทำำ�
โครงการ กิิจกรรม และพััฒนาองค์์ความรู้้�ต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับ
ดััชนีีคุุณภาพของมหาสมุุทร เพื่่�อก่่อให้้เกิิดประโยชน์์สููงสุุดต่่อ
สิ่่�งแวดล้้อมและความยั่่�งยืืนของระบบนิิเวศและสัังคมเศรษฐกิิจ
ภาคทะเล

ความร่่วมมืือดัังกล่่าวนัับเป็็นจุุดเริ่่�มต้้นที่่�ดีีในการพััฒนาความ
ร่่วมมืือกัับองค์์กรต่่าง ๆ ที่่�เกี่่�ยวข้้อง เพื่่�อร่่วมกัันสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่
ชุุมชนและสัังคมอย่่างยั่่�งยืืน อีีกทั้้�งยัังสะท้้อนถึึงวิิสััยทััศน์์ในการ
เป็็น Energy Partner of Choice ของ ปตท.สผ. ได้้เป็็นอย่่างดีี

โครงการศึึกษาไมโครพลาสติิกในพื้้�นที่่�ไกลฝั่่�งของอ่่าวไทย
โครงการศึึ ก ษาไมโครพลาสติิ ก ในพื้้� น ที่่� ไ กลฝั่่� ง ของอ่่าวไทย
เป็็นหนึ่่�งในโครงการภายใต้้บัันทึึกความร่่วมมืือเพื่่�อเสริิมสร้้าง
ความยั่่� ง ยืืนของมหาสมุุทรกัับมหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์
โดยในปีี 2563 ได้้มีีการเก็็บตััวอย่่างไมโครพลาสติิกครั้้�งที่่� 1
บริิเวณแท่่นผลิิตปิิโตรเลีียมบงกชเหนืือ บงกชใต้้ และอาทิิตย์์
รวมถึึงยัังได้้ขยายผลการศึึกษาและการเก็็บตััวอย่่างไปยัังบริิเวณ
เกาะโลซิิ น จัังหวััดปัั ต ตานีี เกาะเต่่า จัังหวััดสุุราษฎร์์ ธ านีี
และบริิเวณใกล้้ชายฝั่่�งจัังหวััดชุุมพร เพื่่�อให้้การศึึกษาครอบคลุุม
พื้้� น ที่่� อ่่ าวไทยมากที่่� สุุด ปัั จ จุุบัันตััวอย่่างที่่� เ ก็็ บ มาจากบริิ เ วณ
ดัังกล่่าวทั้้�งหมดนั้้�นอยู่่�ระหว่่างการวิิเคราะห์์ในห้้องปฏิิบััติิการ ผลการศึึกษาวิิจััยมีีความแม่่นยำำ�มากที่่�สุุด อัันจะเป็็นประโยชน์์
เพื่่�อทำำ�การศึึกษาวิิจััยต่่อไป ทั้้�งนี้้�จะมีีการเก็็บตััวอย่่างและศึึกษา ต่่อการดำำ�เนิินงานการต่่อต้้านขยะทะเลและการบริิหารจััดการ
วิิจััยไมโครพลาสติิกรายไตรมาสอย่่างต่่อเนื่่�องในปีี 2564 เพื่่�อให้้ ขยะทะเลอย่่างเป็็นรููปธรรมในระดัับประเทศ
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการทุ่่�นรัักษ์์ทะเล
ในปีี 2563 ปตท.สผ. ร่่วมกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ได้้แก่่ กรมทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่� ง มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ วิิ ท ยาเขต
ศรีีราชา และนัักประดิิษฐ์์อิิสระ ได้้พััฒนาทุ่่�นรัักษ์์ทะเลขึ้้�น โดยมีี
วััตถุุประสงค์์ในการพััฒนาเทคโนโลยีีทุ่่�นสมุุทรศาสตร์์เพื่่�อใช้้ใน
การตรวจติิดตามสุุขภาพของมหาสมุุทรและความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ (Ocean Health and Biodiversity Monitoring)
เพื่่�อสนัับสนุุนการฟื้้�นฟููข้้อมููลทางสมุุทรศาสตร์์ของประเทศไทย
รวมถึึงเพิ่่�มขีดี ความสามารถในการวิิจััยด้้านวิิทยาศาสตร์์ทางทะเล
และลดการพึ่่�งพาเทคโนโลยีีจากต่่างประเทศ โครงการนี้้�มีีการ
พััฒนาระบบการสร้้างพลัังงานไฟฟ้้าจากคลื่่�นทะเลและพลัังงาน
แสงอาทิิ ต ย์์ เพื่่� อ นำำ�ม าใช้้ ใ นการวััดพารามิิ เ ตอร์์ ที่่� สำำ�คัั ญทาง
สมุุทรศาสตร์์ อาทิิ อุุณหภููมิิ และค่่าความเป็็นกรด-ด่่าง (pH)
ของน้ำำ��ทะเล รวมทั้้�งมีีการวิิจััยและพััฒนาไมโครพลาสติิกเซนเซอร์์
และระบบส่่งสััญญาณในการส่่งข้้ อ มููลไปยัังเซิิ ร์์ ฟ เวอร์์ เพื่่� อ
การประมวลผลและแสดงค่่าต่่าง ๆ ที่่�วััดได้้ในรููปแบบออนไลน์์
บริิษััทฯ และพัันธมิิตรที่่�เกี่่�ยวข้้องประสบความสำำ�เร็็จในการพััฒนา
และทดสอบตััวทุ่่� น รวมถึึ ง ระบบการสร้้ า งพลัั ง งานไฟฟ้้ า จาก
คลื่่น� ทะเลในระดัับห้้องปฏิิบััติกิ าร (Lab Scale) เป็็นที่่�เรีียบร้้อยแล้้ว
จากผลการทดสอบพบว่่าสามารถเก็็บเกี่่�ยวพลัังงานจากคลื่่�นได้้ ไปทดสอบที่่�เกาะมัันใน จัังหวััดระยอง ในปีี 2564 โดยคาดว่่า
และปััจจุุบัันอยู่่�ในช่่วงการก่่อสร้้างทุ่่�นรัักษ์์ทะเลต้้นแบบเพื่่�อนำำ� ทุ่่�นรัักษ์์ทะเลนี้้�จะสามารถนำำ�ไปใช้้งานจริิงได้้ในปีี 2565

โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจ
โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจ เป็็นหนึ่่�งใน
โครงการภายใต้้บัันทึึกความเข้้าใจว่่าด้้วยความร่่วมมืือการอนุุรัักษ์์
ทะเลเพื่่�อชีีวิิตระหว่่าง ปตท.สผ. กัับกรมทรััพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่่�ง โดยมีีเป้้าหมายเพื่่�อสร้้างเครืือข่่ายการอนุุรัักษ์์ทรััพยากร
ทางทะเลและชายฝั่่�งทะเล ส่่งเสริิมวิิถีีการทำำ�ประมงอย่่างยั่่�งยืืน
ด้้วยการเพิ่่�มปริิมาณสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจ ในพื้้�นที่่� 17 จัังหวััดรอบ
อ่่าวไทย รวมถึึงช่่วยเสริิมสร้้างความสััมพัันธ์์ที่่�ดีีกัับหน่่วยงาน
ภาครััฐและเครืือข่่ายชาวประมงท้้องถิ่่�น โดย ปตท.สผ. ได้้นำำ�
ความเชี่่� ย วชาญด้้ า นเทคโนโลยีี เ ข้้ า ไปสนัับสนุุนและพััฒนา

5 ศููนย์์การเรีียนรู้้�

เพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจ

>13,000 ผู้เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาดูงาน

องค์์ความรู้้�ด้้านการเพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจของกลุ่่�มประมง
พื้้� น บ้้ า นให้้ เ ป็็ น ระบบและมีี ม าตรฐาน รวมทั้้� ง นำำ� เทคโนโลยีี
ด้้านพลัังงานทดแทนมาประยุุกต์์ใช้้กัับศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ อีีกด้้วย
โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจเป็็นการขยายผล
จากโครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักลููกปูู ซึ่่ง� ปตท.สผ. ได้้ดำำ�เนิินการ
มาอย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2556 ปััจจุุบัันได้้ก่่อตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�ฯ
รวม 5 แห่่ง โดยอยู่่ใ� นจัังหวััดสงขลา จำำ�นวน 3 ศููนย์์ จัังหวััดปััตตานีี
จำำ�นวน 1 ศููนย์์ และจัังหวััดนครศรีีธรรมราช จำำ�นวน 1 ศููนย์์

34 เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์
ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

>2,000 ล้านตัว

ลูกปูม้าที่ปล่อยคืนสู่ทะเล

>1,600

เครือข่ายสมาชิก

รายได้ชาวประมงเพิ่มขึ้นต่อรายต่อปี
กว่า 10 เท่า เทียบกับก่อนเข้าร่วมโครงการ

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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“ปตท.สผ. เห็็นความสำำ�คััญเรื่่�องความเป็็นอยู่่�ของคนใน
พื้้�นที่่� คอยสนัับสนุุนช่่วยเหลืือสิ่่�งที่่�เป็็นประโยชน์์โดยเฉพาะ
การสนัับสนุุนโครงการธนาคารปูู ให้้กลายเป็็นศููนย์อนุ
์ รัุ กั ษ์์
เพาะฟัักลููกปููและสััตว์์น้ำำ��กลุ่่�มพัังเค็็ม นอกจากนี้้� บริิษััทฯ
ได้้ ใ ห้้ ค วามรู้้� เ รื่่� อ งการอนุุ บ าลสัั ตว์์ น้ำำ�� เพื่่� อ เพิ่่� ม ผลผลิิต
ส่่ ง ผลให้้ ชุุ มชนมีี รายได้้ เ พิ่่� มขึ้้� น รวมถึึ ง ได้้ ต ระหนัั ก ถึึ ง
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรสััตว์์น้ำำ��ด้้วย”
นายยงยุุทธ รอดบุุญมีี
ประธานกลุ่่�ม
ศููนย์์เพาะฟัักลููกปููม้้ากลุ่่�มพัังเค็็ม
จัังหวััดสงขลา

โครงการสำำ�รวจความหลากหลายทางชีีวภาพและคุุณภาพสิ่่�งแวดล้้อม
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเลอย่่างจริิงจััง
ปตท.สผ. ได้้จััดทำำ�โครงการสำำ�รวจความหลากหลายทางชีีวภาพ
และคุุณภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม โดยได้้ รัั บความร่่วมมืือจากหลาย
หน่่วยงาน ได้้แก่่ กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่ง� มหาวิิทยาลััย
สงขลานคริิ น ทร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
ราชภััฏภููเก็็ต และมหาวิิทยาลััยวลััยลัักษณ์์ โดยได้้ร่่วมสำำ�รวจ
ความหลากหลายทางชีี ว ภาพและคุุณภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ณ
เกาะโลซิิน จัังหวััดปััตตานีี ซึ่่�งเกาะโลซิินเป็็นเกาะที่่�มีีชนิิดของ
ปะการัังแข็็งมากที่่�สุุดในอ่่าวไทย อีีกทั้้�งมีีบทบาทสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง
ในการรัักษาอาณาเขตพื้้�นที่่�ทางทะเลของประเทศไทย

ทิิศทางและความเร็็วของกระแสน้ำำ�� ปริิมาณไมโครพลาสติิกใน
น้ำำ�� ทะเลและดิิ นตะกอนแล้้ ว โครงการนี้้� ยัั งมีี กิิจกรรมเก็็บขยะ
ใต้้ทะเล และเก็็บเศษอวน เครื่่�องมืือประมงที่่�ติิดในแนวปะการััง
ซึ่่ง� เป็็นกิิจกรรมจิิตอาสา เพื่่อ� ให้้พนัักงาน ปตท.สผ. มีีส่่วนร่่วมอีีกด้้วย

จากการสำำ�รวจครั้้ง� นี้้� เบื้้�องต้้นพบชนิิดของปลาที่่�พบในประเทศไทย
เป็็นครั้้ง� แรกมากกว่่า 10 ชนิิด และพบชนิิดของปะการัังแข็็งเพิ่่�มขึ้้น�
อย่่างน้้อย 4 ชนิิด จากการรายงานครั้้�งล่่าสุุดพบว่่ามีีทั้้�งหมด
76 ชนิิด ซึ่่�งผลการสำำ�รวจอย่่างเป็็นทางการยัังอยู่่�ระหว่่างการ
วิิเคราะห์์และรายงานผล ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ และพัันธมิิตรที่่�เกี่่�ยวข้้อง
มีี ค วามมุ่่� ง มั่่� น ที่่� จ ะดำำ� เนิิ น โครงการนี้้� อ ย่่างต่่อเนื่่� อ ง เพื่่� อ ให้้ ไ ด้้
นอกเหนืือจากกิิจกรรมการสำำ�รวจความหลากหลายทางชีีวภาพ ผลการสำำ�รวจที่่�สมบููรณ์์ที่่�สุุด อัันจะเป็็นประโยชน์์ต่่อการอนุุรัักษ์์
และการสำำ� รวจคุุณภาพสิ่่� ง แวดล้้ อ ม ได้้ แ ก่่ คุุณภาพน้ำำ�� ทะเล ทรััพยากรและระบบนิิเวศทางทะเลของประเทศไทย
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การสร้้างคุุณค่่าแก่่สัังคม
นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินงานภายใต้้กลยุุทธ์์หลัักด้้านการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder Value Creation
– SVC) แล้้ว ปตท.สผ. ยัังมีีการดำำ�เนิินงานเพื่่อ� สร้้างคุุณค่่าแก่่สัังคมในหลากหลายมิิติิ เพื่่อ� ตอบสนองต่่อความคาดหวัังและสร้้างคุุณค่่า
ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ อย่่างทั่่�วถึึง

ปตท.สผ. ร่่วมสู้้�วิิกฤตโควิิด 19
ท่่ามกลางภาวะวิิกฤตโรคโควิิด 19 ซึ่่�งประเทศไทยและทั่่�วโลก
กำำ�ลัังเผชิิญกัับการแพร่่ระบาดของโรคอย่่างรุุนแรง ปตท.สผ.
ได้้มีีส่่วนร่่วมสู้้�วิิกฤตครั้้�งนี้้� โดยผสานองค์์ความรู้้�และเทคโนโลยีี
ด้้ า นการค้้ น หาพลัั ง งานมาประยุุกต์์ ใ ช้้ ใ นการสร้้ า งนวััตกรรม
เพื่่�อช่่วยปกป้้องบุุคลากรทางการแพทย์์ และลดการแพร่่กระจาย
ของเชื้้�อไวรััส รวมทั้้�งสนัับสนุุนงบประมาณกว่่า 44 ล้้านบาท
ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมให้้กัับโรงพยาบาล สถาบัันการศึึกษา
และหน่่วยงานต่่าง ๆ ในประเทศไทยและต่่างประเทศ

หนึ่่�งในการสนัับสนุุนและร่่วมสู้้�วิิกฤตครั้้ง� นี้้�ก็คืื็ อ การนำำ�องค์์ความรู้้�
ทางด้้านวิิศวกรรมและเทคโนโลยีีเข้้าไปช่่วยพััฒนานวััตกรรมเตีียง
เคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยแรงดัันลบ และกล่่องทำำ�หััตถการแรงดัันลบ โดย
ปตท.สผ. และบริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส จำำ�กััด (บริิษััท
ในเครืือ) ร่่วมกัับบริิษััท เอ.ไอ. เทคโนโลยีี จำำ�กััด พััฒนานวััตกรรม
เตีี ย งเคลื่่� อ นย้้ า ยผู้้�ป่่ ว ยแรงดัันลบขึ้้� น โดยนำำ�ต้้ น แบบมาจาก
คณะแพทยศาสตร์์วชิิรพยาบาล มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช
และได้้ต่่อยอดคุุณสมบััติิให้้สามารถกรองอนุุภาคและฆ่่าเชื้้อ� โรคได้้
พร้้อมกััน เพื่่�อเพิ่่�มความปลอดภััยและช่่วยปกป้้องบุุคลากรทาง
การแพทย์์ขณะเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยและตรวจรัักษาผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ

พลัังความร่่วมใจ สู้้�วิิกฤตไปด้้วยกััน
ปตท.สผ. ร่่วมพััฒนานวััตกรรม สู้้�ภััยโควิิด 19 มููลค่่ากว่่า 35 ล้้านบาท ในประเทศไทย

100 เตียงเคลื่อนย้าย
ผู้ป่วยแรงดันลบ

4 ล้านบาท ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผลิต Chula COVID-19 Strip Test ชุดตรวจคัดกรอง
ความเสี่ยงติดเชื้อแบบเบื้องต้น

92 กล่องทำ�หัตถการแรงดันลบ
ให้โรงพยาบาล 87 แห่ง
ทั่วประเทศ มูลค่า 14.6 ล้านบาท

77,850 CC บริจาคโลหิตให้

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

4.05 ล้านบาท ให้โรงพยาบาล
ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
จัดหารถพยาบาลและเครื่องช่วยหายใจ

พนักงานจิตอาสาจัดทำ�หน้ากากอนามัยแบบผ้า
3,500 ชิ้น ให้สำ�นักงานเขตจตุจักร

แอลกอฮอล์ 5,000 ลิตร ให้จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ผลิตเจลล้างมือแจกจ่ายประชาชน

2 ล้านบาท ให้สถาบันวิทยสิริเมธี

ชุดป้องกันส่วนบุคคล (Personal Protective
Equipment: PPE) 10,000 ชุด และหน้ากาก
Flomax (N95) 10,000 ชิ้น ให้โรงพยาบาล
ในจังหวัด ในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศ

หน้ากากป้องกันใบหน้า (Face Shield)
8,500 ชิ้น และสเปรย์พ่นหน้ากาก
เพิ่มประสิทธิภาพป้องกันไวรัส
1 ล้านบาท

พัฒนาชุดตรวจวินิจฉัย COVID-19
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พลัังความร่่วมใจ สู้้�วิิกฤตไปด้้วยกััน
ปตท.สผ. มอบ 8.8 ล้้านบาท สู้้�ภััยโควิิด 19 ในต่่างประเทศ

เมียนมา

อินโดนีเซีย

ผศ. นพ.อนุุแสง จิิตสมเกษม
รองคณบดีี คณะแพทยศาสตร์์วชิิรพยาบาล
มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช

มาเลเซีย

แอลจีเรีย

โมซัมบิก

“ปตท.สผ. นัับว่่าเป็็นหนึ่่�งในบริิษััทที่่�เต็็มไปด้้วยบุุคลากรที่่�มาก
ความสามารถ โดยนำำ�นวััตกรรมมาใช้้ ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
ตลอดจนเป็็นบริิษััทที่่�ขัับเคลื่่�อนสัังคมให้้เติิบโตด้้วยความโปร่่งใส
อย่่างยั่่�งยืืน นอกจากนี้้�ในฐานะตััวแทนสัังคมและชุุมชน มีีความ
คาดหวัังว่่า ปตท.สผ. จะกลายเป็็นผู้้�นำำ�ด้า้ นนวััตกรรมที่่ตอ
� บโจทย์์
ในทุุกมิิติิ ที่่�นอกเหนืือจากการพััฒนานวััตกรรมเพื่่�อการสำำ�รวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม”

โครงการ Smart Village เทคโนโลยีียกระดัับภาคเกษตรกรรมไทย
Smart Village เป็็นโครงการที่่�พััฒนาขึ้้�นจากความร่่วมมืือของ
ปตท.สผ. และบริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส จำำ�กััด
เพื่่�อส่่งเสริิมการทำำ�เกษตรอััจฉริิยะ หรืือ Smart Farming ที่่�จะ
ยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของเกษตรกรไทยให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น สร้้างอาชีีพ
ในท้้องถิ่่�น แก้้ไขปััญหาการขาดแคลนแรงงานจากสัังคมผู้้�สููงอายุุ
รวมถึึงช่่วยลดการใช้้พลัังงานและลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก
อีีกทั้้�งยัังมีีส่่วนสนัับสนุุนให้้ประเทศไทยเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านเกษตรกรรม
ในระดัับสากล

1) การใช้้โดรนเกษตรแทนแรงงานคน เพื่่�อลดเวลาการปฏิิบััติิงาน
ลดอัันตรายจากการสััมผััสกัับสารเคมีี และลดการใช้้ทรััพยากรน้ำำ��
และพลัังงาน รวมถึึงการสร้้างนัักบิินโดรนเพื่่�อให้้บริิการในท้้องถิ่่�น
เป็็นการสร้้างงานสร้้างรายได้้ให้้กัับคนในชุุมชน
2) การใช้้แอปพลิิเคชัันส่่งเสริิมการเกษตร โดยนำำ�ข้้ อ มููลจาก
แปลงเกษตรกรรมมาวิิเคราะห์์และวางแผนในการเพิ่่�มผลผลิิต
และพััฒนาคุุณภาพของผลผลิิต เพื่่�อยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของ
เกษตรกรไทย

เทคโนโลยีีที่่�นำำ�มาใช้้ภายใต้้โครงการนี้้�ประกอบด้้วย 2 ส่่วนหลััก
ได้้แก่่
โดยในปีี 2563 ปตท.สผ. ได้้ เ ริ่่� ม ดำำ� เนิิ น โครงการนำำ�ร่่ อง
แปลงนาข้้าวเกษตรอััจฉริิยะที่่�จัังหวััดสุุพรรณบุุรีี โดยมีีหน่่วยงาน
จากภาครััฐและเอกชนหลายแห่่งมาร่่วมกัันดำำ�เนิินการ ซึ่่�งได้้เริ่่�ม
เพาะปลููกข้้าวในเดืือนกัันยายน และเก็็บเกี่่�ยวในเดืือนธัันวาคม
ทั้้�งนี้้�บริิษััทฯ ได้้นำำ�โดรนมาใช้้ในการพ่่นปุ๋๋�ยในแปลงเพาะปลููก
แทนการใช้้แรงงานคน เก็็บข้้อมููลภาพถ่่ายจากโดรนและดาวเทีียม
เพื่่�อประเมิินสุุขภาพพืืชเป็็นระยะ รวมถึึงการแจ้้งเตืือนและให้้
คำำ�แนะนำำ� เพื่่�อวางแผนการเพาะปลููกให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
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โครงการฟื้้�นฟููป่่าเพื่่�อการเรีียนรู้้�เชิิงนิิเวศสวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์
ปตท.สผ. ได้้ ดำำ� เนิิ น โครงการฟื้้� น ฟููป่่ า เพื่่� อ การเรีี ย นรู้้� เ ชิิ ง นิิ เ วศ
สวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์มาตั้้�งแต่่ปีี 2556 และดำำ�เนิินการอย่่าง
ต่่อเนื่่� อ งมาจนถึึ ง ปัั จ จุุบััน โดยดำำ� เนิิ น โครงการร่่วมกัับหลาย
หน่่วยงาน ได้้แก่่ สำำ�นัักโครงการพระราชดำำ�ริิและกิิจการพิิเศษ
กรมป่่ า ไม้้ มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ และมููลนิิ ธิิ ชัั ยพััฒนา
เพื่่อ� ร่่วมกัันพััฒนาป่่าในเมืืองให้้เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�เชิิงนิิเวศในรููปแบบ
“ห้้องเรีียนธรรมชาติิ” ผ่่านกิิจกรรมฟื้้�นฟููป่่าเชิิงนิิเวศ พื้้�นที่่� 40 ไร่่
และจััดทำำ�เส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิในสวนสาธารณะ พื้้�นที่่� 108 ไร่่
โดยจััดทำำ�ป้า้ ยสื่่อ� ความหมายธรรมชาติิและสิ่่�งอำำ�นวยความสะดวก
แก่่ผู้้�มาเยี่่�ยมชมทุุกกลุ่่�ม รวมทั้้�งจััดทำำ�เส้้นทางศึึกษาธรรมชาติิ
สำำ�หรัับผู้้�ใช้้รถเข็็นตามรููปแบบอารยสถาปััตย์์แห่่งแรก ๆ ของ
ประเทศไทย นอกจากนี้้�ยัังมีีการส่่งเสริิมและพััฒนาชุุมชนท้้องถิ่่�น
ให้้มีีส่่วนร่่วมในการอนุุรัักษ์์ป่่ากลางเมืือง และต่่อยอดการสร้้าง
เศรษฐกิิจชุุมชนบนฐานทรััพยากรที่่�มีีอยู่่�ในพื้้�นที่่� โดยในปีี 2563

ปตท.สผ. ได้้มีีการลงนามบัันทึึกข้้อตกลงว่่าด้้วยความร่่วมมืือ
(MOU) ร่่วมกัับกรมป่่าไม้้และมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ใน
ระยะที่่� 2 (ปีี 2563 - 2568) เพื่่�อพััฒนาและต่่อยอดแหล่่งเรีียนรู้้�
เชิิงนิิเวศร่่วมกัันต่่อไป
ปััจจุุบััน โครงการฟื้้�นฟููป่่าเพื่่�อการเรีียนรู้้�เชิิงนิิเวศสวนศรีีนคร
เขื่่�อนขัันธ์์ ได้้ให้้บริิการชุุมชน นัักท่่องเที่่�ยว และผู้้�สนใจเรีียนรู้้�
ห้้ อ งเรีี ย นธรรมชาติิ รวมถึึ ง เป็็ น สถานที่่� ดูู งานและทำำ�กิิ จ กรรม
ทางด้้านสิ่่�งแวดล้้อมขององค์์กรและหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและ
เอกชน ซึ่่ง� นัับเป็็นส่่วนสำำ�คััญในการสร้้างงาน สร้้างรายได้้ให้้กัับชุุมชน
ในพื้้�นที่่� นอกจากนี้้� โครงการได้้ต่่อยอดจััดกิิจกรรมสร้้างเครืือข่่าย
“ยุุวอาสา พาเที่่�ยวสวนศรีีฯ” โดยอบรมเยาวชนระดัับประถมศึึกษา
ในพื้้�นที่่คุ้้�� งบางกะเจ้้า เพื่่�อพััฒนาทัักษะ ความรู้้� สำำ�หรัับสนัับสนุุน
ภารกิิจเยี่่�ยมชมภายในสวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์อีีกด้้วย

• นัักท่่องเที่่�ยวและผู้้�สนใจเรีียนรู้้�ห้้องเรีียนธรรมชาติิกว่่า 305,262 คน
• เครืือข่่ายเยาวชนยุุวอาสา 362 คน

นายสมาน เสถีียรบุุตร
รองประธาน
กลุ่่�มรัักคุ้้�งบางกะเจ้้า

“ปตท.สผ. มีีความจริิ ง ใจและตั้้� ง ใจพัั ฒ นาพื้้� น ที่่� สีี เขีี ย วใน
สวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์ โดยเฉพาะการสนัับสนุุนองค์์ความรู้้�
ในการปลููกต้้ น ไม้้ ใ ห้้ ยั่่� ง ยืื น ซึ่่� ง ช่่ ว ยลดปัั ญ หาสิ่่� ง แวดล้้ อม
ในชุุมชน ตััวอย่่างที่่�ชััดเจนคืือ การสร้้างเขื่่�อนเพื่่�อป้้องกััน
ต้้นไม้้ล้้ม นอกจากนี้้�ยัังมอบแนวคิิดและความรู้้� ใหม่่ ๆ ให้้แก่่
ชุุ มชน และนัั ก เรีี ย นในพื้้� น ที่่� เพื่่� อ ต่่ อ ยอดโครงการต่่ า ง ๆ
ท้้ายสุุดขอขอบคุุณ ปตท.สผ. ที่่ม� าร่่วมพััฒนาพื้้�นที่่คุ้้�� งบางกะเจ้้า
อย่่างต่่อเนื่่�อง ให้้อยู่่�กัับพวกเราตลอดไป”

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2563
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)
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โครงการวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม ร้้านกาแฟอเมซอน
ร้้านกาแฟเพื่่�อการสร้้างโอกาส หรืือ Café Amazon for Chance
เป็็นโครงการที่่�จััดตั้้ง� ขึ้้น� เพื่่อ� ส่่งเสริิมการจ้้างงานผู้้�ด้้อยโอกาส ผ่่าน
การดำำ�เนิินงานภายใต้้บริิษััท สานพลััง วิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม (Sarn
Palung Social Enterprise Company Ltd. – SPSE) ซึ่่�งเป็็นบริิษััท
ในกลุ่่�ม ปตท. โดยในปีี 2562 ปตท.สผ. ได้้เข้้าร่่วมลงทุุนสััดส่่วน
ร้้ อ ยละ 50 จััดตั้้� ง ร้้ า น Café Amazon for Chance สาขา
หน่่วยบััญชาการนาวิิกโยธิิน หาดเตยงาม อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััด
ชลบุุรีี เป็็นสาขาแรก และได้้เปิิดดำำ�เนิินการขายในเดืือนมกราคม
2563 สาขาแห่่งนี้้�ให้้บริิการโดยทหารผ่่านศึึกปลดประจำำ�การที่่�ได้้รัับ ในส่่วนของ ปตท.สผ. จะคืืนสู่่�สัังคมผ่่านการสนัับสนุุนกิิจกรรม
บาดเจ็็บและครอบครััว ซึ่่�งได้้รัับการฝึึกอบรมและสร้้างอาชีีพใหม่่ อนุุรัักษ์์สััตว์์ทะเลหายาก เช่่น ศููนย์์อนุุรัักษ์์พัันธุ์์�เต่่าทะเล กองทััพเรืือ
ในตำำ�แหน่่งบาริิสต้้าและพนัักงานผู้้�ช่่วยร้้าน และผลกำำ�ไรทั้้�งหมด อำำ�เภอสััตหีีบ จัังหวััดชลบุุรีี

โครงการวิิสาหกิิจเพื่่�อสัังคม Sobis Pammase
นอกเหนืือจากการดำำ�เนิินงานเพื่่�อสร้้างคุุณค่่าและพััฒนาชุุมชน
ในประเทศไทยแล้้ว ปตท.สผ. ยัังคำำ�นึึงถึึงการสร้้างประโยชน์์
ให้้แก่่ชุุมชนในประเทศที่่�บริิษััทฯ เข้้าไปดำำ�เนิินการ หนึ่่�งในโครงการ
ที่่�ดำำ�เนิินการคืือ Sobis Pammase ที่่�ส่่งเสริิมวิสิ าหกิิจชุุมชนในพื้้�นที่่�
สุุลาเวสีีตะวัันตก ประเทศอิินโดนีีเซีีย โดย ปตท.สผ. ได้้ให้้การ
สนัับสนุุนกลุ่่�มเกษตรกรในพื้้�นที่่�มาตั้้�งแต่่ปีี 2561 ในการทำำ�ฟาร์์ม
กุ้้�ง เป็็ด ไก่่ และผึ้้�ง เพื่่�อสร้้างงาน สร้้างรายได้้ให้้แก่่เกษตรกร
ในพื้้�นที่่� และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชน ปััจจุุบัันมีีเกษตรกร
ร่่วมโครงการจำำ�นวน 500 คน โครงการประสบความสำำ�เร็็จใน
การผลิิตสิินค้้าเกษตรคุุณภาพป้้อนสู่่�ตลาดท้้องถิ่่�น โดยผลผลิิต
เป็็นที่่�ต้้องการของตลาดอย่่างมาก และโครงการมีีแผนที่่�จะเพิ่่�ม
ความหลากหลายของผลิิตภััณฑ์์ในอนาคต เช่่น การปลููกผัักอิินทรีีย์์

เป็็ น ต้้ น ด้้ ว ยผลการดำำ� เนิิ น งานที่่� ส ร้้ า งประโยชน์์ อ ย่่างเป็็ น
รููปธรรมต่่อชุุมชน ส่่งผลให้้ในปีี 2563 โครงการนี้้�ได้้รัับรางวััล Best
Community Program Award จากงาน 12th Global CSR Awards

“ผมดีีใจมากที่่�ได้้เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ Sobis Pammase
ปััจจุุบัันผมสามารถสร้้างรายได้้จากการเลี้้�ยงไก่่ในพื้้�นที่่�บ้้าน
ของผม ถึึ ง แม้้ ใ นช่่ ว งแรกยัั ง ไม่่ ค่่ อ ยมีีความเข้้ า ใจในวิิ ธีี การ
ทำำ�ฟาร์์มไก่่ แต่่เจ้้าหน้้าที่่�โครงการก็็ช่่วยเหลืือและให้้คำำ�ปรึึกษา
อย่่างดีี และยัังทำำ�ให้้ผมไม่่ต้อ้ งกัังวลเรื่่อ� งผู้้�รับั ซื้้อ� เพราะโครงการนี้้�
ช่่วยดููแลหาผู้้�รัับซื้้�อไก่่ในราคาที่่�ยุุติิธรรม ซึ่่�งเป็็นครั้้�งที่่� 2 แล้้ว
ที่่�ผมได้้ร่่วมงานกัับโครงการนี้้� และผมจะเข้้าร่่วมต่่อไป”

“ผมไม่่ลัังเลเลยที่่�เข้้าร่่วมโครงการนี้้� เมื่่�อรู้้�ว่่ากำำ�ไรส่่วนหนึ่่�ง
ของโครงการจะถููกนำำ�ไปช่่วยเหลืือในโครงการ SIOLA ผมไม่่เคย
เห็็นการทำำ�ธุุรกิิจเพื่่�อสัังคมประเภทนี้้�มาก่่อน ผมจึึงรู้้�สึึกภููมิิใจ
มากที่่�เป็็นส่่วนหนึ่่�งของโครงการ รวมถึึงทีีมงานทุุกคนให้้การ
สนัับสนุุนผู้้�เข้้าร่่วมโครงการทุุกคนเป็็นอย่่างดีี ทำำ�ให้้ผมอยาก
จะทำำ�งานร่่วมกัันต่่อไปในอนาคต”

Mr. Jalaludin
เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงไก่่
โครงการ Sobis Pammase

Mr. Bapak Ruhul
เกษตรกรผู้้�เลี้้�ยงเป็็ด
โครงการ Sobis Pammase

โครงการ Sobis Pammase ยัังสามารถจััดสรรกำำ�ไรมาสนัับสนุุน
การดำำ�เนิินโครงการศููนย์์พััฒนาเด็็กเล็็กก่่อนวััยเรีียน (Stimulation,
Intervention, Optimization of Services for Children – SIOLA)
ซึ่่� ง เป็็ น โครงการที่่� ปตท.สผ. พััฒนาขึ้้� น เพื่่� อ สร้้ า งเสริิ ม และ
พััฒนาสุุขภาพตามอายุุของเด็็กเล็็กก่่อนวััยเรีียนในพื้้�นที่่� ทั้้�งด้้าน
โภชนาการ สุุขภาพ การคุ้้�มครองเด็็ก โดยปััจจุุบัันโครงการ SIOLA
มีีทั้้�งสิ้้�น 15 ศููนย์์ปฏิิบััติิการในประเทศอิินโดนีีเซีีย

แม้้ว่่า ปตท.สผ. ต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายต่่าง ๆ ในปีี 2563 และต้้องมีีการปรัับเปลี่่�ยนเพื่่อ� รองรัับกัับความท้้าทายนั้้�น
แต่่ด้้วยความเชื่่�อว่่าเราทำำ�ได้้ เชื่่�อมั่่�นว่่าในวิิกฤตย่่อมมีีโอกาสอยู่่�เสมอ เราจึึงดำำ�เนิินงานอย่่างเต็็มที่่�เพื่่�อให้้บรรลุุ
พัันธกิิจในการสร้้างความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงาน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อมอย่่าง
ต่่อเนื่่อ� ง นอกเหนืือจากผลการดำำ�เนิินงานที่่�โดดเด่่นซึ่่ง� ได้้นำำ�เสนอในรายงานฉบัับนี้้�แล้้ว ยัังสามารถดููรายละเอีียด
แนวทางการบริิหารจััดการและผลการดำำ�เนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนทั้้�งหมดได้้จากเว็็บไซต์์ของบริิษััทฯ
ปตท.สผ. ยัังคงมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกมิิติิ ภายใต้้กรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ขององค์์กรทั้้�ง 3 ด้้าน นั่่�นคืือ HPO GRC และ SVC และพร้้อมที่่�จะร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรทุุกภาคส่่วนในการสร้้าง
คุุณค่่าให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�ม เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็น Energy Partner of Choice ตามวิิสััยทััศน์์ขององค์์กร
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มีความรับผิดชอบ

สแกนเพื่อเข้าเว็บไซต์
สแกนเพื่อตอบ
หัวข้อการพัฒนา
แบบสอบถาม
อย่างยัง่ ยืนของ ปตท.สผ. ความคิดเห็นของผู้อ่าน

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19-36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2537 4000
โทรสาร: 0 2537 4444
www.pttep.com
www.facebook.com/pttepplc

ภาพปก:
ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.
เพื่อรักษาทรัพยากรและระบบนิเวศทางทะเลให้คงความหลากหลายทางชีวภาพ
เต่าทะเลคือหนึ่งในเครื่องบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทางทะเล
การอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลคือการบอกรักโลกและธรรมชาติอย่างเป็นรูปธรรม
ปกรายงานฉบัับนี้้�ใช้้กระดาษ Green Card ผลิิตจากเยื่่�อหมุุนเวีียน (Eco Fiber) 100%
ส่่วนกระดาษเนื้้�อในใช้้กระดาษผลิิตจากกระบวนการที่่�เป็็นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
และพิิมพ์์ด้้วยหมึึกที่่�ผลิิตจากฐานน้ำำ��มัันพืืช (Soy Ink)

สแกนเพื่อเข้าสู่
เว็บไซต์ ปตท.สผ.

