แบบแสดงรายการข้้อมููลประจำำ�ปีี
รายงานประจำำ�ปีี 2564
(แบบ 56-1 One Report)

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ตลอดระยะเวลากว่่าสามทศวรรษ
บนเส้้นทางการแสวงหาความมั่่�นคงทางพลัังงาน
ปตท.สผ. ตระหนัักถึึงภาระหน้้าที่่�ในการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
เพื่่�อสนองความต้้องการใช้้พลัังงานทั้้�งภายในประเทศและประเทศที่่�ไปลงทุุน
จึึงต้้องสร้้างสมดุุลการเติิบโต ปรัับตััวให้้ทัันต่่อสถานการณ์์
และพร้้อมรองรัับการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงานของโลก
ปตท.สผ. จึึงมุ่่�งสร้้างความสำำ�เร็็จบนเส้้นทางที่่�เรามีีความเชี่่�ยวชาญ
ภายใต้้กลยุุทธ์์ Coming Home ที่่�มุ่่�งเน้้นการลงทุุน
ในพื้้�นที่่�ยุุทธศาสตร์์ 5 ประเทศ
ขณะเดีียวกััน เราพร้้อมแสวงหาโอกาสการลงทุุน
ในธุุรกิิจพลัังงานรููปแบบใหม่่ รวมทั้้�งหุ่่�นยนต์์และปััญญาประดิิษฐ์์
...เพื่่�อต่่อยอดสู่่�ความสำำ�เร็็จและการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน

สารบััญ
จุดเด่นด้านการสนับสนุนสังคม
และสิ่งแวดล้อม

4

จุดเด่นด้านการดำ�เนินงาน

6

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

8

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำ�เนินงาน

12

โครงสร้างและการดำ�เนินงานของกลุ่มบริษัท
การบริหารจัดการความเสี่ยง
การขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

13
88
107
117
145

การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
การกำ�กับดูแลกิจการ
โครงสร้างการกำ�กับดูแลกิจการและ
ข้อมูลสำ�คัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ
รายงานผลการดำ�เนินงานสำ�คัญ
ด้านการกำ�กับดูแลกิจการ
การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน	

157
158
183
209
250

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท
เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน	
เอกสารแนบ 5: การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจ
เอกสารแนบ 6: รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

งบการเงิน
282

งบการเงิน	

320
322
323
324

325
325

313

ในกรณีที่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี/รายงานประจำ�ปี 56-1 One Report ฉบับนี้อ้างอิงข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท
ให้ถือว่าข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้ โดยคณะกรรมการบริษัทรับผิดชอบ
ต่อความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่อ้างอิงนั้นเช่นเดียวกับการนำ�ข้อมูลมาแสดงให้ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ฉบับนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

จุุดเด่่น ด้้านการสนัับสนุุนสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม
การสนัับสนุุนด้้านสัังคม

การสนัับสนุุนด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

43,772

ลดการปล่่อยก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากการดำำ�เนิินงาน

ล้้านบาท
นำำ�ส่่งภาษีีเงิินได้้ ค่่าภาคหลวง โบนััสการผลิิต
และส่่วนแบ่่งผลประโยชน์์ต่่าง ๆ ให้้กัับรััฐบาลไทย

สนัับสนุุนทุ ุนการศึึกษา

สนัับสนุุนทุุน
สำำ�หรัับการวิิจััยและพััฒนา

พััฒนาโรงเรีียน
และสนัับสนุุนการศึึกษา

เพิ่่�มรายได้้ให้้แก่่ชุุมชน
ในท้้องถิ่่�น

358,187
2020
Zero H azardous
waste to landfill

2025

2030
Zero waste t o
landfill

Zero Industrial
waste to landfill

มุ่่�งสู่่�เป้้าหมาย
ปราศจากของเสีียอุุตสาหกรรม
สู่่�การฝัังกลบ

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์
เทีียบเท่่า

ลดปริิมาณขยะลงสู่่�ทะเล 
และสร้้างมููลค่่าเชิิงบวก
ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพแ ละ
บริิการทางระบบนิิเวศทางทะเล

การสนัับสนุุนเพื่่�อร่่วมต่่อสู้้�กัับโควิิด 19 ทั้้�งในและต่่างประเทศ

x

18

เตีียงเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยแรงดัันลบ

x

1,000

ชุุดอุุปกรณ์์ระบบตรวจวััดอุุณหภููมิิ
ตู้้�เก็็บวััคซีีนโควิิด 19 และควบคุุมห่่วงโซ่่ความเย็็น

x 36,000
กล่่องความห่่วงใย (Home Isolation Kits)

x

6

รถเข็็นเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยแรงดัันลบ

x

10

CARA
หุ่่�นยนต์์นำำ�ส่่งเวชภััณฑ์์และอาหาร

x

139

เครื่่�องให้้อากาศผสมออกซิิเจนอััตราการไหลสููง

x

3

Xterlizer
หุ่่�นยนต์์ฆ่่าเชื้้�อโรคอััตโนมััติิด้้วยแสงยููวีี

30 ล้้านบาท
สนัับสนุุนโครงการพััฒนา “วััคซีีนจุุฬา-ใบยา”

สิ่่�งของจำำ�เป็็นอื่่�น ๆ ในการต่่อสู้้�กัับโควิิด 19

• จุดเด่น ด้านการสนับสนุนสังคมและสิ่งแวดล้อม

เตีียงเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
แรงดัันลบ

รถเข็็นเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
แรงดัันลบ

Xterlizer
หุ่่�นยนต์์ฆ่่าเชื้้�อโรค
อััตโนมััติิด้้วยแสงยููวีี

CARA
หุ่่่��นยนต์์์�นำำ�ส่่่�งเวชภััั�ณฑ์์์�
และอาหาร

5

6

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

จุุดเด่่น ด้้านการดำำ�เนิินงาน
ข้้อมููลสำำ�คััญทางการเงิิน

สินทรัพย์รวม

หนี้สินรวม

ส่วนของผู้ถือหุ้น

รายได้รวม

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

25,000

23,445

22,493

22,285

20,000
15,000
10,000

12,428
11,017

11,799
10,694

11,841
10,444

7,314

6,413

5,000

5,357
1,569

1,211

720

0
2562

2564

2563

กระแสเงินสด
ใช้ ไปในกิจกรรมลงทุน

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน*

กระแสเงินสด
ใช้ ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

2562

3,540

2562

(3,344)

2562

(553)

2563

2,799

2563

(1,072)

2563

(846)

2564

3,404

2564

(3,854)

2564

(695)

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินปลายงวด**

เงิินสดและรายการเทีียบเท่่า
เงิินสดต้้นงวด**
2562

3,180

2562

2,823

2563

2,823

2563

3,704

2564

3,704

2564

2,559

(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
* รวมผลกระทบจากอััตราการแลกเปลี่่�ยน
** ไม่่รวมเงิินลงทุุนระยะสั้้�น

7

• ������������������������

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)
Dividend Yield (%)**

2562

2563

2564

6.00
4.82

4.25
4.33

5.00*
4.24

* เงิินปัันผลประจำปีี 2564 ในอััตรา 5.00 บาทต่่อหุ้้�น ประกอบด้้วยเงิินปัันผลระหว่่างกาลในอััตรา 2.00 บาทต่่อหุ้้�น และเงิินปัันผลสำหรัับงวดหกเดืือนหลัังในอััตรา 3.00 บาทต่่อหุ้้�น
ซึ่่�งจะมีีการนำเสนอเพื่่�อทราบการจ่่ายเงิินปัันผลระหว่่างกาล และอนุุมััติิเงิินปัันผลสำหรัับงวดหกเดืือนหลัังในการประชุุมสามััญผู้้�ถืือหุ้้�นประจำปีี 2565 ในวัันที่่� 28 มีีนาคม 2565
** คำนวณจากราคาหุ้้�น ณ วัันสิ้้�นงวด

อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรา EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)
อัตราผลตอบแทนจากทุนที่ใช้ (ROCE)

2562

2563

2564

71
0.29
13
8
11.35

68
0.33
6
3
5.37

73
0.33
10
5
8.15

ปริิมาณสำำ�รองปิิโตรเลีียมพิิสููจน์์แล้้ว

ปริิมาณการขายปิิโตรเลีียมและก๊๊าซธรรมชาติิ

(ล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ)

(บาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มันดิ
ั บิ ต่่อวััน)

1,140

1,074

2562

2563

1,350

350,651 354,052

2564

2562

ราคาต้้นทุุนต่่อหน่่วย

ราคาขายเฉลี่่�ย

(ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มันดิ
ั บิ )

(ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้ำำ��มัันดิิบ)

2563

416,141

2564

2562

31.71

2562

47.24

2563

30.50

2563

38.92

2564

28.52

2564

43.49

อััตราส่่วนปริิมาณการขายก๊๊าซธรรมชาติิต่่อนํ้้�ามัันดิิบและคอนเดนเสท
33%

29%

2562

ก๊าซธรรมชาติ

29%

2563
71%

น้ำ�มันดิบและคอนเดนเสท

2564
67%

71%
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

สารจาก
ประธานกรรมการและประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

นายไกรฤทธิ์์� อุุชุุกานนท์์ชััย
ประธานกรรมการ

นายมนตรีี ลาวััลย์์ชััยกุุล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

• สารจาก ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

9

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ตลอดปีี 2564 โลกยัังคงเผชิิญความท้้าทายจากสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (โควิิด  19)
ซึ่่�งต้้องอาศััยทรััพยากรจำนวนมาก เพื่่�อต่่อสู้้�กัับสถานการณ์์
ที่่�เกิิดขึ้้น� บริิษัทั  ปตท.สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
หรืือ ปตท.สผ. ยัังคงเป็็นอีีกหนึ่่�งพลัังที่่�เคีียงข้้างคนไทยและผู้้�คน
ในประเทศที่่�เราเข้้าไปลงทุุน ในการต่่อสู้กั้� บั โควิิด 19 อย่่างต่่อเนื่่�อง 
โดย ปตท.สผ. และบริิษััท เอไอ  แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส
จำกัั ด  (เออาร์์ วีี ) ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษัั ท ย่่ อ ย ได้้ร่่ ว มกัั บ พัั น ธมิิ ต รนำ
องค์์ความรู้้แ� ละความเชี่่ย� วชาญที่่�มีไี ปพััฒนานวััตกรรมต่่าง ๆ เพื่่อ�
สนัับสนุุนการปฏิิบััติิงานของบุุคลากรทางการแพทย์์ ได้้แก่่ เตีียง
และรถเข็็นเคลื่่อ� นย้้ายผู้้ป่� ว่ ยแรงดัันลบ ชุุดอุุปกรณ์์ระบบตรวจวััด
อุุณหภููมิิ ตู้้� เ ก็็ บ วัั ค ซีี น โควิิ ด  19 และควบคุุมห่่ ว งโซ่่ ค วามเย็็ น
หุ่่�นยนต์์ CARA นำส่่งเวชภััณฑ์์และอาหาร หุ่่�นยนต์์ Xterlizer
ฆ่่าเชื้้�อโรคอััตโนมััติิด้้วยแสงยููวีี นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังสนัับสนุุน
งบประมาณเพื่่�อพััฒนาวััคซีีนโควิิดของคนไทย “จุุฬาฯ-ใบยา”
คุุณภาพเทีียบเท่่าต่่างชาติิ โดยคาดว่่าจะสำเร็็จภายในปีี 2565
รวมถึึงสนัับสนุุนงบประมาณและอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ให้้แก่่
โรงพยาบาลทั้้�งในและต่่างประเทศ สถาบัันการศึึกษา และหน่่วยงาน
ต่่าง ๆ นัับตั้้�งแต่่สถานการณ์์โควิิด 19 เริ่่ม� ระบาดจนถึึงปััจจุุบััน
แม้้ทั่่�วโลกจะมีีความก้้าวหน้้าในการพััฒนาวััคซีีนและการเร่่งฉีีด
วััคซีีนให้้แก่่ประชากร ส่่งผลให้้อุุปสงค์์น้้ำมัันดิิบเติิบโตอย่่างต่่อเนื่่�อง
ตั้้�งแต่่ไตรมาส 4 เป็็นต้้นมา แต่่สถานการณ์์การแพร่่ระบาดซ้้ำ
และการกลายพัั น ธุ์์�ของโควิิ ด  19 ยัั ง คงมีี อยู่่�อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อง 
รวมถึึงความท้้าทายสำคััญที่่�ธุุรกิิจพลัังงานทั่่�วโลกรวมถึึงธุุรกิิจ
สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียมเผชิิญอยู่่� ทั้้�งการเปลี่่�ยนผ่่านด้้าน
พลัังงาน (Energy Transition) ไปสู่่�พลัังงานสะอาด และการมุ่่�งลด
การปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก เพื่่�อมุ่่�งสู่่�เศรษฐกิิจคาร์์บอนต่่ำ (Low
Carbon Economy) ในอนาคต ท่่ามกลางสถานการณ์์ดัังกล่่าว
ปตท.สผ. ประสบความสำเร็็จในการดำเนิินงาน ทั้้�งด้้านปฏิิบัติั กิ าร
และด้้านการเงิินตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้

มุ่งมั่นดำ�เนินงานตามกลยุทธ์ Execute และ Expand
สำหรัับผลการดำเนิินงานด้้านปฏิิบััติิการ ปตท.สผ. ยัังคงมุ่่�งมั่่�น
ดำเนิินงานตามกลยุุทธ์์ Execute และ Expand ในการสำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียมซึ่่�งเป็็นธุุรกิิจหลััก บริิษััทฯ ยัังคงมุ่่�งเน้้นการ
รัักษาความสามารถในการแข่่งขันั ด้้วยการควบคุุมต้้นทุุนการผลิิต
ต่่อหน่่วย และการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากโครงการที่่�มีีอยู่่�ในปััจจุุบััน
สำหรัับโครงการก๊๊าซธรรมชาติิในประเทศ บริิษััทฯ ได้้ลงนามใน
สััญญาและข้้อตกลงที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับการเข้้าพื้้�นที่่�แปลง  G1/61

หรืือแหล่่งเอราวััณ กัับผู้้�รัับสััมปทานปััจจุุบัันเรีียบร้้อยแล้้วแต่่
ก็็ล่่าช้้ากว่่ากำหนดการที่่�ควรจะเป็็นประมาณ 2 ปีี โดยขณะนี้้�
บริิษััทฯ กำลัังเร่่งปรัับแผนงานทุุกขั้้�นตอนเพื่่�อเตรีียมตััวในการ
เข้้าเป็็นผู้้�ดำเนิินการ (Operator) เพื่่�อให้้การผลิิตเป็็นไปด้้วย
ความราบรื่่น�  ปลอดภััย และลดผลกระทบสำคััญต่่อการผลิิตก๊๊าซฯ
ให้้ได้้มากที่่�สุุด สำหรัับประเทศมาเลเซีีย บริิษัทั ฯ ประสบความสำเร็็จ
ในการเริ่่�มผลิิตก๊๊าซฯ จากโครงการมาเลเซีียแปลงเอช อีีกทั้้�ง
ประสบความสำเร็็จในการขุุดเจาะหลุุมสำรวจ 4 แหล่่งต่่อเนื่่�อง
ตลอดปีี 2564 นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังมุ่่�งผลัักดัันโครงการหลััก
ในต่่างประเทศให้้มีีความคืืบหน้้าตามแผนที่่�วางไว้้ ได้้แก่่ โครงการ
แอลจีีเรีีย ฮาสสิิ เบอร์์ราเคซ ในแอลจีีเรีีย โครงการ Domestic
Gas to Power ในเมีียนมา และโครงการโมซััมบิิกแอเรีีย 1 ใน
โมซััมบิิก
บริิษััทฯ ยัังมุ่่�งขยายธุุรกิิจในพื้้�นที่่�ยุุทธศาสตร์์ที่่�มีีความชำนาญ
ได้้แก่่ เอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และตะวัันออกกลาง และแสวงหา
โอกาสการลงทุุนเพิ่่�มเติิมกัับผู้้�ร่่วมทุุนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ โดย
ในปีี 2564 บริิษััทฯ ได้้เข้้าซื้้�อสััดส่่วนของโครงการโอมาน แปลง 
61 ประเทศโอมาน ซึ่่�งสามารถเพิ่่�มปริิมาณการขายปิิโตรเลีียม
ได้้ทัันทีี และเข้้าร่่วมทุุนในแปลงสำรวจบนบก แอเรีีย ซีี ประเทศ
สหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์
จากความสำเร็็จของการดำเนิินกลยุุทธ์์ Execute และ Expand
ดัังกล่่าว ทำให้้ในปีี 2564 บริิษััทฯ สามารถเพิ่่�มอััตราการผลิิตใน
ระดัับสููงสุุดเป็็นประวััติิการณ์์ ที่่�ประมาณ 490,000 บาร์์เรลเทีียบ
เท่่าน้้ำมัันดิิบต่่อวััน
ในขณะเดีียวกััน บริิษััทฯ ยัังมุ่่�งแสวงหาโอกาสการลงทุุนใน
ธุุรกิิจใหม่่ที่่�นอกเหนืือไปจากการสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม 
(Beyond E&P) ที่่�จะช่่วยสร้้างการเติิบโตให้้บริิษััทฯ ในระยะยาว
โดยในปีี 2564 ปตท.สผ. ได้้จััดตั้้�งบริิษััทย่่อย 3 บริิษััท เพื่่�อรองรัับ
การลงทุุนในธุุรกิิ จไฟฟ้้ า และพลัั งงานหมุุนเวีี ยน ด้้ านบริิ ษัั ท
เออาร์์ วีี ไ ด้้จัั ดตั้้� ง บริิ ษัั ท ย่่ อ ย 4 บริิ ษัั ท เพื่่� อ รองรัั บ การขยาย
ธุุรกิิ จ ต่่ า ง  ๆ ได้้ แ ก่่  ธุุ รกิิ จ ด้้ า นการสำรวจ ตรวจสอบ และ
ซ่่อมแซมอุุปกรณ์์ใต้้ทะเล ธุุรกิิจให้้บริิการตรวจสอบโครงสร้้าง
พื้้�นฐานในหลากหลายอุุตสาหกรรม ธุุรกิิจให้้บริิการทางด้้าน
เกษตรอััจฉริิยะ และการจััดการป่่าไม้้แบบยั่่�งยืืน และธุุรกิิจ
เครืือข่า่ ยข้้อมููลด้้านสุุขภาพ นอกจากนี้้� ยังั ได้้เปิิดอาคารศููนย์์วิจัิ ยั
พััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม ปตท.สผ. หรืือ  PTIC (PTTEP
Technology and Innovation Center) เพื่่�อรองรัับการขยายงาน
วิิจััยสู่่�การพััฒนานวััตกรรมและเทคโนโลยีีต้้นแบบ นัับเป็็นการ
เตรีี ย มความพร้้อมเพื่่� อ รองรัั บ การเปลี่่� ย นแปลงในอนาคต
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ทั้้� ง นี้้� ในปีี ที่่� ผ่่ า นมาบริิ ษััทฯ ได้้ ท ำการเสนอขายหุ้้�นกู้้�ดิิ จิิ ทัั ล
ปตท.สผ. ผ่่านวอลเล็็ต (PTTEP digital bond via wallet) ให้้
กัับประชาชนทั่่�วไป เป็็นความร่่วมมืือกัับธนาคารกรุุงไทยผ่่าน
แอปพลิิเคชััน “เป๋๋าตััง” ซึ่่ง� นัับเป็็นการซื้้�อขายหุ้้�นกู้ภ้� าคเอกชนผ่่าน
วอลเล็็ ต ครั้้� ง แรกในเอเชีีย เพื่่� อ เพิ่่� ม เงิิ นทุุนหมุุน เวีียนสำหรัับ
การดำเนิินธุุรกิิจ โดยได้้รัับการตอบรัับจากนัักลงทุุนอย่่างดีียิ่่�ง
ขายครบ 6,000 ล้้านบาท ภายในเวลา 8 นาทีี

ผลประกอบการปี 2564
จากผลการดำเนิิ น งานดัังกล่่ า วข้้ า งต้้ น ส่่ ง ผลให้้ บ ริิ ษััทฯ มีี
ผลประกอบการในปีี 2564 ที่่�ดีีขึ้้�นจากปีีก่่อนหน้้า โดยปริิมาณ
ขายปิิโตรเลีียมเฉลี่่�ยเพิ่่�มขึ้้�นมาอยู่่�ที่่� 416,141 บาร์์เรลเทีียบเท่่า
น้้ำมัันดิิบต่่อวััน หรืือเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 18 เมื่่�อเทีียบกัับ 354,052
บาร์์ เ รลเทีียบเท่่ า น้้ำมัันดิิ บ ต่่ อ วัันของปีี ก่่ อ น ประกอบกัับ
ราคาขายผลิิตภััณฑ์์เฉลี่่�ยในปีี 2564 ปรัับตััวสููงขึ้้�นจากราคา
น้้ำมัันดิิ บ ในตลาดโลกที่่� ปรัั บตััวเพิ่่� ม ขึ้้� น ส่่ ง ผลให้้ ใ นปีี 2564
ปตท.สผ. มีีรายได้้รวม 7,314 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. (เทีียบเท่่า
234,631 ล้้านบาท) เพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 37 จากปีี 2563 ซึ่่�งมีีรายได้้
รวม 5,357 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. (เทีียบเท่่า 167,418 ล้้านบาท)
อย่่างไรก็็ตาม บริิษััทฯ มีีค่่าใช้้จ่่ายเพิ่่�มขึ้้�นจากรายการที่่�ไม่่ใช่่
การดำเนิินงานปกติิ (Non-recurring items) โดยหลัักมาจาก
การตั้้�งด้้อยค่่าของสิินทรััพย์์ (Impairment) ในโครงการโมซััมบิิก
แอเรีีย 1 จากการปรัับแผนการพััฒนา เนื่่�องจากความไม่่สงบ
ภายในประเทศโมซััมบิิ ก รวมถึึ ง ผลขาดทุุนจากการประกััน
ความเสี่่�ยงราคาน้้ำมััน
จากปััจจััยดัังกล่่าว ส่่งผลให้้ ปตท.สผ. มีีกำไรสุุทธิิในปีี 2564 ที่่�
1,211 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. (เทีียบเท่่า 38,864 ล้้านบาท) เพิ่่�มขึ้้น�
ร้้อยละ 68 จากปีี 2563 ซึ่่ง� มีีกำไรสุุทธิิ 720 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
(เทีียบเท่่า 22,664 ล้้านบาท) ทั้้ง� นี้้� บริิษััทฯ ยัังคงสามารถรัักษา
ระดัับต้้นทุุนต่อ่ หน่่วย (Unit cost) ที่่� 28.52 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อบาร์์เรล
เทีียบเท่่าน้้ำมัันดิิบ และมีีอััตรากำไรก่่อนดอกเบี้้�ย ภาษีี และ
ค่่าเสื่่�อมราคา ที่่�ร้อ้ ยละ 73 ซึ่่ง� เป็็นไปตามเป้้าหมายที่่�วางไว้้
ในส่่วนสถานะการเงิิน ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ มีีสิินทรััพย์์รวม
23,445 ล้้านดอลลาร์์ สรอ. โดยเป็็นส่่วนของเงิินสดทั้้�งสิ้้�น 2,559
ล้้านดอลลาร์์ สรอ. และอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น
ยัังคงอยู่่�ในระดัับต่่ำที่่� 0.33 เท่่า สะท้้อนให้้เห็็นถึงึ การมีีโครงสร้้าง
เงิินทุุนที่่�แข็็งแกร่่งและสถานะการเงิินที่่�มั่่�นคง

Energy New Normal รับมือการเปลี่ยนผ่านของโลก
พลังงานในอนาคต
เพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายในยุุคดิิจิิทััลและการเปลี่่�ยนแปลง
ของโลกพลัังงาน ปตท.สผ. วางบทบาทในการเป็็น Cautious
Diversified Player ที่่�ใช้้ความแข็็งแกร่่งด้้านการสำรวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียม ในการสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน พร้้อมแสวงหา

โอกาสการลงทุุนในพลัังงานรููปแบบใหม่่เพื่่�อสร้้างการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้แนวคิิด Energy New Normal ได้้แก่่
1. การสร้้างความเข้้มแข็็งให้้ธุรุ กิิจหลััก บริิษััทฯ จะยัังคงมุ่่�งเน้้น
กลยุุทธ์์ Execute และ Expand และ Coming Home
Strategy โดยเน้้นการลงทุุนในเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้และ
ตะวัันออกกลางที่่�บริิษััทฯ มีีความชำนาญ การสร้้างมููลค่่า
เพิ่่�มจากโครงการในปััจจุุบัันโดยเน้้นการเพิ่่�มปริิมาณการผลิิต
จากโครงการหลััก รวมถึึงการผลัักดัันการพััฒนาโครงการหลััก
ในต่่างประเทศให้้เริ่่�มผลิิตได้้ตามแผนที่่�วางไว้้ โดยตั้้�งเป้้า
ในการเป็็นผู้้�ผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิรายใหญ่่ในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้
2. การขยายการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่ บริิษััทฯ จะมุ่่�งแสวงหา
โอกาสลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่ ๆ ที่่�มีีแนวโน้้มจะสร้้างการเติิบโต
ได้้ในระยะยาว ได้้แก่่ ธุุรกิิจเทคโนโลยีีและนวััตกรรม โดยตั้้ง� เป้้า
ในการพััฒนาขีีดความสามารถและความพร้้อมในการให้้
บริิการเชิิงพาณิิชย์์ รวมถึึงธุุรกิิจไฟฟ้้า ทั้้�งในรููปแบบธุุรกิิจ
โรงไฟฟ้้าจากก๊๊าซธรรมชาติิ (Gas to Power) ธุุรกิิจโรงไฟฟ้้า
จากก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG to Power) และธุุรกิิจพลัังงาน
หมุุนเวีียน (Advanced Renewable Energy)
3. การค้้นหาธุุรกิิจพลัังงานรููปแบบใหม่่ในอนาคต ปตท.
สผ. จะมุ่่�งค้้นหาธุุรกิิจพลัังงานรููปแบบใหม่่ ๆ ที่่�เป็็นพลัังงาน
แห่่งอนาคต หรืือ Future Energy ผ่่านเทคโนโลยีีการดัักจัับ
การใช้้ประโยชน์์ และการกัักเก็็บคาร์์บอน (Carbon Capture,
Utilization, and Storage : CCUS) เพื่่�อลดการปล่่อยก๊๊าซ
เรืือนกระจก และพลัังงานไฮโดรเจน ซึ่่ง� อยู่่�ระหว่่างการศึึกษา
ความเป็็นไปได้้เชิิงพาณิิชย์์ เพื่่�อสร้้างให้้เป็็นอีีกธุุรกิิจการลงทุุน
ในพลัังงานต้้นน้้ำของบริิษััทฯ ต่่อไปในอนาคต
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ จะมุ่่�งเป็็นองค์์กรที่่�มีีความคล่่องตััว ด้้วย
การนำเทคโนโลยีีดิิจิิทััล มาประยุุกต์์ใช้้ควบคู่่�ไปกัับการบริิหาร
จััดการองค์์ความรู้้� เพื่่�อสร้้างวััฒนธรรมในองค์์กรที่่�พร้้อมรัับมืือ
การเปลี่่�ยนแปลงไปสู่่� New Normal ผ่่านการดำเนิินโครงการ
Transformation ต่่าง ๆ ภายใต้้แนวคิิด “One Team, One Goal”
เพื่่�อปรัับปรุุงขีีดความสามารถภายในและกระบวนการทำงาน
แบบใหม่่ในโลกหลัังโควิิด 19 อัันจะนำไปสู่่�ความคล่่องตััวของ
องค์์กร และเกิิดประสิิทธิิภาพการทำงานในระยะยาว

เดินหน้าสู่เป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิ
เป็นศูนย์ (Net Zero)
ปัั จจุุบััน การเปลี่่� ย นแปลงสภาพภููมิิ อ ากาศส่่ ง ผลกระทบต่่ อ
สิ่่�งแวดล้้อมทั่่�วโลกในหลายด้้าน ปตท.สผ. ในฐานะบริิษััทสำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียมชั้้�นนำที่่�มุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจทั่่�วโลก เพื่่�อสร้้าง
ความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่ง� ยืืน
แก่่ผู้้�มีีส่ว่ นเกี่่ย� วข้้อง ได้้ดำเนิินการเพื่่�อรัับมืือกัับการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิ อ ากาศมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การตั้้� ง เป้้ า
การเพิ่่�มสััดส่่วนการลงทุุนในก๊๊าซธรรมชาติิซึ่ง่� เป็็นพลัังงานสะอาด

• สารจาก ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ให้้อยู่่�ที่่�ประมาณร้้อยละ 80 และแสวงหาวิิธีีในการลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจก โดยตั้้�งเป้้าหมายสู่่�การเป็็นองค์์กรคาร์์บอนต่่ำ
(Low Carbon Organization) ด้้วยการกำหนดเป้้าหมายในการ
ลดความเข้้มของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงอย่่างน้้อยร้้อยละ
25 ภายในปีี 2030 (พ.ศ. 2573) โดย ณ สิ้้�นปีี 2564 บริิษััทฯ
สามารถลดความเข้้มของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกจากกิิจกรรม
การดำเนิินงานได้้ร้้อยละ 24.1 จากเป้้าหมายที่่�จะลดให้้ได้้อย่่าง
น้้อยร้้อยละ 25 ภายในปีี 2573 เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน 2555 ด้้วย
การนำก๊๊าซส่่วนเกิินกลัับมาใช้้ประโยชน์์หรืือนำเข้้ากระบวนการ
ผลิิต การใช้้พลัังงานอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ  และการปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการผลิิตอย่่างต่่อเนื่่�อง  รวมถึึงได้้เริ่่�มศึึกษาความ
เป็็นไปได้้ของโครงการการดัักจัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และ
นำไปกัักเก็็บ (Carbon Capture Storage) สำหรัับโครงการ
ในอ่่าวไทยและในมาเลเซีียแล้้ว
ความพยายามทั้้�งหมดนี้้จ� ะเป็็นรากฐานไปสู่่�เป้้าหมายที่่�สำคััญยิ่่�ง
ของ ปตท.สผ. นั่่�นคืือการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็น
ศููนย์์ หรืือ Net Zero Carbon Emission ในอนาคต ซึ่่�งเป้้าหมาย
ดัังกล่่าวยัังเป็็นการสนัับสนุุนการมีีส่่วนร่่วมของประเทศไทยใน
การลดก๊๊าซเรืือนกระจกและการดำเนิินงานด้า้ นการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศ (Nationally Determined Contribution: NDCs)
ซึ่่�งเป็็นการดำเนิินการตามพัันธกรณีีภายใต้้ความตกลงปารีีส
(Paris Agreement) และการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญา
สหประชาชาติิว่า่ ด้้วยเปลี่่�ยนแปลงของสภาพภููมิิอากาศ สมััยที่่� 26
(COP26) ตามที่่�รััฐบาลไทยกำหนดยุุทธศาสตร์์ระยะยาวใน
การพัั ฒ นาแบบปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืื อ นกระจกต่่ำของประเทศไทย
(Thailand’s Long-Term Low Greenhouse Gas Emission
Development Strategy) อีีกด้้วย

มุ่งคำ�นึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)
หนทางสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
เพื่่� อ ให้้สอดคล้้องกัั บ วิิ สัั ย ทัั ศน์์ก ารเป็็ น Energy Partner of
Choice ปตท.สผ. มุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำคััญกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (Environmental, Social and
Governance: ESG) โดยบริิษััทฯ ได้้กำหนดกรอบแนวคิิดด้้าน
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืนื ตามมาตรฐานของสหประชาชาติิ เพื่่อ� เป็็น
หลัักการในการดำเนิินงาน อัันประกอบด้้วย 3 องค์์ประกอบหลััก
ได้แ้ ก่่ 1. การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ  (High Performance
Organization - HPO) 2. การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหาร
ความเสี่่�ยงและการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Governance, Risk
Management and Compliance - GRC) และ 3. การสร้้างคุุณค่่า
ในระยะยาวให้้แก่่ผู้มี�้ ส่ี ว่ นได้้เสีีย (Stakeholder Value Creation SVC) โดย ปตท.สผ. มีีความเชื่่อมั่่
� น� ว่่า หากบริิษัทั ฯ มีีการดำเนิินงาน
ที่่�ดีีและคำนึึงถึึงประโยชน์์ร่่วมกัันของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกกลุ่่�มแล้้ว
บริิษััทฯ จะสามารถสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงาน พร้้อมส่่ง
มอบคุุณค่่า และสร้้างความยั่่�งยืืนทั้้�งด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และ
สิ่่�งแวดล้้อมให้้กัับสัังคมโดยรวมได้้ในที่่�สุุด (From We to World)
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จากการดำเนิินงานโดยยึึดกรอบการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืนื เป็็นหััวใจ
สำคััญ ในปีี 2564 ปตท.สผ. ได้้รัับรางวััลและการยอมรัับจาก
หลากหลายสถาบัันทั้้�งในและต่่างประเทศ อาทิิ การได้้รับั คััดเลืือก
เป็็นสมาชิิกในดััชนีคี วามยั่่�งยืนื ดาวโจนส์์ (DJSI) ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 8
ในกลุ่่�มธุุรกิิ จ น้้ำมัั น และก๊๊ า ซ ประเภทธุุรกิิ จ ขั้้� น ต้้นและธุุรกิิ จ
ครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated
Industry) และดััชนีี FTSE4Good Index Series ต่่อเนื่่�อง
เป็็นปีีที่่� 6, รางวััล SET Awards 2021 ประเภทรางวััลยอดเยี่่�ยม
ด้า้ นความยั่่�งยืนื (Best Sustainability Awards) และอยู่่�ในรายชื่่อ�
หุ้้�นยั่่�งยืืน (Thailand Sustainability Investment: THSI), รางวััล
ASIAN ESG Awards ด้้านธรรมาภิิบาลระดัับเอเชีีย และได้้รัับ
ยกย่่องเป็็น “ESG Influencer” ในฐานะเป็็นองค์์กรที่่�มีีบทบาท
สำคััญในการขัับเคลื่่�อนการดำเนิินงานด้า้ น ESG, รางวััลสุุดยอด
องค์์กรด้้านนวััตกรรมและองค์์ความรู้้�ประจำปีี 2564 (Thailand
Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2021: MIKE
Award), การรัั บ รองเป็็ น สมาชิิ ก แนวร่่ ว มต่่ อต้้ านคอร์์ รัั ปชัั น
ของภาคเอกชนไทย, รางวััล Asian Excellence Award 2021
และรางวััลด้้านการดำเนิินงานเพื่่�อสัังคมจากหลากหลายเวทีี
ระดัับโลก ทั้้�งหมดนี้้�สะท้้อนถึึงความมุ่่�งมั่่�นของ ปตท.สผ. ในการ
ดำเนิินธุุรกิิจ ควบคู่่�ไปกัับการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี คำนึึงถึึง
ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และรัับผิิดชอบต่่อชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อม
ในนามของคณะกรรมการบริิษัทั  ผู้้บ� ริิหาร และพนัักงาน ปตท.สผ.
ทุุกคน ขอขอบคุุณผู้้�ถืือหุ้้�น คู่่�ค้้า พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ สถาบััน
การเงิิน หน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งภาครััฐและเอกชน และผู้้มี� ส่ี ว่ นได้้เสีีย
ทุุกฝ่่ า ย ที่่� มอ บความไว้้วางใจและสนัั บ สนุุนการดำเนิิ น งาน
ของ ปตท.สผ. ด้้วยดีีตลอดมา และขอให้้คำมั่่�นว่่า ปตท.สผ.
จะยึึดมั่่�นในแนวทางการดำเนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำคััญกัับ
สิ่่�งแวดล้้อม สัังคม และธรรมาภิิบาล (ESG) อย่่างจริิงจัังและ
ต่่อเนื่่�อง เพื่อ่� สร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงานให้้แก่่ประเทศไทยและ
ประเทศที่่�เข้้าไปลงทุุน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืน
แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายตลอดไป

เพื่่�อรัับมืือกัับความท้้าทายในยุุคดิิจิิทััลและ
การเปลี่่�ยนแปลงของโลกพลัังงาน ปตท.สผ.
วางบทบาทในการเป็็น Cautious Diversified
Player ที่่�ใช้้ความแข็็งแกร่่งด้้านการสำำ�รวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียม ในการสร้้างความมั่่�นคงด้้าน
พลัังงาน พร้้อมแสวงหาโอกาสการลงทุุน
ในพลัังงานรููปแบบใหม่่เพื่่�อสร้้างการเติิบโต
อย่่างยั่่�งยืืน ภายใต้้แนวคิิด Energy New
Normal

การประกอบธุรกิจ
และผลการดำ�เนินงาน

• ��������������������������������������
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

1. โครงสร้้างและการดำำ�เนิินงานของกลุ่่�มบริิษััท
1. โครงสร ้างและการดาเนิ นงานของกลุ่มบริษท
ั
1.1

นโยบำยและภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ
1.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ ำหมำย และกลยุทธ์

ปตท.สผ. เป็ นผูป้ ระกอบธุร กิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งปิ โตรเลี ยม
ที่ม่ นั คงให้กับประเทศไทยและประเทศที่บริษัทฯ เข้าลงทุน มุ่งมั่นดาเนินงานภายใต้ปรัชญาและแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน สร้างการเติบโต
ทางธุร กิจ อย่างต่อ เนื่อ งโดยเน้นธุร กิจ ก๊ าซธรรมชาติ ครบวงจร รวมถึงการขยายการลงทุนในธุร กิ จใหม่ ด้านพลังงานสะอาดและธุ ร กิ จ
ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกับ เทคโนโลยี ควบคู่ไ ปกับ การรัก ษาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ทางธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลีย ม ผ่ า นการเพิ่ ม
ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานและการพัฒ นานวัต กรรมอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนสร้า งคุ ณ ค่ า ให้แ ก่ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ด้ว ยการสร้า ง
ผลการดาเนินงานที่ดีและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ จึงมีการกาหนดวิสยั ทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission)
เป้าหมายและกลยุทธ์ ดังนี ้
วิสัยทัศน์: Energy Partner of Choice through Competitive Performance and Innovation for Long-term Value Creation
พันธกิจ: ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
แก่ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์และเป้ ำหมำย: ดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมอย่างยั่งยืน (E&P) และขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่
(Beyond E&P) เพื่อ สร้างผลการดาเนินงานที่แข็งแกร่งในระยะยาว รองรับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน และตอบโจทย์ความท้า ทาย
ในอนาคต โดยเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กร (ปี 2573) ประกอบด้วย
•
•
•
•
•
•

สร้างอัตราการเติบโตของปริมาณผลิตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ที่รอ้ ยละ 5
รักษาอัตราส่วนของปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้วต่ออัตราการผลิต (R/P) ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี
รักษาต้นทุนต่อหน่วย (Unit Cost) ให้ต่ากว่าหรือเท่ากับ 25 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
นา้ มันดิบ ให้อยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กบั ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
สร้างผลกาไรจากธุรกิจใหม่ให้ได้รอ้ ยละ 20 ของกาไรสุทธิรวมของ ปตท.สผ.
ลดความเข้มข้นในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 25 จากปี ฐาน พ.ศ. 2555
ลดอุบตั ิเหตุจากการทางานให้เท่ากับ 0

กลยุทธ์: ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่เป็ นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ
โดยมี ก ารด าเนิ น งานภายใต้แ นวคิ ด From We to World เพื่ อ มุ่ง สู่ก ารเป็ น องค์ก รแห่ ง ความยั่ง ยื น ที่ ค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ร่ว มกันของ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
การเป็ น Energy Partner of Choice ของ ปตท.สผ. โดยกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนในแต่ละด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
ด้ำนกำรมุ่งสู่สังคมคำร์บอนต่ำ (Thrive in Lower Carbon Future)
1) กลยุทธ์เพื่อควำมยั่งยืนสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม (Sustainable E&P Business)
• สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปั จจุบัน โดยเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก โดยเฉพาะโครงการ
ก๊าซธรรมชาติในประเทศ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงาน
• มุ่ง เน้น การรัก ษาขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ด้วยการควบคุม ต้น ทุ น การผลิ ต ต่ อ หน่ วยอย่ างต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจหลักของ ปตท.สผ. ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผนั ผวนมากขึน้
ส่วนที่ 1 หน้า 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซ่งึ เป็ นพืน้ ที่ยุทธศาสตร์หลัก รวมถึงการมองหา
โอกาสต่อยอดทางธุรกิจ Gas Value Chain โดยขยายการลงทุนในพืน้ ที่ที่มีตลาดรองรับ
• มองหาโอกาสการลงทุน ร่วมกับ ผู้ร่วมทุน ที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญ (Strategic Alliance) ในภูมิ ภ าคตะวัน ออกกลาง
ซึ่งได้แก่ รัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็ นภูมิภาคที่มีตน้ ทุนในการดาเนินการที่ต่า
• ขับ เคลื่ อ นธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว (LNG) แบบครบวงจร โดยมุ่ง เน้น การลงทุ น ตั้ง แต่ ต ้น น ้า ถึ ง โรงงานผลิ ต
(Upstream & Liquefaction) รวมไปถึงการเป็ นผูจ้ ัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Shipper) ผ่านบริษัท
พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรควบคู่กนั ไปด้วย
2) กลยุทธ์กระจำยควำมเสี่ยงไปสู่ธุรกิจใหม่ทนี่ อกเหนือจำกธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม (Diversification to
Beyond E&P Business)
• สร้า งการเติ บ โตอย่ า งก้า วกระโดดให้กั บ บริ ษั ท เอไอ แอนด์ โรโบติ ก ส์ เวนเจอร์ส จ ากั ด (เออาร์วี ) โดยเร่ ง
นาผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดให้เร็วขึน้
• แสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ในธุรกิจไฟฟ้า ทัง้ ในรูปแบบธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลว
(Gas/LNG to Power) และพลังงานหมุนเวียน ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา (เมียนมา)
• แสวงหาโอกาสการลงทุนในเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon Capture,
Utilization and Storage: CCUS) รวมถึงพลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน เป็ นต้น
• พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการไปสู่การเป็ นธุรกิจในอนาคต
3) กลยุ ท ธ์ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรก๊ ำ ซเรื อ นกระจก (Greenhouse Gas Management) โดยมุ่ ง มั่ น บริ ห ารจั ด การ
ก๊ าซเรือ นกระจก เพื่อ บรรเทาปั ญ หาภาวะโลกร้อ นและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผ่านการปรับปรุ งกระบวนการผลิตและริเริ่ม
โครงการใหม่ ๆ เช่น การนาก๊าซเหลือ ทิง้ หรือก๊ าซส่วนเกินกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตหรือ นาไปใช้ประโยชน์ การปรับปรุ งประสิท ธิ ภ าพ
การใช้พลังงาน การปรับปรุ งประสิทธิภ าพการผลิต การลดการรั่วไหลของก๊ าซมีเทน การนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการดาเนิ นงาน
นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาความเป็ นไปได้ของการนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน เข้ามาใช้ในแท่นผลิต
ก๊าซธรรมชาติกลางทะเลอีกด้วย
•

ด้ำนกำรสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนควำมเป็ นเลิศด้ำน Business Integrity (Sustain Business Integrity Excellence)
ปตท.สผ. มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้แก่องค์กร
โดยยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การกากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตาม
กฎหมายและกฎเกณฑ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งอย่ า งเคร่ ง ครั ด ผ่ า นการด าเนิ น การตาม 2 กลยุ ท ธ์ ห ลั ก คื อ “Smart Assurance” ซึ่ ง มุ่ ง เน้ น
การบริหารจัดการกระบวนการกากับดูแลองค์กรแบบบูรณาการอย่างรัดกุมและมีประสิทธิภาพ และ “GRC in Common Sense” ซึ่งมุ่งเน้น
ให้บคุ ลากรของ ปตท.สผ. และผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ตระหนัก เข้าใจ และยอมรับที่จะนาแนวทางการดาเนินการตามหลัก GRC ไปปฏิบตั ิ
เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงานประจาวันและการตัดสินใจที่สาคัญ รวมถึงมุ่งขยายผลโดยเผยแพร่แนวปฏิบตั ิที่ดีดา้ น GRC ไปยังชุมชน
และสังคมในวงกว้าง
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างความยั่งยืนด้านความเป็ นเลิศด้าน Business Integrity สามารถดูได้จากรายงาน
ความยั่งยืนประจาปี 2564 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและสร้ำงคุณค่ำร่วมสู่สังคม (Optimize Resource & Create Shared Value)
ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจพร้อมให้ความสาคัญกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ฟื ้ นฟูสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชุมชน
และสังคม ผ่าน 2 กลยุทธ์หลัก ได้แก่
1) กลยุทธ์กำรปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับธุ รกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม (Circular Model for
E&P) โดยการออกแบบกระบวนการทางานและการบริหารจัดการเพื่อ เพิ่มการใช้ซา้ และทาให้เกิดการนาทรัพยากรกลับมาหมุนเวียน
ใช้ประโยชน์ใหม่
2) กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) โดยมีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าในการอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และนิเวศทางทะเล เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบริเวณชายฝั่ ง ในฐานะองค์กรที่ มีพื ้น ที่
ปฏิบตั ิการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและสร้างคุณค่าร่วมสู่สงั คม สามารถดูได้จากรายงานความยั่งยืน
ประจาปี 2564 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
ขั้นตอนหรือกระบวนกำรกำรกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัทฯ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิ จ ารณาทบทวนและอนุ มัติ วิ สัย ทัศ น์แ ละพัน ธกิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทุ ก ปี โดยจะมี ก ารประชุม
คณะกรรมการ เพื่ อ ร่ว มปรึก ษาหารื อ กับ ฝ่ ายจัด การในการทบทวนและก าหนดวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ และกลยุท ธ์ท างธุ ร กิ จ ของบริษัทฯ
ให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ขณะนั้น ทั้งนี ้ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้จัดทาอย่างเป็ นระบบ เริ่มจากการพิจารณาสภาพแวดล้อม
ทางธุรกิจในปั จจุบันและแนวโน้มในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อบริษั ทฯ
ในแง่ของโอกาสและความเสี่ยงในการดาเนินงาน อีกทัง้ มีการวิเคราะห์สถานการณ์ การลงทุนของบริษัทฯ ความสมดุลระหว่างผลตอบแทน
กับความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดาเนินการเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว ให้สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึน้ หลังจากนั้น ฝ่ ายจัดการจะรับแนวนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ในการกาหนด
แผนงาน งบประมาณ และดัชนีชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานประจาปี และนากลับมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้พิจารณาอนุมตั ิแผนงาน
งบประมาณ และดัชนีชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานประจาปี ถดั ไป
หลัง จากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิ จ ารณาอนุมัติ วิ สัย ทัศ น์แ ละกลยุ ท ธ์ใ นการด าเนิ น งาน ฝ่ ายจัด การจะสื่ อ สาร
และถ่ายทอดทิศทางการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรที่ได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการให้แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคน
เพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดแผนงานย่อยและการปฏิบัติงานที่สอดรับกับเป้าหมาย แผนงานรวม
และค่านิยมขององค์กร ทาให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ของบริษัท ฯ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทมีการกากับดูแลและติดตาม
ให้ฝ่ายจัดการมีก ารปฏิ บัติต ามแผนงานที่ ก าหนดไว้ต ามทิศ ทางและกลยุทธ์อ งค์กรอย่า งสม่ าเสมอ โดยฝ่ ายจัดการมี ก ารรายงานผล
การดาเนินงานเปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจาทุกไตรมาส
1.1.2 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญในช่วง 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ปี 2562
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. และผูร้ ่วมทุนอื่น
ได้ลงนามในสัญญาสัมปทาน เพื่อรับสิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสารวจ Offshore 1 และ Offshore 2 ซึ่งตัง้ อยู่นอกชายฝั่ ง
ทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดย PTTEP MENA ถือสัดส่วนในแปลงสารวจดังกล่าวร้อยละ 30
ในช่วงระยะเวลาสารวจ

ส่วนที่ 1 หน้า 3
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 PTTEP SP Limited (PTTEP SP) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขาย
(Share Purchase Agreement หรือ SPA) เพื่อเข้าซือ้ สัดส่วนการถือ หุน้ ร้อยละ 33.8 ในบริษัท APICO LLC ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมทุนในโครงการ
สิ น ภู ฮ่ อ ม จากบริ ษั ท Tatex Thailand LLC และ Tatex Thailand II LLC เป็ นผลให้ ก ลุ่ ม ปตท.สผ. มี สั ด ส่ ว นการลงทุ น รวมเพิ่ ม ขึ ้น
เป็ นร้อยละ 66.8 โดยการเข้าซือ้ ดังกล่าวได้มีผลสมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 มิถนุ ายน 2562
เมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ย่ี ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (ปตท.สผ.อีดี) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อ ยของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปั นผลผลิตในโครงการ จี 1/61 และ จี 2/61 โดย ปตท.สผ.อีดี มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 60 และ
ร้อยละ 100 ตามลาดับ และเป็ นผูด้ าเนินการทัง้ 2 แปลง
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้รบั อนุมตั ิ
จากรัฐบาลเมียนมา ในการรับโอนสัดส่วนการลงทุนในโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 จากผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้
จากร้อยละ 75 เป็ นร้อยละ 77.5 โดย PTTEP SA ยังเป็ นผูด้ าเนินการ
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 กลุ่ม ปตท.สผ. และผูร้ ว่ มทุน ประกอบด้วย SONATRACH [บริษัทนา้ มันแห่งชาติของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย)] และ CNOOC Limited ได้บรรลุขอ้ ตกลงเพื่อเริ่มพัฒนาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
ประเทศแอลจีเรีย ระยะที่ 1 ตามแผนการพัฒนาที่ได้รบั อนุมัติจาก ALNAFT (Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources
en Hydrocarbures – หน่วยงานกากับดูแลการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม) โดยสามารถเริ่มดาเนินการพัฒนาได้ในเดือ นมีนาคม 2562
โดยโครงการนี ้ก ลุ่ม ปตท.สผ. มี สัด ส่ ว นการลงทุน ร้อ ยละ 24.5 โดยผู้ร่ว มทุน อื่ น ประกอบด้ว ย SONATRACH และ CNOOC Limited
มีสดั ส่วนร้อยละ 51 และร้อยละ 24.5 ตามลาดับ
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนาม
ในสัญญาแบ่งปั นผลผลิต เพื่อรับสิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสารวจบริเวณนอกชายฝั่ งเพนนินซูลาร์ ประเทศมาเลเซีย
2 แปลง ได้แก่ แปลงพีเอ็ม 407 และ พีเอ็ม 415 โดย PTTEP HKO มีสดั ส่วนในแปลงสารวจร้อยละ 55 และร้อยละ 70 ตามลาดับ และเป็ น
ผูด้ าเนินการทัง้ 2 แปลง
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนาม
ในสั ญ ญาซื ้อ ขายหุ้ น (Share Sale and Purchase Agreement) เพื่ อ เข้ า ซื ้อ ธุ ร กิ จ ทั้ ง หมดของ Murphy Oil Corporation (Murphy)
ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซือ้ หุน้ ในบริษัทย่อ ย 2 บริษัท ได้แก่ Murphy Sabah Oil Co., Ltd. และ Murphy Sarawak Oil Co., Ltd.
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งการซือ้ ธุรกิจดังกล่าวได้มีผลสมบูรณ์แล้วในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562
เมื่อ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อ ยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขายหุน้ เพื่อเข้าซือ้ สัดส่วนการถือหุน้ ทั้งหมดใน Partex Holding B.V. (Partex) ในสัดส่วนร้อยละ 100 จากมูลนิธิ Calouste
Gulbenkian Foundation โดยมี สัด ส่ ว นการลงทุน ทั้ง สิ น้ 7 โครงการ ใน 5 ประเทศ ซึ่ง ส่ ว นใหญ่ อ ยู่ใ นฐานะผู้ร่ว มทุน (Non-operating
Partner) และมุ่งเน้นการลงทุนในประเทศโอมานและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็ นหลัก ได้แก่ โครงการพีดีโอ (แปลง 6) โครงการมุคไคซนา
(แปลง 53) โครงการโอมาน แอลเอ็นจี และโครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) ซึ่งการเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้มีผล
สมบูรณ์เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ.
และมี สัด ส่ ว นการลงทุน ร้อ ยละ 8.5 ในโครงการโมซัม บิ ก แอเรี ย วัน ได้ร่ว มกับ กลุ่ม ผู้ร่ว มทุน ประกาศการตัด สิ น ใจลงทุน ขั้น สุด ท้าย
ในการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกสาหรับ 2 สายการผลิตแรก ในแหล่งก๊าซธรรมชาติ Golfinho-Atum ซึ่งตัง้ อยู่
นอกชายฝั่ง Area 1 สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)
ส่วนที่ 1 หน้า 4
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เมื่ อ วัน ที่ 27 มิ ถุ น ายน 2562 PTTEP HK Offshore Limited (Malaysia Branch) หรื อ PTTEP HKO บริ ษั ท ย่ อ ยของกลุ่ ม
ปตท.สผ. ได้คน้ พบก๊าซธรรมชาติใน Lang Lebah-1RDR2 ซึ่งเป็ นหลุมสารวจแรกของโครงการซาราวักเอสเค 410บี ที่ตั้งอยู่บริเวณนอก
ชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนาม
ในสัญญาซือ้ ขาย (Share Purchase Agreement หรือ SPA) เพื่อเข้าซือ้ สัดส่วนเพิ่มร้อยละ 39 ในบริษัท APICO LLC จากบริษัท Coastal
Energy Company (Khorat) Limited ส่งผลให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 66.80 เป็ นร้อยละ 80.48
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ.
ได้ย่ืนขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็ม 11 ในสัดส่วนร้อยละ 100 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตาม
สัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งการคืนพืน้ ที่ดงั กล่าวได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลเมียนมาแล้วในเดื อนพฤศจิกายน 2564
ปี 2563
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัท
Total E&P Oman Block 12 B.V. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ Total S.A. ได้ลงนามในสัญญา Exploration and Production Sharing Agreement
กับ Oman's Ministry of Oil and Gas เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสารวจบนบก Block 12 ซึ่งตั้งอยู่
ตอนกลางของประเทศโอมาน ตามสัดส่วนการลงทุนสาหรับบริ ษัท PTTEP MENA Limited ที่ร อ้ ยละ 20 และบริษัท Total E&P Oman
Block 12 B.V. (ผูด้ าเนินการ) ที่รอ้ ยละ 80
เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ย่ืน
ขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจในโครงการเอซี/อาร์แอล 5 ในสัดส่วนร้อยละ 100 ต่อรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลี ย (ออสเตรเลีย)
หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาสัมปทานครบถ้วนแล้ว โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 มิถนุ ายน 2563
เมื่อ วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ซึ่งเป็ นบริษัท ย่อ ยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ย่ืนขอยุติ
การสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 ในสัดส่วนร้อยละ 77.5 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญา
แบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งการคืนพืน้ ที่ดงั กล่าวได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลเมียนมาแล้วในเดือนพฤศจิกายน 2564
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ.
และบริษัท ไทย แอดวานซ์ อินโนเวชั่น จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท ไทยคม จากัด (มหาชน) ได้รว่ มกันจัดตัง้ บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์
จากัด เพื่อ พัฒนาสินค้าและบริการเกี่ ยวกับอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) เพื่อ การเกษตร และนาเทคโนโลยีการเกษตรอัจฉริยะ ( Smart
Farming) มาใช้เพื่อเสริมศักยภาพภาคเกษตรกรรมของไทย รวมถึงให้บริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ขอ้ มูลด้านการเกษตรและให้บ ริก าร
ด้านการเกษตรแบบครบวงจร
ในเดื อ นกรกฎาคม 2563 กลุ่ม ปตท.สผ. ร่ ว มกั บ กลุ่ม ผู้ร่ ว มทุ น ได้ล งนามสัญ ญาเงิ น กู้ใ นรู ป แบบ Project Finance
ในโครงการโมซั ม บิ ก แอเรี ย 1 วงเงิ น 14,900 ล้า นดอลลาร์ สรอ. เพื่ อ รองรับ ค่ า ใช้จ่ า ยในการพั ฒ นาโครงการ ส าหรับ การผลิ ต
ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว 2 สายการผลิ ต แรก หลัง จากที่ ไ ด้มี ก ารประกาศการตัด สิ น ใจลงทุ น ขั้น สุด ท้า ยไปเมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 ซึ่ ง
กลุ่ม ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการลงทุนร้อยละ 8.5 ในโครงการนี ้
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 บริษัท PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ย่ืนขอ
ยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็มดี-7 ในสัดส่วนร้อยละ 50 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปั น
ผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยการคืนพืน้ ที่แปลงสารวจจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลเมียนมา
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. และ
บริษัท เมอร์เมด ซับซี เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัท เมอร์เมด มาริไทม์ จากัด (มหาชน) ได้ร่วมกันจัดตัง้
บริษัท ซีเควสต์ จากัด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์และปั ญญาประดิษฐ์สาหรับให้บริการงานวิศวกรรมใต้ทะเลในเชิงพาณิชย์ แก่บริษัท
น ้า มัน และก๊ า ซธรรมชาติ และบริ ษั ท ด้า นพลัง งานทดแทนที่ มี ก ารด าเนิ น งานในทะเลในภูมิ ภ าคเอเชี ย และในภูมิ ภ าคอื่ น ๆ ทั่ว โลก
โดยมีเป้าหมายที่จะเป็ นผูน้ าในงานบริการวิศวกรรมการสารวจ ตรวจสอบและซ่อมบารุงใต้ทะเลที่ใช้เทคโนโลยีห่นุ ยนต์และปั ญญาประดิษฐ์
ให้เป็ นที่ยอมรับในระดับสากล
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัท Eni
Abu Dhabi B.V. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ Eni S.p.A. ได้ชนะการประมูลแปลงสารวจในรอบการประมูลปี 2019 เพื่อรับสิทธิในการดาเนิ น
การสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในแปลงสารวจ Offshore Block 3 ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่ งทะเลทางทิศตะวันตกเฉี ยงเหนือของรัฐอาบูด าบี
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยได้ลงนามในสัญญาสัมปทานกับ Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) ตามสัดส่วนการลงทุนสาหรับ
บริษัท PTTEP MENA Limited ที่รอ้ ยละ 30 และบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. (ผูด้ าเนินการ) ที่รอ้ ยละ 70
เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้รบั การอนุมตั ิสิทธิ์การพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติในประเทศ
เมียนมา และได้ลงนามในหนังสืออนุญาตให้เริ่มดาเนินงาน (Notice to Proceed) กับกระทรวงไฟฟ้าและพลังงานเมียนมา (Ministry of
Electricity and Energy หรื อ MOEE) โดยเป็ น การลงทุน ด้า นพลัง งานแบบครบวงจรตั้ง แต่ ต้น น ้า จนถึ ง การผลิ ต กระแสไฟฟ้ า ซึ่ง กลุ่ม
ปตท.สผ. มีแผนในการส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติกา้ และโครงการเมียนมา เอ็ม 3 เพื่อเป็ นเชือ้ เพลิงเข้าสู่โรงไฟฟ้าของโครงการขนาด
600 เมกะวัต ต์ และกระแสไฟฟ้ า ที่ ผ ลิ ต ได้จ ะจ าหน่ า ยให้กับ หน่ ว ยงานด้า นไฟฟ้ า ของประเทศเมี ย นม า (Electric Power Generation
Enterprise หรือ EPGE) ซึ่งเป็ นรัฐวิสาหกิจภายใต้ MOEE โดยสัญญาซือ้ ขายก๊าซฯ มีระยะเวลา 20 ปี และสามารถต่ออายุสัญญาได้ 5 ปี
นับจากวันที่เริ่มขายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (Commercial Operation Date หรือ COD)
ปี 2564
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. และกลุ่มผูร้ ว่ ม
ทุน ได้พฒ
ั นาโครงการมาเลเซีย แปลงเอช ในระยะแรกเสร็จสิน้ แล้ว โดยได้เริ่มทาการผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งนา้ ลึกโรตันและแหล่งบูลูห์
ที่มีความลึกกว่า 1,100 เมตร เพื่อส่งให้แก่เรือผลิตก๊ าซธรรมชาติเหลวของปิ โตรนาส (PFLNG2) และจะทยอยเพิ่มการผลิตจนถึงระดับ
270 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวันตามเป้าหมายต่อไป
เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้แจ้งผลการเจาะหลุมในโครงการซาราวัก เอสเค 410บี นอกชายฝั่ งรัฐซาราวัก
ประเทศมาเลเซีย จากผลสาเร็จในหลุมเจาะสารวจแรกในปี 2562 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ดาเนินการเจาะหลุมประเมินศักยภาพ Lang Lebah-2
ในเดือนกันยายน 2563 ซึ่งผลจากหลุมประเมินดังกล่าวได้พบแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติสุทธิหนากว่า 600 เมตร ที่ระดับความลึก 4,320
เมตร โดยมีขนาดใหญ่กว่าการประมาณการเบือ้ งต้น นับว่าเป็ นสถิติใหม่สาหรับการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติที่ใหญ่ที่สดุ ของกลุ่ม ปตท.สผ.
ซึ่งจะเพิ่มปริมาณสารองและส่งเสริมการเติบโตของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้แจ้งการค้นพบก๊ าซธรรมชาติแ หล่งใหม่ที่ หลุมสารวจ Dokong-1 ซึ่งเป็ น
หลุมสารวจแรกของโครงการซาราวัก เอสเค 417 ตัง้ อยู่บริเวณนอกชายฝั่ งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย โดยที่ระดับความลึก 3,810 เมตร
ได้คน้ พบชัน้ หินกักเก็บก๊าซธรรมชาติความหนา 80 เมตร การค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติคณ
ุ ภาพสูงของหลุมสารวจ Dokong-1 ครัง้ นี ้ จะช่วยให้
กลุ่ม ปตท.สผ. สามารถพัฒนาและผลิตก๊าซธรรมชาติ ร่วมกันกับโครงการซาราวัก เอสเค 410 บี ที่มีการค้นพบไปก่อนหน้า ในรูปแบบกลุ่ม
โครงการ (Cluster Development) ซึ่งจะทาให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เมื่ อ วั น ที่ 19 มี น าคม 2564 ศาลสหพั น ธรั ฐ ประเทศออสเตรเลี ย ได้ มี ค าตั ด สิ น ในกรณี ที่ ก ลุ่ ม ผู้ เ ลี ้ย งสาหร่ า ย
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) ได้ย่ืนฟ้อ ง PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อ ยของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ต่ อ ศาลสหพัน ธรัฐ ประเทศออสเตรเลี ย โดยเป็ น การด าเนิ น คดี แ บบกลุ่ม ( Class Action) เพื่ อ เรี ย กร้อ งค่ า เสี ย หาย
จากเหตุการณ์นา้ มันรั่วไหลของแหล่งมอนทาราที่เกิดขึน้ เมื่อปี 2552
เมื่ อ วัน ที่ 23 มี น าคม 2564 การด าเนิ น การตามเงื่ อ นไขต่ า ง ๆ ที่ ร ะบุไ ว้ใ นสัญ ญาซื อ้ ขายสัด ส่ ว นการลงทุน (Sale and
Purchase Agreement หรือ SPA) เพื่อเข้าซือ้ สัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการโอมาน แปลง 61 ประเทศโอมาน จากบริษัท BP Exploration
(Epsilon) Limited จึงถือว่าการซือ้ ขายมีผลสมบูรณ์นับแต่วันดังกล่าว ทั้งนีเ้ ป็ นไปตามสัญญาซือ้ ขายฯ ที่ PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนาม เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 มูลค่าเงินลงทุนรวมทัง้ สิน้ ประมาณ 2,450 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดย
โครงการโอมาน แปลง 61 เป็ นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติบนบกในตอนกลางของประเทศโอมาน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้แจ้งการค้นพบนา้ มันและก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ที่หลุมสารวจ Sirung-1 ซึ่ง
เป็ นหลุมสารวจแรกของโครงการซาราวัก เอสเค 405 บี ตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่ งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซี ย โดยที่ร ะดับความลึก
2,538 เมตร ได้คน้ พบชัน้ หินกักเก็บนา้ มันและก๊าซธรรมชาติที่มีความหนากว่า 100 เมตร ซึ่งกลุ่ม ปตท.สผ. มีแผนที่จะเจาะหลุมประเมินผล
ในโครงการดังกล่าวในปี 2565 เพื่อยืนยันศักยภาพทางปิ โตรเลียมต่อไป
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้แจ้งว่า ผูด้ าเนินการโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 (โครงการ LNG) ประกาศหยุด
ดาเนินการก่อสร้างด้วยเหตุสุดวิสยั (Force Majeure) เพื่อความปลอดภัย ซึ่งเป็ นผลมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่ เกิดขึน้ ที่เมือง Palma
ประเทศโมซัม บิ ก ซึ่ ง อยู่ ห่ า งจากที่ ตั้ง โครงการพัฒ นาและก่ อ สร้า งโรงงานผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ เ หลว ( Mozambique LNG) ประมาณ
20 กิโลเมตร ทัง้ นี ้ พนักงานและผูร้ บั เหมาของโครงการไม่ได้รบั อันตรายจากเหตุการณ์ดงั กล่าว โดยผูด้ าเนินการได้ทาการอพยพพนักงาน
และผูร้ บั เหมาของโครงการทัง้ หมดออกจากพืน้ ที่ และได้ส่งมอบพืน้ ที่ก่อสร้างให้รฐั บาลโมซัมบิกดูแลเพื่อความปลอดภัย
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้แจ้งการค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ที่หลุมสารวจ Kulintang-1 ซึ่งเป็ น
หลุมสารวจแรกของแปลงเอสเค 438 ตัง้ อยู่บริเวณนอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย โดยที่ระดับความลึก 2,238 เมตร ได้คน้ พบชัน้ หิน
กักเก็บก๊าซธรรมชาติ ซึ่งกลุ่ม ปตท.สผ. มีแผนที่จะเจาะหลุมสารวจเพิ่มเติมในแปลงนีต้ ่อไป
เมื่อวันที่ 16 มิถนุ ายน 2564 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้
ร่วมลงทุนในบริษัท แอโร สกาย โซลูช่ ันส์ จากัด (แอโรสกาย) ในสัดส่วนร้อยละ 33 โดยเป็ นการร่วมลงทุนกับบริษัท Aerodyne Group
(แอโรดายน์) จากประเทศมาเลเซีย และบริษัท ดิจิตลั ครีเอชั่น จากัด (ดีซี) เพื่อให้บริการเทคโนโลยีโดรนโซลูช่ นั ในประเทศไทย ให้แก่ลกู ค้า
ในธุรกิจโทรคมนาคม ไฟฟ้า นา้ มันและก๊าซธรรมชาติ รวมถึงการให้บริการโดรนในการตรวจสอบโครงสร้างพืน้ ฐานในอุตสาหกรรมอื่น ๆ
การร่วมทุนดังกล่าวสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ ผ่านการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิผล
เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กบั บริษัทฯ ในระยะยาว
เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 24.5 และเป็ นผูด้ าเนินการในโครงการแอลจีเรีย
ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ในประเทศแอลจีเรีย ได้ร ับการอนุมัติจากรัฐบาลแอลจีเรียในการเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนเพิ่มอีกร้อยละ 24.5 จาก
CNOOC Limited (CNOOC) ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมทุน ส่งผลให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 49 มีผลนับแต่วัน
ดังกล่าว โดยมี SONATRACH ซึ่งเป็ นบริษัทนา้ มันแห่งชาติของแอลจีเรีย เป็ นผูร้ ว่ มลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิง้ จากัด (อีพี -เทค) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อ ยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้
จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท Asia Power and Transportation SG Holding PTE. LTD. เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 Asia Power and Transportation SG Holding PTE. LTD. ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ.
ได้จดทะเบียนจัดตัง้ Delta Gas Transportation SG Holding PTE. LTD. เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต
เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 Mitsui Oil Exploration Company Limited (MOECO) ผูร้ ่วมทุนในโครงการเมียนมา เอ็ม 3 ใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ได้ขอยุติการลงทุนตามสัญญาร่วมทุน โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 31 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการเพิ่มเป็ นร้อยละ 100 ทัง้ นี ้ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั
อนุมตั ิจากรัฐบาลเมียนมา
เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ.
ได้จดั ตัง้ บริษัทย่อยจานวน 4 บริษัท เพื่อรองรับแผนการดาเนินธุรกิจและการลงทุนในอนาคต ได้แก่ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จากัด (โรวูล่า)
บริษัท สไกลเลอร์ โซลูช่ นั ส์ จากัด (สไกลเลอร์) บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จากัด (วรุณา) และบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จากัด (แคริว่า)
โดยโรวูล่ามุ่งเน้นการทาธุร กิจด้านการสารวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ใต้ทะเล โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปั ญญาประดิ ษ ฐ์
(Advanced Artificial Intelligence หรือ AI) เพื่อ ให้บริการแก่ธุรกิจทั้งในและนอกกลุ่มอุตสาหกรรมก๊ าซธรรมชาติและนา้ มัน สไกลเลอร์
ให้บริการตรวจสอบโครงสร้างพืน้ ฐานในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ผ่านแพลตฟอร์มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ โดยใช้ประโยชน์จากอากาศยาน
ไร้คนขับ (Drone) และระบบอัตโนมัติต่าง ๆ วรุณาให้บริการเครื่องบินไร้คนขับและเทคโนโลยีดาวเทียมในการสารวจพืน้ ที่และประมวลผล
ด้วยปั ญญาประดิษฐ์สาหรับการเกษตรอัจฉริยะและการจัดการป่ าไม้แบบยั่งยืน และแคริว่าเป็ นเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพ ที่นาเทคโนโลยี
ปั ญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และวิทยาการหุ่นยนต์ เพื่อการส่งเสริมและสร้างข้อมูลเชิงลึกให้แก่กลุ่มผูใ้ ช้ทงั้ ที่เป็ นบุคคล
และกลุ่มธุรกิจในด้านสุขภาพและสาธารณสุข
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดาเนินการแล้ว ได้แก่ บริษัท PTTEP Semai II Limited
เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ.
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ปิดบริษัทย่อยที่ไม่ได้ดาเนินการแล้ว ได้แก่ บริษัท Cove Energy Mozambique
Rovuma Onshore Limited (CEMROL) เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ และไม่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ.
เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้จัดตัง้ บริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ฟิ วเจอร์เทค เอนเนอร์ย่ี เวนเจอร์ส
จากัด บริษัท ฟิ วเจอร์เทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท Delta Gas Transportation Limited เพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 การดาเนินการตามเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาซือ้ ขายเพื่อขายเงินลงทุนทัง้ หมดในบริษัท
Partex Brasil Ltda. และบริษัท Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda. ได้เสร็จสิน้ สมบูรณ์แล้ว การขายบริษัทจึงถือว่ามีผลสมบูรณ์
นั บ แต่ วั น ดั ง กล่ า ว ทั้ ง นี ้เ ป็ นไปตามสั ญ ญาซื ้อ ขายฯ ที่ Participations and Explorations Corporation และบริ ษั ท Partex (Brazil)
Corporation ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ.และเป็ นผูข้ าย ได้ลงนามเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 โดย Partex Brasil Ltda. เป็ นผูถ้ ือ
สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ในโครงการโปติกวั ร์ ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตนา้ มันดิบบนบก ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล (บราซิล)
เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ดาเนินการออกหุน้ กู้ดิจิทลั ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และมีผแู้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ ให้กับนักลงทุนรายย่อย จานวน 6,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี มีอตั ราดอกเบีย้ แบบขั้นบันไดเริ่มต้นที่รอ้ ยละ 2.00 ต่อปี
และสูงสุดที่รอ้ ยละ 2.75 ต่อปี คิดเป็ นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยเป็ นการเสนอขายหุน้ กูบ้ นช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบ
ผ่านวอลเล็ตเป็ นครัง้ แรกในเอเชีย
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd ได้ย่ืนขอคืนพืน้ ที่แปลงสารวจในโครงการ
เอซี/แอล3 โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลเมียนมาได้อนุมตั ิการคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็ม 11 ในสัดส่วนร้อยละ
100 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปั นผลผลิตครบถ้วน ซึ่งได้ย่นื ขอคืนพืน้ ที่ไปเมื่อเดือนกันยายน 2562
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลเมียนมาได้อนุมตั ิการคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 ในสัดส่วน
ร้อยละ 77.5 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วน และได้ย่นื ขอคืนพืน้ ที่ไปเมื่อเดือนกรกฎาคม 2563
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้แจ้งการค้นพบก๊าซธรรมชาติแหล่งใหม่ที่หลุมสารวจ Nangka-1 ซึ่งเป็ น
หลุมสารวจที่สองต่อจากการค้นพบในแหล่ง Dokong ของโครงการซาราวัก เอสเค 417 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณนอกชายฝั่ งรัฐซาราวัก ประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งกลุ่ม ปตท.สผ. มีแผนที่จะเจาะหลุมประเมินผลในโครงการดังกล่าวเพื่อยืนยันศักยภาพปิ โตรเลียมต่อไป
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายสิทธิ
(Farm-In/Farm-Out Agreement) เพื่อเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ในแปลงสัมปทาน Area C ซึ่งเป็ นโครงการก๊ าซธรรมชาติแ ละ
คอนเดนเสทบนบกในระยะสารวจ ตัง้ อยู่ในทางตอนกลางของรัฐชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากบริษัท Eni Sharjah B.V. ทัง้ นี ้ การเข้า
ซือ้ สัดส่วนการลงทุนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าว และได้รบั อนุมตั ิจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
เมื่ อ วัน ที่ 13 ธั น วาคม 2564 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ซึ่ ง เป็ น บริ ษั ท ย่ อ ยของกลุ่ม
ปตท.สผ. ได้ใช้สิทธิย่ืนขออุทธรณ์ในกรณีที่กลุ่มผูเ้ ลีย้ งสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ย่ืนฟ้องบริษัท PTTEP AAA ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ต่อ ศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย โดยเป็ นการดาเนินคดีแ บบกลุ่ม ( Class Action) เพื่อ เรียกร้อ งค่าเสียหายจาก
เหตุการณ์นา้ มันรั่วไหลของแหล่งมอนทาราที่เกิดขึน้ เมื่อปี 2552 โดยศาลฯ มีคาพิพากษาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม และ 25 ตุลาคม 2564 และได้
มีคาสั่งครบถ้วนในประเด็นคดี (Final Orders) แล้วในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
1.1.3 วัตถุประสงค์ของกำรระดมทุน
รายละเอียดการใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ กูแ้ ต่ละรุน่ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั นี ้
หุ้นกู้ในประเทศ
ปตท.สผ. นาเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ส กุลบาทของ ปตท.สผ. และ ปตท.สผ.ศง. โดยมี ปตท.สผ. เป็ น
ผูค้ า้ ประกัน ประกอบด้วยหุน้ กู้ PTTEP296A, PTTEPT226A และ PTTEP12PA ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อ มูล
การเสนอขายหุน้ กูค้ รบถ้วนแล้ว
ปตท.สผ. จะนาเงินที่ได้รบั จากการออกและเสนอขายหุน้ กู้ PTTEP26NA ของ ปตท.สผ. ที่เสนอขายในเดือนพฤศจิกายน 2564
ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กู้ภายในปี 2565
หุ้นกู้ต่ำงประเทศ
ปตท.สผ. นาเงินที่ได้จากการเสนอขายหุน้ กูส้ กุลเหรียญสหรัฐ (USD Bond) ของ ปตท.สผ. รวมถึงหุน้ กูส้ กุลเหรียญสหรัฐของ
ปตท.สผ.ศง. และพีทีทีอีพี ซีไอเอฟ โดยมี ปตท.สผ. คา้ ประกัน ประกอบด้วย USD Bond ปี 2012 จานวน 490 ล้านดอลลาร์ สรอ., USD
Bond ปี 2019 จานวน 650 ล้านดอลลาร์ สรอ., USD Bond ปี 2020 จานวน 350 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ USD Bond ปี 2020 จานวน
500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุน้ กูค้ รบถ้วนแล้ว
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
1.1.4 ข้อผูกพันทีบ่ ริษัทให้คำมั่นไว้ในแบบแสดงรำยกำรข้อมูลกำรเสนอขำยหลักทรัพย์
-ไม่มี1.2

ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
1.2.1 โครงสร้ำงรำยได้

รายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งราคาขายอ้างอิงกับราคา
น ้ามันตามราคาตลาดโลกซึ่ งเป็ นสกุ ลเงิ นดอลลาร์ สรอ. ดังนั้น ในการแสดงโครงสร้างรายได้ข อง ปตท.สผ. และบริ ษั ทย่ อย ส าหรับ
ปี 2562-2564 จึงแสดงเป็ นสกุลเงิ นดอลลาร์ สรอ. เพื่อ ให้สะท้อ นถึ ง โครงสร้างรายได้ข องกลุ่ม บริ ษั ท สาหรับโครงการของ ปตท.สผ.
และบริ ษั ท ย่ อ ย เฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น ธุ ร กิ จ หลัก ในการส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มที่ มี ก ารผลิ ต เชิ ง พาณิ ช ย์ ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564
ประกอบด้วยโครงการดังนี ้ โครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการพืน้ ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ โครงการคอนแทร็ค 3 โครงการสินภูฮ่อม โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 โครงการจี 4/43 โครงการอี 5
โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการจี 4/48 โครงการแอล 22/43 โครงการซอติกา้ โครงการยาดานา โครงการเวียดนาม 16-1 โครงการนาทูน่า ซี เอ
โครงการเยตากุน โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการมาเลเซีย โครงการโอมาน แปลง 61 โครงการพีดีโอ
(แปลง 6) โครงการมุคไคซนา (แปลง 53) และโครงการดุงกา
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยยังมีรายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ ซึ่งเป็ นรายได้ตามสัดส่วนใน Moattama Gas
Transportation Company (MGTC), Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) และ Andaman Transportation Limited (ATL)
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ปตท.สผ.ส.

ออเร้นจ์

-
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PTTEP SBO

PBL

100

PTTEP AG

1
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Natuna

25.0009

บี 8/32 พำร์ทเนอร์
100

53.9496

ออเร้นจ์

PTTEP HL

100

ปตท.สผ.ส.

100

100

ปตท.สผ.อ.

PTTEP HV

-

ปตท.สผ.

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้น
ของบริษัท

21.38

41.22

1,038.44

2,332.17

0.40

5.67

47.28

114.90

163.24

66.79

2.73

107.84

26.73

39.38

84.97

493.93

57.99

186.00

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

2562
%

0.33

0.64

16.16

36.30

0.01

0.09

0.73

1.79

2.54

1.04

0.04

1.68

0.42

0.61

1.32

7.69

0.90

2.89

12.89

31.53

876.10

2,039.58

1.38

26.04

199.27

128.96

203.90

43.28

2.84

58.23

15.92

22.18

47.86

314.93

31.62

118.59

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

2563
%

0.24

0.58

16.23

37.78

0.03

0.48

3.69

2.39

3.78

0.80

0.05

1.08

0.29

0.41

0.89

5.83

0.59

2.20

11.98

38.50

822.23

2,164.90

2.12

47.19

321.27

103.01

316.58

57.69

3.36

89.50

22.75

28.31

61.10

458.91

37.60

167.25

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

2564
%

0.16

0.53

11.22

29.54

0.03

0.64

4.38

1.41

4.32

0.79

0.05

1.22

0.31

0.39

0.83

6.26

0.51

2.28
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เมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2564 Participations and Explorations Corporation (PEC) และ Partex (Brazil) Corporation (PBC) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำย (Sale and Purchase Agreement หรือ SPA)
เพื่อขำยหุน้ ทัง้ หมดใน Partex Brazil Ltda. (PBL) ซึ่งจดทะเบียนในสหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล ให้แก่ Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda. (Ubuntu) โดยกำรขำยหุน้ ดังกล่ำวได้เสร็จสิน้ เมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564

ก๊ำซธรรมชำติ

นำ้ มันดิบ

รายได้จากการขาย

ผลิตภัณฑ์

โครงสร้างรายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ตั้งแต่ปี 2562-25641

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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บี 8/32 พำร์ทเนอร์

ดาเนิ นการโดย

แนฟทำ

คอนเดนเสท

ก๊ำซแอลพีจี

ก๊ำซธรรมชำติ

ผลิตภัณฑ์

% การถือหุ้น
ของบริษัท

6,046.42

-

2.81

-

5.10

59.61

0.89

60.19

712.95

8.75

24.37

8.12

0.001

-

72.07

0.05

183.30

64.26

1.16

1.82

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
9.91

2562
%

94.10

-

0.04

-

0.08

0.93

0.01

0.94

11.10

0.14

0.38

0.13

0.00

-

1.12

0.00

2.85

1.00

0.02

0.03

5,043.17

-

9.19

-

5.79

31.04

0.59

41.04
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22.59

26.85

8.95

-

-

83.01

0.19

154.94

45.38

1.22

1.78

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
0.15
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2563
%

93.42

-

0.17

-

0.11

0.57

0.01

0.76

7.96

0.42

0.50

0.17

-

-

1.54

0.00

2.87

0.84

0.02

0.03

%

91.83

1.70

0.28

2.24

0.11

0.81

0.01
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0.58

0.31

0.10

0.00
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20.45
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59.11
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80.33

782.61

42.24

23.07

7.69

0.01

218.78

71.97

121.95

175.13

67.71

0.99

1.66

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
0.11
5.54

2564

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

0.19
100.00

6,413.04
12.35
6,425.39

รวมรายได้

รวมรายได้หลังรวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

99.81

250.22

รวมรายได้อื่น
3.90

0.87

55.39

รำยได้อื่น ๆ

1.34

-

-

-

1.69

1.81

0.68

0.08

1.05

86.23

%

รำยได้ดอกเบีย้

-

กำไรจำกกำรซือ้ ธุรกิจในรำคำตำ่ กว่ำมูลค่ำยุตธิ รรม

108.60

116.40

43.52

-

80

ATL

5.29

กำไรจำกกำรเปลี่ยนเงื่อนไขตรำสำรหนี ้

19.3178

TPC

67.59

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

-

25.5

MGTC

ดาเนิ นการโดย

2562

กำไรจำกกำรวัดมูลค่ำเครื่องมื อทำงกำรเงิน

กำไรจำกอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ

รายได้อ่ืน

รวมรายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ

กำรบริกำรท่อขนส่งก๊ำซ

รายได้จากการบริการขนส่งท่อก๊าซ

ผลิตภัณฑ์

% การถือหุ้น
ของบริษัท

5,398.60

41.64

5,356.96

221.44

37.01

36.73

-

22.31

99.33

26.06

92.35

37.64

2.38

52.33

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

2563

0.77

99.23

4.10

0.69

0.68

-

0.41

1.84

0.48

1.71

0.70

0.04

0.97

100.00

%

0.21

99.79

6.69

1.80

0.23

4.66

-

-

-

1.27

0.50

0.01

0.76

100.00

%
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7,329.40

15.17

7,314.23

490.22

131.60

16.75

341.87

-

-

-

93.15

36.94

0.61

55.60

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

2564

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
สาหรับปี 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทัง้ สิน้ 7,314 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 234,631 ล้านบาท)
เพิ่มขึน้ 1,957 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบปี 2563 ที่มีจานวน 5,357 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 167,418 ล้านบาท)
สาเหตุหลักจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ 1,688 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็ นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึน้ จาก
ปริมาณการขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ ทัง้ นี ้ ปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซือ้
ธุรกิจในเดือนมีนาคม 2564 ประกอบกับโครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย์ที่ผูซ้ ือ้ รับก๊ าซธรรมชาติในปริมาณที่
เพิ่มขึน้ รวมทัง้ โครงการมาเลเซียที่เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการแปลงเอช ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564
1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
(1)

กลุ่มธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

ปิ โ ตรเลี ย ม (Petroleum) หมายถึ ง สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ เ กิ ด ขึ ้น ตามธรรมชาติ ซึ่ ง ได้แ ก่ น ้า มั น ดิ บ
ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท สารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึน้ โดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระ
นา้ มันดิบ (Crude Oil) หมายถึง ส่วนของปิ โตรเลียมที่อ ยู่ ในรูปของเหลวตามธรรมชาติที่อ ุณ หภูมิแ ละความดัน
บรรยากาศ ซึ่งได้จากหลุมนา้ มันและยังไม่ได้ทาการกลั่น
ก๊ า ซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึ ง สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ อ ยู่ ใ นสถานะก๊ า ซหรื อ ไอ ณ อุ ณ หภู มิ
และความดันบรรยากาศ โดยปกติมีก๊าซมีเทน (Methane) เป็ นองค์ประกอบหลัก
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึ ง สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนเหลวที่ มี ค วามถ่ ว งจ าเพาะต่ า ที่ ไ ด้จ าก
การควบแน่ น ของสารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ อ ยู่ใ นสภาวะเป็ น ไอในแหล่ ง กั ก เก็ บ โดยการควบแน่ น จะเกิ ด ขึ น้ เมื่ อ สารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอนนัน้ ถูกผลิตขึน้ มาที่ปากหลุม ซึ่งมีอณ
ุ หภูมิและความดันลดลง
ก๊าซโซลีนธรรมชาติ (Natural Gas Liquids หรือ NGL) หมายถึงส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในก๊ าซธรรมชาติ
ที่ ถูกแยกออกมาเป็ นสถานะของเหลว เมื่ อ ผ่ านกระบวนการแยกก๊ า ซธรรมชาติ โดยก๊ าซโซลี นธรรมชาติ นี ้มี หลายประเภท ซึ่งรวมทั้ง
ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG) ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากกระบวนการกลั่นนา้ มันดิบหรือกระบวน
การแยกก๊าซธรรมชาติ ประกอบไปด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เรียกว่า บิวเทน (Butane) และโพรเพน (Propane) เป็ นองค์ประกอบหลัก
นา้ มัน ดิบ คอนเดนเสท และก๊า ซโซลีน ธรรมชาติ มีห น่ว ยวัด เป็ น บาร์เ รล ขณะที่ปิ โ ตรเลีย มที่อ ยู่ใ นสถานะก๊าซ
ได้แ ก่ ก๊าซธรรมชาติมีห น่วยวัดเป็ นลูกบาศก์ฟุต ที่ค วามดัน 1 บรรยากาศ และอุณ หภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่ง ผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลีย ม
ทุกประเภทอาจถูกแปลงหน่วยเป็ นบาร์เรลเทีย บเท่านา้ มันดิบ หรือ barrel of oil equivalent (BOE) โดยการเทียบค่าความร้อน ซึ่งโดยทั่วไป
ก๊ าซธรรมชาติ 1 ลูกบาศก์ฟุตที่อุณ หภูมิแ ละความดันมาตรฐาน มีความร้อ นประมาณ 1,000 บีทียู ในขณะที่นา้ มันดิบ 1 บาร์เรลจะมี
ค่าความร้อนถึงประมาณ 6,000,000 บีทียู
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
กลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบธุร กิจ หลัก ด้ำ นกำรสำรวจและผลิต ปิ โ ตรเลีย มทั้ง ในและต่ำ งประเทศ โดย ณ วัน ที่
31 ธันวำคม 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงกำรด้ำนกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมใน 15 ประเทศ โดยแบ่งตำมประเทศได้ดังนี ้
ลาดับ
ประเทศไทย
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโครงการ

ระยะการ
ดาเนินงาน

ทีต่ ั้ง

สัดส่วน
การร่วมทุน

ผู้ดาเนินการ

66.6667%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
20%

กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.
ExxonMobil

5%
60%
21.375%
55%

Chevron
Chevron
Chevron
กลุ่ม ปตท.สผ.

25.001%
5%
60%
100%

Chevron
Chevron
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.

โครงกำรบงกช
โครงกำรเอส 1
โครงกำรพีทีทีอีพี 1
โครงกำรบี 6/27
โครงกำรอำทิตย์
โครงกำรแอล 22/43
โครงกำรแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงกำรอี 5

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

โครงกำรคอนแทร็ค 3
โครงกำรคอนแทร็ค 4
โครงกำรจี 4/43
โครงกำรสินภูฮ่อม

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

13
โครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ
14
โครงกำรจี 4/48
15
โครงกำรจี 1/61
16
โครงกำรจี 2/61
พืน้ ทีค่ าบเกี่ยว
1
โครงกำรพืน้ ที่พฒ
ั นำร่วมไทย-มำเลเซีย
2
โครงกำรจี 9/43
ต่างประเทศ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา1
1
โครงกำรซอติกำ้
2
โครงกำรยำดำนำ

ผลิต
ผลิต
สำรวจ
สำรวจ

อ่ำวไทย
ภำคกลำงตอนบน
ภำคกลำง
อ่ำวไทย
อ่ำวไทย
ภำคกลำงตอนบน
ภำคกลำง
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่ำวไทย
อ่ำวไทย
อ่ำวไทย
ภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
อ่ำวไทย
อ่ำวไทย
อ่ำวไทย
อ่ำวไทย

ผลิต
สำรวจ

ไทย-มำเลเซีย
ไทย-กัมพูชำ

50%
100%

CPOC
กลุ่ม ปตท.สผ.

ผลิต
ผลิต

อ่ำวเมำะตะมะ
อ่ำวเมำะตะมะ

80%
25.5%

กลุ่ม ปตท.สผ.
TotalEnergies

9
10
11
12

กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ยื่นขอยุติกำรสำรวจคืนพืน้ ที่แปลงสำรวจโครงกำรเมียนมำ เอ็ม 11 เมื่อเดือนกันยำยน 2562 ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยได้รบั กำรอนุมตั ิจำกรัฐบำล
เมียนมำแล้วเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกำยน 2564
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ยื่นขอยุติกำรสำรวจและคืนพืน้ ที่แปลงสำรวจโครงกำรเมียนมำ เอ็มโอจีอี 3 เมื่อเดือนกรกฎำคม 2563 ในสัดส่วนร้อยละ 77.5 โดยได้รบั กำรอนุมตั ิ
จำกรัฐบำลเมียนมำแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกำยน 2564
1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

3
โครงการเยตากุน
4
โครงการเมียนมา เอ็ม 32
5
โครงการเมียนมา เอ็มดี-7 3
สหพันธรัฐมำเลเซีย
1
โครงการมาเลเซีย4

สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
1
โครงการเวียดนาม 9-2
2
โครงการเวียดนาม 16-1
3
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
4

โครงการเวียดนาม 52/97

สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
1
โครงการนาทูน่า ซี เอ
สำธำรณรัฐคำซัคสถำน
1
โครงการดุงกา
รัฐสุลต่ำนโอมำน
1
โครงการโอมาน แปลง 616

2

3

4

5

6

ระยะกำร
ดำเนินงำน
ผลิต
สารวจ
สารวจ

อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
ทะเลอันดามัน

สัดส่วน
กำรร่วมทุน
19.31784%
100%
50%

PETRONAS
กลุ่ม ปตท.สผ.
กลุ่ม ปตท.สผ.

สารวจ/
พัฒนา/
ผลิต

นอกชายฝั่ง

7.25-80%

กลุ่ม ปตท.สผ.

ผลิต
ผลิต
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
28.5%
8.5%

สารวจ

นอกชายฝั่ง

7%

HV JOC
HL JOC
Vietnam Oil and Gas
Group
Vietnam Oil and Gas
Group

ผลิต

นอกชายฝั่ง

11.5%

Premier Oil

ผลิต

บนบก

20%

TotalEnergies

ผลิต

บนบก

20%

BP

ทีต่ ั้ง

ผู้ดำเนินกำร

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 Mitsui Oil Exploration Company Limited (MOECO) ผูร้ ่วมทุนในโครงการเมียนมา เอ็ม 3 ได้ขอยุติการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20
ตามสัญญาร่วมทุน ซึ่งมีผลตัง้ แต่วันที่ 31 ตุลาคม 2564 ส่งผลให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการเป็ นร้อยละ 100 ทัง้ นี ้ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับ
อนุมตั ิจากรัฐบาลสหภาพเมียนมา
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพืน้ ที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็มดี -7 เมื่อเดือนตุลาคม 2563 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญา
แบ่งปั นผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลสหภาพเมียนมา
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้รวมการลงทุนในโครงการทัง้ หมดในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ช่อื โครงการมาเลเซีย โดยมีแหล่งปิ โตรเลียมที่กลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นผูด้ าเนินการหลายแหล่ง
ซึ่งแต่ละแปลงมีสดั ส่วนการร่วมทุนระหว่าง 42-80% ยกเว้นแหล่ง Gumusut-Kakap (GK) ในแปลงเค ที่ กลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นผูร้ ว่ มทุนในสัดส่วนร้อยละ 7.2 และ Shell เป็ น
ผูด้ าเนินการ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของกลุ่ม ปตท.สผ. ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลมาเลเซียในการเปลี่ยนสัดส่วนของ
แปลง GK ที่อยู่ภายใต้โครงการแปลงเค โดยสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึน้ จากร้อยละ 6.366 เป็ นร้อยละ 6.555 ซึ่งมีผลย้อนหลังไปตัง้ แต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ต่อมา เมื่อวันที่
30 ธันวาคม 2564 Sabah Shell Petroleum Company Limited (SSPC) ซึ่งเป็ นบริษัทผูด้ าเนินการในแปลง GK ได้รบั อนุมตั ิจากรัฐบาลมาเลเซียในการเปลี่ยนสัดส่วนของ
แปลง GK ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการแปลงเค ตามสัญญา Unitisation and Unit Operating Agreement (UUOA) ซึ่งมีผลทาให้สัดส่วนการลงทุนของ PTTEP SBO ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึน้ จากร้อยละ 6.555 เป็ นร้อยละ 7.1666
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายสัดส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement) เพื่อเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ
20 ในโครงการโอมาน แปลง 61 จาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) โดยการเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้มีผลสมบูรณ์ในวันที่ 23 มีนาคม 2564
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ชื่อโครงกำร

ลำดับ

ระยะกำร
ดำเนินงำน

ทีต่ ั้ง

สัดส่วน
กำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

2

โครงการพีดีโอ (แปลง 6)

ผลิต

บนบก

2%

3
4

โครงการมุคไคซนา (แปลง 53)
โครงการโอมาน ออนชอร์ แปลง 12

ผลิต
สารวจ

บนบก
บนบก

1%
20%

Petroleum
Development Oman
Occidental Petroleum
TotalEnergies

สารวจ
สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

30%
30%
30%

Eni Abu Dhabi B.V.
Eni Abu Dhabi B.V.
Eni Abu Dhabi B.V.

ผลิต
พัฒนา

บนบก
บนบก

35%
49%

GBRS
กลุ่ม ปตท.สผ.

พัฒนา

นอกชายฝั่ง

8.5%

TotalEnergies

สารวจ

นอกชายฝั่ง

2.5%

TotalEnergies

สารวจ

นอกชายฝั่ง

90-100%9

กลุ่ม ปตท.สผ.

สารวจ

บนบก

100%

กลุ่ม ปตท.สผ.

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
20%

Shell Brasil
Petrobras

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

20%
16.67%

PC Carigali Mexico
Repsol Exploración
México

สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
1
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1
2
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2
3
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 3
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย
1
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
2
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ7
สำธำรณรัฐโมซัมบิก
1
โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
สำธำรณรัฐแองโกลำ
1
โครงการแปลง 17/06
ออสเตรเลีย
1
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย8
แคนำดำ
1
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล10
1
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
2
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
เม็กซิโก
1
โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
2
โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งถือสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 24.5 และเป็ นผู้ดาเนินการในโครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรียได้รบั การอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในการเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนเพิ่มอีก ร้อยละ 24.5 จาก
CNOOC Limited (CNOOC) ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมทุน ส่งผลให้บริษัทมีสดั ส่วนการลงทุนในโครงการเพิ่มขึน้ เป็ นร้อยละ 49 มีผลนับแต่วันดังกล่าว โดยมี SONATRACH
ซึ่งเป็ นบริษัทนา้ มันแห่งชาติของแอลจีเรีย เป็ นผูร้ ว่ มลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 51
8
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd ได้ยื่นขอคืนพืน้ ที่แปลงสารวจในโครงการ เอซี/แอล3 โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั
อนุมตั ิจากรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย
9
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ประกอบด้วยแปลงสัมปทานหลายแปลงในประเทศออสเตรเลีย โดยแต่ละแปลงมีสดั ส่วนการร่วมทุนร้อยละ 90-100
10
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายเพื่อขายเงินลงทุนทัง้ หมดใน บริษัท Partex Brasil Ltda. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือสัดส่วนการลงทุนใน
โครงการโปติกวั ร์ โดยการขายดังกล่าวได้มีผลสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564
7
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
โครงการหลักที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบัน
ข้อมูลและกิจกรรมหลักในปี 2564 ของแต่ละโครงกำรมีรำยละเอียดดังนี ้ โดยตัวเลขปริมำณกำรผลิตและปริมำณ
กำรขำยที่กล่ำวถึงในหัวข้อนีแ้ สดงปริมำณกำรผลิตและปริมำณกำรขำยทั้งหมดของโครงกำร
1) โครงการในประเทศไทย กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงกำรในประเทศส่วนใหญ่เป็ นโครงกำรที่ดำเนิน กำรผลิต
แล้ว (Producing Phase) ทั้งในอ่ำวไทยและบนบก โดยในปี 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้
โครงการบงกช
โครงกำรบงกชตั้ง อยู่ท ำงตอนใต้ข องอ่ำ วไทย ประกอบด้ว ยแหล่ง บงกชเหนือ และแหล่งบงกชใต้ (แปลงบี 15,
บี 16 และบี 17) กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 66.6667 หลังจำกกำรเข้ำซือ้ สัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 22.2222 ในแปลง
บี 15, บี 16 และบี 17 จำกบริษัท Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และแปลงจี 12/48 จำกบริษัท Thai Energy
Company Limited (บริษัทย่อ ยของ Shell) ในเดือ นมิถุนำยน 2561 โดยกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นผูด้ ำเนินกำร (Operator) โครงกำรได้เริ่ม
กำรผลิตมำตัง้ แต่ปี 2536 และขำยก๊ำซธรรมชำติและคอนเดนเสทที่ผลิต ทัง้ หมดให้แก่ ปตท. ภำยใต้เงื่อนไข Take or Pay ตำมสัญญำ
ซือ้ ขำยระยะยำว
สำหรับ ปี 2564 โครงกำรได้เ จำะหลุม ผลิต เพิ่ม เติม เพื่อ รัก ษำระดับ กำรผลิต ในส่ว นแปลงจี 12/48 ซึ่ง อยู่ท ำง
ตะวัน ออกของแหล่งบงกชใต้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุนร้อ ยละ 66.6667 และเป็ น ผูด้ ำเนิน กำร กรมเชือ้ เพลิง ธรรมชำติได้
อนุมัติพืน้ ที่ผลิตและแผนพัฒนำของแปลงจี 12/48 เมื่อ เดือนมีนำคม 2558 และเริ่มผลิตเมื่อวันที่ 20 ตุลำคม 2561 โดยผลิตผ่ำนแท่น
ผลิตกลำงของแหล่งบงกชใต้ ซึ่งปริมำณกำรขำยของแปลงจี 12/48 ถือเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติร่วมกับแหล่งบงกชใต้
โครงกำรบงกชมีปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของก๊ำซธรรมชำติสำหรับ ปี 2564 ที่ 850 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อ วัน (หรือ ประมำณ 134,800
บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อวัน) และปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ประมำณ 22,200 บำร์เรลต่อวัน
นอกจำกนี ้ ในปี 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ภำยใต้โ ครงกำรบงกชมีก ำรทำสัญ ญำ Memorandum of Agreement
Relating to Bongkot End of Concessions (MOA) กับบริษัท TotalEnergies ซึ่งเป็ นผูร้ ่วมทุนปั จจุบัน เพื่อให้บริษัท ฯ เป็ นผูด้ ำเนินกำร
เพียงผูเ้ ดียว (Sole Risk) สำหรับกำรขุดเจำะหลุมผลิตเพิ่มเติม และเป็ นผูร้ บั รำยได้รวมถึงต้นทุนและค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนินงำนทั้งหมด
จำกปิ โตรเลียมที่ผลิตได้จำกหลุมผลิตดังกล่ำว
โครงการเอส 1
โครงกำรเอส 1 เป็ น แหล่ง น ำ้ มัน ดิบ บนบกที ่ใ หญ่ที ่ส ุด ในประเทศไทย ครอบคลุม พื น้ ที ่ก ำรผลิต ปิ โ ตรเลี ย ม
ในจังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่ม ปตท.สผ. ถือ สัดส่วนร้อยละ 100 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร ทั้งนีเ้ มื่อ วันที่
24 พฤศจิกำยน 2563 โครงกำรได้รบั กำรต่อสัมปทำนปิ โตรเลียมเป็ นระยะเวลำอีก 10 ปี จนถึงเดือนมีนำคม 2574
ผลิตภัณ ฑ์ข องโครงกำรประกอบด้ว ยนำ้ มันดิบ ก๊ำซธรรมชำติ และก๊ำซปิ โตรเลียมเหลว โดยนำ้ มันดิบที่ผลิตได้
จะถูกขำยให้แ ก่ ปตท. ซึ่งขนส่งทำงรถบรรทุกและรถไฟไปยังโรงกลั่นบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหำชน) บริษัท บำงจำก คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหำชน) (บำงจำก) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหำชน) และบ ริษัท ไออำร์พีซี จำกัด (มหำชน) ส่วนก๊ำซธรรมชำติ
ที ่ผ ลิต ได้จ ะถูก ส่ง ขำยให้ ปตท. บริษ ัท ยูเ อซี โกลบอล จ ำกัด (มหำชน) และสหกรณ์แ ปรรู ป กล้ว ยต ำบลหนองตูม จ ำกัด และ
ก๊ำซธรรมชำติอีกส่วนหนึ่งที่ผ่ำนกระบวนกำรแยกในรู ปของก๊ำซปิ โตรเลียมเหลวจะถูกขำยให้ ปตท.ทั้งหมด
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
โดยในปี 2564 โครงกำรได้เจำะหลุมผลิตเพิ่มเติมอย่ำงต่อเนื่อง รวมทั้งมีแผนเจำะหลุมสำรวจเพื่อรักษำปริมำณ
กำรผลิตและจัด ทำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มในพืน้ ที่กำรผลิต เดิม และแหล่งผลิตใหม่อื่น ๆ โดยโครงกำรมีปริมำณ
กำรขำยนำ้ มันดิบโดยเฉลี่ย ประมำณ 26,400 บำร์เรลต่อ วัน ปริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติโดยเฉลี่ย 8 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อ วัน (หรือ
ประมำณ 1,500 บำร์เ รลเทีย บเท่ำ นำ้ มัน ดิบ ต่อ วัน ) และปริม ำณกำรขำยก๊ำ ซปิ โ ตรเลีย มเหลวโดยเฉลี่ย 190 เมตริก ตัน ต่อ วัน (หรือ
ประมำณ 1,500 บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อวัน)
โครงการพีทที อี ีพี 1
โครงกำรพีทีทีอีพี 1 ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีแ ละจังหวัดนครปฐม กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ
100 และเป็ น ผูด้ ำเนิน กำร นำ้ มัน ดิบ ที่ผ ลิต ได้จ ะถูก ขำยให้แ ก่ ปตท. โดยขนส่ง ทำงรถบรรทุก ไปยัง โรงกลั่น บำงจำก สำหรับ ปี 2564
โครงกำรมีปริมำณกำรขำยนำ้ มันดิบโดยเฉลี่ยประมำณ 200 บำร์เรลต่อวัน
โครงการบี 6/27
โครงกำรบี 6/27 ตั้งอยู่ในอ่ำวไทย ฝั่ งทะเลของจังหวัดชุมพร โดยกลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 100
และเป็ นผูด้ ำเนินกำร ซึ่งสัญ ญำสัมปทำนจะหมดอำยุในเดือนกุมภำพันธ์ ปี 2566 ปั จจุบันโครงกำรอยู่ในขั้นตอนกำรเตรียมงำนรือ้ ถอน
สิ่งปลูกสร้ำง
โดยในปี 2564 โครงกำรได้ร บั กำรอนุม ัต ิร ำยงำนกำรประเมิน ด้ำ นสิ ่ง แวดล้อ มจำกกำรรื อ้ ถอนสิ ่ง ติด ตัง้
(Decommissioning Environmental Assessment) และรำยงำนกำรพิจำรณำวิธีกำรรือ้ ถอนสิ่งติดตั้งที่เหมำะสมที่สุด (Best Practicable
Environmental Option หรือ BPEO) จำกกรมเชือ้ เพลิงธรรมชำติเรียบร้อยแล้ว ปั จจุบันอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรจัดทำแผนงำนกำรรือ้ ถอน
โดยละเอีย ดและประมำณกำรค่ำ ใช้จ่ำ ยในกำรรื อ้ ถอน (Final Decommissioning Plan and Decommissioning Cost Estimation)
เพื่อส่งให้กรมเชือ้ เพลิงธรรมชำติอนุมัติในขั้นตอนต่อไป
โครงการอาทิตย์
โครงกำรอำทิต ย์ตั ง้ อยู ่ท ำงตอนใต้ข องอ่ำ วไทย กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 80 และเป็ น
ผูด้ ำเนินกำร โครงกำรได้ทำสัญญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติและคอนเดนเสทระยะยำวกับ ปตท. ภำยใต้เงื่อนไข Take-or-Pay
สำหรับ ปี 2564 โครงกำรอำทิต ย์ป ระสบควำมสำเร็จ ในกำรติด ตัง้ แท่น หลุม ผลิต และท่อ ขนส่ง ก๊ำ ซธรรมชำติ
จำนวน 3 แท่น และแท่นที่ใช้ส่วนบนของแท่นหลุมผลิตเดิมอี ก 1 แท่น นอกจำกนีม้ ีกำรเจำะหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษำระดับกำรผลิต
โดยโครงกำรมีปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของก๊ำซธรรมชำติอยู่ที่ประมำณ 240 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (หรือ ประมำณ 39,000 บำร์เรล
เทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อวัน) และปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทอยู่ที่ประมำณ 12,400 บำร์เรลต่อวัน
ทั้งนี ้ ในส่วนแปลงจี 8/50 ซึ่งอยู่ติดกับพืน้ ที่ทำงด้ำนเหนือ ของแปลงสัมปทำนอำทิตย์ กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วน
กำรร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร เดิมมีกำรผลิตผ่ำนแท่นผลิตกลำงของโครงกำรอำทิตย์ แต่ได้หยุดผลิตตั้งแต่เดือ นมีนำคม
2562 โดยไม่ได้กระทบกับปริมำณกำรขำยโดยรวมของโครงกำรอำทิตย์
โครงการแอล 22/43
โครงกำรแอล 22/43 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 100
และเป็ น ผูด้ ำเนิน กำร โดยโครงกำรได้ห ยุด ผลิต ชั่ว ครำวตั้ง แต่ปี 2561 ปั จ จุบ ัน โครงกำรได้ทำกำรทบทวนศึก ษำศัก ยภำพปิ โ ตรเลียม
เพิ่มเติมเสร็จสิน้ แล้ว และมีแ ผนกำรขุดเจำะหลุมผลิตในปี 2565 หำกค้นพบศักยภำพเพียงพอที่คุม้ ค่ำต่อกำรลงทุน คำดว่ำจะกลับมำ
ผลิตอีกครัง้ ในปี 2566
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
โครงกำรแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ตั้ง อยู่ที่จัง หวัด สุพ รรณบุรี จัง หวัด กาญจนบุรี จัง หวัด พระนครศรีอ ยุธยา
และจังหวัดอ่างทอง กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็ นผูด้ าเนินการ โดยนา้ มันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท.
โดยขนส่งทางรถบรรทุกไปยังโรงกลั่นบางจาก
ในปี 2564 โครงการแอล 54/43 มีปริมาณการขายนา้ มันดิบโดยเฉลี่ยประมาณ 670 บาร์เรลต่อวัน และโครงการ
แอล 53/43 ได้หยุดการผลิตตัง้ แต่ปี 2562 เป็ นต้นมา
โครงกำรอี 5
โครงการอี 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อ ยละ 20 และมี ExxonMobil เป็ น
ผูร้ ่วมทุนร้อยละ 80 และเป็ นผูด้ าเนินการ ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซือ้ ขาย
ก๊าซธรรมชาติร ะยะยาว ปั จจุบันโครงการได้รบั อนุมตั ิการต่อสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ ฉบับแก้ไข กับ ปตท. ในเดือ นตุลาคม 2564
ที่ผ่านมา เป็ นระยะเวลา 10 ปี จนสิน้ อายุสัมปทาน โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตไฟฟ้านา้ พองของการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ในปี 2564 โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติโดยเฉลี่ย 7.5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 1,200
บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน)
โครงกำรคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อ ยละ 5 และมี Chevron เป็ นผูด้ าเนินการ โดยก๊าซธรรมชาติแ ละคอนเดนเสททัง้ หมดจะถูก ส่งขายให้แ ก่ ปตท. ตามสัญ ญาซือ้ ขาย
ก๊า ซธรรมชาติแ ละคอนเดนเสทระยะยาว สาหรับ นา้ มัน ดิบ ที่ผ ลิต จะมีส ัญ ญาซื อ้ แบบรายปี รวมทั้ง การจาหน่า ยในตลาดจรกับ ผูซ้ ื อ้
นา้ มันดิบรายอื่น ๆ ในประเทศด้วย
ในปี 2564 โครงการไม่มีก ารเจาะหลุมพัฒ นาแล้ว เนื่อ งจากใกล้ห มดสัมปทานในปี 2565 และมีก ารลดระดับ
การผลิตลงตามลาดับ โดยโครงการมีระดับปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊ าซธรรมชาติที่ประมาณ 410 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วัน (หรือ
ประมาณ 67,700 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของนา้ มันดิบอยู่ที่ประมาณ 11,200 บาร์เรลต่อวัน และ
ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทอยู่ที่ประมาณ 12,200 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรคอนแทร็ค 4
โครงการคอนแทร็ค 4 และแปลงจี 7/50 ตั้ง อยู่น อกชายฝั่ ง ทะเลอ่า วไทย กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นการร่ว มทุน
ร้อ ยละ 60 และมี Chevron เป็ น ผูด้ าเนิน การ โดยก๊า ซธรรมชาติแ ละคอนเดนเสททั้งหมดจะถูก ขายให้แ ก่ ปตท. ตามสัญ ญาซื อ้ ขาย
ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว
ในปี 2564 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ประมาณ 400 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ
ประมาณ 64,500 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อ วัน) ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทอยู่ที่ประมาณ 15,700 บาร์เรลต่อ วัน
โครงการมีการเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดั บการผลิต
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
โครงการจี 4/43
โครงกำรจี 4/43 ตั้ง อยู่ใ นอ่ำ วไทย กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 21.375 และมี Chevron เป็ น
ผูด้ ำเนินกำร โครงกำรมีสัญญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติและนำ้ มันดิบร่วมกับโครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ
สำหรับปี 2564 โครงกำรไม่มีกำรเจำะหลุมพัฒนำ ทั้งนี ้ โครงกำรมีปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของนำ้ มันดิบอยู่ท่ี
ประมำณ 3,000 บำร์เรลต่อวัน และปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของก๊ำซธรรมชำติที่ 1 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมำณ 180 บำร์เรล
เทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อวัน)
โครงการสินภูฮ่อม (อียู-1 และอี 5 เหนือ)
โครงกำรสิน ภูฮ่อ มตั้ง อยู่ที่จ ัง หวัด อุด รธำนีแ ละจัง หวัด ขอนแก่น โดยมี ก ลุ่ม ปตท.สผ. เป็ น ผู ด้ ำเนิน กำร และ
มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน ทั้ง ทำงตรงและทำงอ้อ ม รวมร้อ ยละ 55 หลัง กำรเข้ำ ซื อ้ สัด ส่ว นกำรถือ หุน้ ในบริษัท APICO ร้อ ยละ 33.8 จำก
บริษัท Tatex และร้อ ยละ 39 จำกบริษัท Coastal Energy ในปี 2562 โดยบริษัท APICO มีส ัด ส่ว นกำรลงทุน ร้อ ยละ 35 ในโครงกำร
ปั จจุบัน โครงกำรได้รบั กำรอนุมัติสญ
ั ญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำวฉบับใหม่กับ ปตท. ในเดือ นตุลำคม 2564 แล้ว เป็ นระยะเวลำ
10 ปี จ นสิ น้ สัมปทำน โดยก๊ำ ซธรรมชำติจ ะยังคงถูกส่งผ่ ำ นท่อ ไปยังโรงไฟฟ้ำนำ้ พองของกำรไฟฟ้ำ ฝ่ ำยผลิต แห่ง ประเทศไทย (กฟผ.)
ทั้ง นี ้ ทำงโครงกำรได้ว ำงแผนพัฒ นำและกำรลงทุน เพื่อ รัก ษำปริมำณกำรขำยก๊ำ ซธรรมชำติใ ห้เป็ น ไปตำมควำมต้อ งกำรที่ร ะบุไ ว้ใน
สัญญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติฉบับใหม่
ในปี 2564 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยก๊ำซธรรมชำติโดยเฉลี่ย 90 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมำณ 14,900
บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อวัน) และปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ประมำณ 260 บำร์เรลต่อวัน
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
โครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ ตั้งอยู่นอกชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยที่จังหวัดชุมพร กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อ ยละ 25.001 และมี Chevron เป็ น ผูด้ ำเนิน กำร โครงกำรมีส ัญ ญำซื อ้ ขำยก๊ำ ซธรรมชำติร ะยะยำวกับ ปตท. และมีส ัญ ญำซื อ้ ขำย
นำ้ มันดิบแบบรำยปี รวมทั้งกำรจำหน่ำยในตลำดจรกับผูซ้ ือ้ นำ้ มันดิบรำยอื่น ๆ ด้วย
ในปี 2564 โครงกำรได้เ จำะหลุม พัฒ นำอย่ำ งต่อ เนื่อ ง รวมทั้ง ดำเนิน กำรทำ Waterflooding เพื่อ รัก ษำระดับ
กำรผลิต นำ้ มัน โดยโครงกำรมีป ริม ำณกำรขำยโดยเฉลี่ย ของนำ้ มัน ดิบ อยู่ที่ป ระมำณ 14,000 บำร์เ รลต่อ วัน และปริ ม ำณกำรขำย
โดยเฉลี่ยของก๊ำซธรรมชำติที่ประมำณ 48 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมำณ 8,100 บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อวัน)
โครงการจี 4/48
โครงกำรจี 4/48 ตั้งอยู่นอกชำยฝั่ งทะเลอ่ำวไทยที่จัง หวัดสุร ำษฎร์ธ ำนี กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมลงทุน
ร้อยละ 5 และมี Chevron เป็ นผูด้ ำเนินกำร โดยโครงกำรมีสัญญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำวและกำรจำหน่ำยนำ้ มันดิบในตลำดจร
ร่วมกับโครงกำรคอนแทร็ค 3
ในปี โครงกำรมีป ริม ำณกำรขำยโดยเฉลี่ย ของก๊ำ ซธรรมชำติ 1 ล้ำ นลูก บำศก์ฟ ุต ต่อ วัน (หรือ ประมำณ 200
บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อวัน) และปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของนำ้ มันดิบประมำณ 130 บำร์เรลต่อวัน
โครงการจี 1/61
โครงกำรจี 1/61 เป็ นโครงกำรสำรวจและผลิต ปิ โตรเลีย มในทะเลอ่ำวไทยภำยใต้สัญญำแบ่งปั นผลผลิต ตั้งอยู่
บนพืน้ ที่สัมปทำนที่จะสิน้ สุดลงในปี 2565 (แปลง 10-13 โครงกำรเอรำวัณ ) ซึ่งปั จจุบันมีบริษัท เชฟรอนเป็ นผูด้ ำเนิน กำร โดยจำกผล
กำรประมูล ยื ่น ขอสิท ธิส ำรวจและผลิต ปิ โ ตรเลีย มแปลงส ำรวจในทะเลอ่ำ วไทยที ่จ ะหมดอำยุส ัม ปทำนในปี 2565-2566
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เมื่อวันที่ 13 ธันวำคม 2561 นัน้ กลุ่ม ปตท.สผ. และบริษัท มูบำดำลำ ปิ โตรเลียมได้รบั สิทธิในกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมแปลงจี 1/61
(แหล่งเอรำวัณ) ตำมสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 60 และ 40 ตำมลำดับ โดยมี กลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นผูด้ ำเนินกำร และได้ลงนำมในสัญ ญำ
แบ่งปันผลผลิตเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
สำหรับ ปี 2564 โครงกำรได้ดำเนิน กำรเตรี ย มกำรอย่ำ งต่อ เนื่อ ง รวมถึง กำรบรรลุข อ้ ตกลงต่ำ ง ๆ (และสัญญำ
กำรเข้ำ พื น้ ที่) กับ ผูร้ บั สัมปทำนรำยเดิม กำรสร้ำงแท่น ผลิต และท่อ ส่งก๊ำ ซ และกำรเตรีย มควำมพร้อ มในด้ำ นอื่น ๆ เช่น กำรจ้ำงงำน
กำรเจรจำสัญญำขำยก๊ำซ กำรเตรียมกำรจัดซือ้ จัดจ้ำงวัสดุอุปกรณ์ต่ำง ๆ และยังคงดำเนินกำรประสำนงำนกับผูร้ บั สัมปทำนรำยเดิม
และกรมเชื อ้ เพลิง ธรรมชำติอ ย่ำ งต่อ เนื่อ ง ด้ว ยควำมมุ่ง มั่ น ให้เ กิด กำรเปลี่ย นผ่ำ นสิท ธิก ำรด ำเนิน กำร และสำมำรถผลิต ก๊ำ ซฯ
ตำมสัญญำแบ่งปั นผลผลิตได้ตำมกำหนด
โครงการจี 2/61
โครงกำรจี 2/61 เป็ นโครงกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมในทะเลอ่ำวไทยภำยใต้สัญญำแบ่งปั นผลผลิต ตั้งอยู่บน
พืน้ ที่สัมปทำนที่จะสิน้ สุดลงในปี 2565 และ 2566 แปลง 15, 16, และ 17 (โครงกำรบงกช) ที่ปัจจุบัน กลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นผูด้ ำเนินกำร
โดยจำกผลกำรประมูลยื่นขอสิทธิสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมแปลงสำรวจในทะเลอ่ำวไทยที่จะหมดอำยุสัมปทำนในปี 2565-2566 เมื่อ
วัน ที่ 13 ธัน วำคม 2561 นั้น กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ร บั สิท ธิใ นกำรสำรวจและผลิต ปิ โ ตรเลีย มแปลงจี 2/61 (แหล่ง บงกช) โดยมีส ัด ส่ว น
กำรร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร โดยได้ลงนำมสัญญำแบ่งปั นผลผลิตเมื่อวันที่ 25 กุมภำพันธ์ 2562
สำหรับปี 2564 โครงกำรได้ดำเนินงำนในช่วงเตรียมงำนอย่ำงต่อเนื่องรวมถึงแผนกำรสร้ำงแท่นผลิต กำรสำรวจ
สภำพพืน้ ทะเล กำรติดตั้งแท่นผลิต และเริ่มเจำะหลุมพัฒนำปิ โตรเลียม ซึ่งจะเป็ นกำรดำเนินกำรต่อเนื่องตั้งแต่ปีนีเ้ ป็ นต้นไป เพื่อเตรียม
และรัก ษำระดับ กำรผลิต ก๊ำ ซฯ ให้ไ ด้ต ำมสัญญำแบ่งปั นผลผลิตที่อ ตั รำขัน้ ต่ำ 200 ล้ำ นลูก บำศก์ฟุตต่อ วันในปี 2565 และ 700 ล้ำ น
ลูกบำศก์ฟุตต่อวันในปี 2566
โครงการในพืน้ ทีค่ าบเกี่ยว
่ ัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
โครงการพืน้ ทีพ
โครงกำรพืน้ ที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซียนั้น กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 50 โดยมีบริษัท CarigaliPTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) เป็ นผูด้ ำเนินกำร ทัง้ นี ้ กลุ่ม ปตท.สผ. และ PETRONAS (บริษัทนำ้ มันแห่งประเทศ
มำเลเซีย ) รวมถึง องค์ก รร่ว มไทย-มำเลเซีย ได้ล งนำมในสัญ ญำซื อ้ ขำยก๊ำ ซธรรมชำติ (GSA) เพื่อ นำส่ง ก๊ำ ซธรรมชำติที่ผ ลิต ได้จำก
โครงกำรให้แก่ บริษัท ปตท. และ PETRONAS โดยนำ้ มันดิบและคอนเดนเสทจะถูกจำหน่ำยผ่ำนกำรประมูล
ในปี 2564 โครงกำรได้ดำเนินกำรเจำะหลุมผลิตอย่ำงต่อเนื่องเพื่อรักษำอัตรำกำรผลิต ทั้งนี ้ โครงกำรมีปริมำณ
กำรขำยก๊ำ ซธรรมชำติเ ฉลี่ย ที่ป ระมำณ 170 ล้ำ นลูก บำศก์ฟุต ต่อ วัน (หรือ ประมำณ 26,900 บำร์เ รลเทีย บเท่ำ นำ้ มัน ดิบ ต่อ วัน ) และ
ปริมำณกำรขำยคอนเดนเสทเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 3,100 บำร์เรลต่อวัน
โครงการจี 9/43
โครงกำรจี 9/43 ตั้ง อยู่ใ นอ่ำ วไทย โดยกลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 100 และเป็ น ผูด้ ำเนิน กำร
ปั จจุบนั โครงกำรอยู่ในระหว่ำงกำรระงับกำรดำเนินกำร เพื่อ รอข้อ สรุ ปในเรื่อ งควำมขัดแย้งทำงเขตแดนระหว่ำงรัฐบำลไทยกับรัฐบำล
กัมพูชำ
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
2) โครงการต่างประเทศ กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงกำรในต่ำงประเทศ โดยแบ่งออกตำมภูมิภำค ดังนี ้
2.1) โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภ ำคนีต้ ั้งอยู่ในเมียนมำ มำเลเซีย เวียดนำม และอินโดนีเซีย โดยมีกำรดำเนิน
กิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้
โครงการซอติก้า
โครงกำรซอติก ้ำ เป็ น โครงกำรก๊ำ ซธรรมชำติ ตั ้ง อยู ่น อกชำยฝั่ ง ทะเล อ่ำ วเมำะตะมะของเมีย นมำ โดย
กลุ่ม ปตท.สผ.มีส ัดส่ว นกำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 80 และเป็ น ผูด้ ำเนิน กำร โดยมีห น่ว ยงำนรัฐ บำลที่กำกับดูแ ลกิจ กำรกำรสำรวจและผลิต
ปิ โตรเลียมของเมียนมำ (Myanma Oil and Gas Enterprise หรือ MOGE) ร่วมทุนร้อ ยละ 20 ทั้งนี ้ ก๊ำซธรรมชำติจะขำยให้แ ก่ ปตท.
เพื่อ ใช้ในประเทศไทย ภำยใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตำมสัญ ญำซือ้ ขำยก๊ำซธรรมชำติระยะยำว และบำงส่วนขำยให้แก่ MOGE เพื่อ ใช้
ในเมีย นมำ ตำมสัญ ญำซื อ้ ขำยก๊ำ ซธรรมชำติร ะยะยำว ทั้ง นี ้ กำรขนส่ง ก๊ำ ซธรรมชำติจ ำกโครงกำรซอติก ้ำ มำยัง ประเทศไทยนัน้
กลุ่ม ปตท.สผ.และผูร้ ่วมทุนได้ก่อสร้ำงและดำเนินกำรวำงท่อส่งนอกชำยฝั่ งและท่อส่งบนบกจำกโครงกำรซอติก้ำไปยังชำยแดนประเทศ
ไทย ภำยใต้ชื่อ Andaman Transportation Limited (ATL) โดยได้เริ่มส่งก๊ำซธรรมชำติให้กับ MOGE ในเดือ นมีนำคม 2557 และขำย
ให้แก่ ปตท. ในเดือนสิงหำคม 2557
ในปี 2564 จำกสถำนกำรณ์โ ควิด 19 และสถำนกำรณ์ค วำมไม่ส งบในประเทศเมีย นมำ โครงกำรยัง สำมำรถ
ด ำเนิน กำรได้ต ำมแผนและรัก ษำระดับ กำรผลิต ได้ใ นระดับ ปกติต ำมหน้ำ ที ่ภ ำยใต้ส ัญ ญำ ทั ้ง นี ้ โ ครงกำรได้ด ำเนิน กำรติด ตำม
สถำนกำรณ์อ ย่ำ งใกล้ชิด และดำเนิน กำรเตรีย มกำรตำมแผนกำรบริห ำรจัด กำรในภำวะวิก ฤตและบริห ำรควำมต่ อเนื่อ งทำงธุร กิจ
(Business Continuity Management หรือ BCM) มีกำรประเมินควำมเสี่ยงและพิจำรณำแผนกำรดำเนินงำน และวำงแผนรองรับตำม
ควำมเหมำะสม โดยมีกำรประสำนงำนร่วมกับ ปตท. กรมเชือ้ เพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน และกระทรวงกำรต่ำงประเทศอย่ำง
สม่ำเสมอ
นอกจำกนี ้ โครงกำรได้ดำเนินกำรตำมแผนพัฒนำโครงกำรเฟส 1D (Field Development Plan) เพื่อ ให้สำมำรถ
รักษำระดับกำรผลิตได้ในระดับปกติ ปั จจุบันอยู่ในระหว่ำงดำเนินงำนก่อ สร้ำงแท่นผลิต ซึ่งมีควำมคืบหน้ำเป็ นไปตำมแผนที่ได้วำงไว้
ทั้งนี ้ ปริมำณกำรขำยรวมของปี 2564 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 320 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อ วัน (หรือ ประมำณ 51,000 บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบ
ต่อวัน)
โครงการยาดานา
โครงกำรยำดำนำเป็ น โครงกำรก๊ำ ซธรรมชำติข นำดใหญ่ ตั้ง อยู่ใ นอ่ำ วเมำะตะมะของเมีย นมำ กลุ่ม ปตท.สผ.
มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 25.5 และมี TotalEnergies เป็ น ผูด้ ำเนิน กำร ทั้ง นี ้ ก๊ำ ซธรรมชำติจ ะถูกขำยให้แ ก่ ปตท. ภำยใต้เงื่อ นไข
Take-or-Pay ตำมสัญ ญำซื อ้ ขำยก๊ำ ซธรรมชำติร ะยะยำว และบำงส่ว นขำยให้แ ก่ MOGE เพื ่อ ใช้ใ นเมีย นมำ โดยกำรขนส่ง
ก๊ำซธรรมชำติจำกโครงกำรยำดำนำมำยังประเทศไทยนั้น บริษัท ฯ และผูร้ ่วมทุนได้ก่อ สร้ำงและดำเนินกำรวำงท่อ ส่งบนบกและท่อส่ง
นอกชำยฝั่ งจำกโครงกำรยำดำนำไปยังชำยแดนประเทศไทย ภำยใต้ชื่อ Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ต่อ มำ
ปตท. ได้ดำเนิน กำรวำงท่อ ส่ง บนบกจำกชำยแดนประเทศไทยไปยัง โรงผลิต ไฟฟ้ำ ของกำรไฟฟ้ำ ฝ่ ำยผลิต แห่ง ประ เทศไทย (กฟผ.)
ในจังหวัดรำชบุรี
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ในปี 2564 โครงกำรได้เสร็จสิน้ งำนเจำะหลุมผลิต จำนวน 2 หลุมในแหล่งยำดำนำและบำดัมยำตำมแผนงำน
เพื่อ รัก ษำระดับ กำรผลิต และรองรับ ปริม ำณกำรขำยตำมเงื่อ นไขในสัญ ญำซื อ้ ขำยก๊ำ ซธรรมชำติ ทั้ง นี ้ โครงกำรมีป ริม ำณกำรขำย
โดยเฉลี่ยของก๊ำซธรรมชำติในปี 2564 ที่ 770 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมำณ 95,000 บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อวัน)
โครงการเยตากุน
โครงกำรเยตำกุน เป็ น โครงกำรผลิต ก๊ำ ซธรรมชำติแ ละคอนเดนเสท ตั้ง อยู่ใ นอ่ำ วเมำะตะมะของเมีย นมำ โดย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 19.31784 และมี PC Myanmar (Hong Kong) Limited เป็ นผูด้ ำเนินกำร ทั้งนี ้ ก๊ำซธรรมชำติ
จะถูก ขำยให้แ ก่ ปตท. ภำยใต้เ งื่อ นไข Take-or-Pay ตำมสัญ ญำซื อ้ ขำยก๊ำ ซธรรมชำติร ะยะยำว โดยกำรขนส่ง ก๊ำ ซธรรมชำติจ ำก
โครงกำรเยตำกุนมำยังประเทศไทยนั้น กลุ่ม ปตท.สผ. และผูร้ ่วมทุนได้ก่อ สร้ำงและดำเนินกำรวำงท่อ ส่งนอกชำยฝั่ งและท่อส่งบนบก
(ขนำนไปกับท่อส่งของโครงกำรยำดำนำ) จำกโครงกำรไปยังชำยแดนประเทศไทย ภำยใต้ช่ือ Taninthayi Pipeline Company (TPC)
ในปี 2564 โครงกำรได้หยุดผลิตเนื่องจำกก๊ำซฯ จำกหลุมผลิตลดลงน้อยกว่ำอัตรำกำรผลิตขัน้ ต่ำของเครื่องจักร
ประกอบกับสถำนกำรณ์กำรแพร่ร ะบำดของโรคโควิด 19 และโครงกำรสำมำรถกลับมำผลิตได้อีกครัง้ ในไตรมำส 4 ปี 2564 หลังจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 คลี่คลำย โดยโครงกำรมีปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของก๊ำซธรรมชำติเฉลี่ยเท่ำกับประมำณ
17 ล้ำ นลูก บำศก์ฟุต ต่อ วัน (หรือ ประมำณ 2,600 บำร์เ รลเทีย บเท่ำ นำ้ มัน ดิบ ต่อ วัน ) และคอนเดนเสทประมำณ 560 บำร์เ รลต่อ วัน
ตำมลำดับ
โครงการเมียนมา เอ็ม 3
โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชำยฝั่ งทะเล อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำ โดยกลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำร
ลงทุนร้อ ยละ 80 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร โครงกำรได้ร บั อนุมัติแ ผนพัฒนำโครงกำรจำกรัฐบำลเมียนมำในเดือ นเมษำยน 2564 ปั จจุบัน
อยู่ระหว่ำงรอกำรอนุมตั ิสญ
ั ญำแนบท้ำย PSC (PSC Supplementary) และกำรเตรียมกำรต่ำง ๆ เพื่อเข้ำสู่กำรพัฒนำแหล่งเอ็ม 3 ต่อไป
นอกจำกนั ้น เมื่อ วัน ที่ 17 กัน ยำยน 2564 Mitsui Oil Exploration Company Limited (MOECO) ผู ร้ ่ว มทุน ใน
โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 3 ในสัดส่วนร้อ ยละ 20 ได้ข อยุติกำรลงทุนตำมสัญ ญำร่วมทุน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลำคม 2564 ส่งผลให้
กลุ่ม ปตท.สผ.มีสัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรเพิ่มเป็ นร้อยละ 100 ทั้งนี ้ จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมัติจำกรัฐบำลเมียนมำ
ส ำหรับ โครงกำร Domestic Gas to Power คือ โครงกำรผลิต ไฟฟ้ำ จำกก๊ำ ซธรรมชำติใ นประเทศเมีย นมำ
เป็ นกำรลงทุนด้ำนพลังงำนแบบครบวงจรตั้งแต่ต้นนำ้ จนถึงกำรผลิตกระแสไฟฟ้ำ ซี่งประกอบด้วยกำรสำรวจและกำรพัฒนำแหล่งผลิต
ปิ โตรเลียม โครงข่ำยระบบท่อส่งก๊ำซ รวมถึงโรงไฟฟ้ำจำกก๊ำซธรรมชำติ โดยในเบือ้ งต้น กลุ่ม ปตท.สผ. มีแ ผนในกำรส่งก๊ำซธรรมชำติ
จำกโครงกำรซอติก้ำและโครงกำรเมียนมำ เอ็ม 3 เพื่อเป็ นเชือ้ เพลิงเข้ำสู่โรงไฟฟ้ำขนำด 600 เมกะวัตต์ ของโครงกำร โดยกระแสไฟฟ้ำ
ที่ผ ลิต ได้จ ะจำหน่ำ ยในประเทศเมีย นมำ หลัง จำกที่โ ครงกำรได้ร บั อนุม ัติ Notice to Proceed (NTP) จำกรัฐ บำลเมีย นมำในเดือ น
ธันวำคม 2563 โครงกำรก็ได้ร บั ผลกระทบจำกสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในเมียนมำและสถำนกำรณ์โควิด 19 ส่งผลให้กำรดำเนินงำน
บำงอย่ำงรวมถึงกำรตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำย (FID) ของโครงกำรล่ำช้ำจำกแผนเดิม ทั้งนี ้ ยังคงต้อ งติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด
เพื่อประเมินควำมเสี่ยงและแนวทำงในกำรดำเนินกำรที่เหมำะสมต่อไป
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โครงการเมียนมา เอ็ม 11
โครงกำรเมีย นมำ เอ็ม 11 ตั้ง อยู่น อกชำยฝั่ ง ทะเล อ่ำ วเมำะตะมะของเมีย นมำ โดยกลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว น
กำรร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร โครงกำรได้ย่ืนขอคืนพืน้ ที่แปลงสำรวจไปเมื่อเดือนกันยำยน 2562 โดยกำรคืนพืน้ ที่แปลง
สำรวจได้รบั กำรอนุมัติจำกรัฐบำลเมียนมำในเดือนพฤศจิกำยน 2564
โครงการเมียนมา เอ็มดี-7
โครงกำรเมียนมำ MD-7 ตั้งอยู่ในทะเลลึก อ่ำวเมำะตะมะของเมียนมำ โดยกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นผูด้ ำเนินกำรและ
มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 50 โดยในปี 2560 บริษัท TotalEnergies ได้เข้ำเป็ นผูร้ ่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50
โครงกำรได้เสร็จ สิน้ กำรเจำะหลุมสำรวจจำนวน 1 หลุม ในเดือ นมีน ำคม 2563 และไม่พบแหล่งปิ โ ตรเลีย มที่มี
ศักยภำพเพียงพอต่อ กำรพัฒนำ โครงกำรได้ยื่นขอยุติกำรสำรวจและคืนพืน้ ที่แ ปลงสำรวจในเดือ นตุลำคม 2563 หลังจำกดำเนิน กำร
ตำมข้อ ผูก พัน ตำมสัญ ญำแบ่ง ปั น ผลผลิต ครบถ้ว นแล้ว โดยกำร คืน พื น้ ที่แ ปลงสำรวจจะเสร็จ สมบูร ณ์เ มื่อ ได้ร บั อนุม ตั ิจ ำกรัฐ บำล
เมียนมำ
โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3
โครงกำรเมีย นมำ เอ็ม โอจีอี 3 เป็ น โครงกำรบนบกในเมีย นมำ กลุ่ม ปตท.สผ. เป็ น ผูด้ ำเนิน กำรและมีส ัด ส่วน
กำรร่วมทุนร้อยละ 77.5 โครงกำรได้ย่ืนขอยุติกำรสำรวจและคืนพืน้ ที่แปลงสำรวจในเดือนกรกฎำคม 2563 หลังจำกดำเนินกำรตำมข้อ
ผูกพันตำมสัญญำแบ่งปั นผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยกำรคืนพืน้ ที่แ ปลงสำรวจได้ร บั กำรอนุมัติจำกรัฐบำลเมียนมำในเดือนพฤศจิกำยน
2564
โครงการมาเลเซีย
เมื่อวันที่ 21 มีนำคม 2562 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้เข้ำซือ้ ธุรกิจทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy)
ที่ อ ยู่ใ นประเทศมำเลเซี ย โดยกำรเข้ำ ซื อ้ บริ ษั ท ดัง กล่ ำ วได้เ สร็ จ สิ ้น และมี ผ ลสมบูร ณ์ใ นเดื อ นกรกฎำคม 2562 ภำยหลัง กำรเข้ำ ซื ้อ
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้รวมกำรลงทุน ในโครงกำรทั้งหมดในประเทศมำเลเซีย ภำยใต้ช่ือโครงกำรมำเลเซีย โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
โครงการแปลงเค เป็ นแหล่งผลิตนำ้ มันตัง้ อยู่ในทะเลนำ้ ลึก นอกชำยฝั่ งรัฐซำบำห์ ประเทศมำเลเซีย ประกอบด้วย
แหล่ง Kikeh แหล่ง Siakap North-Petai (SNP) และแหล่ง Gumusut-Kakap GK) โดยกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นผูด้ ำเนินกำรในแหล่ง Kikeh และ
แหล่ ง SNP และมี สั ด ส่ ว นกำรร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 56 และร้อ ยละ 22.4 ตำมล ำดั บ ส ำหรั บ แหล่ ง GK ซึ่ ง มี Shell เป็ นผู้ ด ำเนิ น กำร
กลุ่ม ปตท.สผ. มีสดั ส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 7.1666
ในปี 2564 โครงกำรมีป ริมำณกำรผลิต นำ้ มัน ดิบ เฉลี่ย ประมำณ 24,000 บำร์เ รลต่อ วัน และมีปริม ำณกำรผลิต
ก๊ำซธรรมชำติประมำณ 26 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน โดยในปี 2565 โครงกำรมีแผนในกำรเจำะหลุมพัฒนำในแหล่ง Kikeh และแหล่ง GK
โครงการซาราวั ก เอสเค 309 และเอสเค 311 เป็ นแหล่ ง ผลิ ต น ้ำ มั น และก๊ ำ ซธรรมชำติ ตั้ ง อยู่ ใ นทะเล
นำ้ ตืน้ นอกชำยฝั่งซำรำวัก ประเทศมำเลเซีย กลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นผูด้ ำเนินกำรและมีสดั ส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 42 ในแหล่ง East Patricia และ
ร้อยละ 59.5 ในพืน้ ที่ส่วนที่เหลือ
ในปี 2564 ทำงโครงกำรมีปริมำณกำรผลิตโดยเฉลี่ยของนำ้ มันดิบและคอนเดนเสท ประมำณ 16,200 บำร์เรล
ต่อ วัน และมีปริมำณกำรผลิตโดยเฉลี่ยของก๊ำซธรรมชำติประมำณ 160 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อ วัน โดยในปี 2565 โครงกำรมีแ ผนในกำร
เจำะหลุมผลิต (Infill Well) ในแหล่ง Serampang, West Patricia และ Permas
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
โครงการแปลงเอช เป็ นแหล่ ง ก๊ ำ ซธรรมชำติ ที่ อ ยู่ ร ะหว่ ำ งกำรพั ฒ นำ ตั้ ง อยู่ ในทะเลน ้ำ ลึ ก นอกชำยฝั่ ง
รัฐซำบำห์ ประเทศมำเลเซีย กลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นผูด้ ำเนินกำรและมีสดั ส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 56 ในแหล่งโรตัน และร้อยละ 42 ในพืน้ ที่ส่วนที่เหลือ
โครงกำรได้เริ่มกำรผลิต ก๊ ำ ซธรรมชำติแ ล้วตั้งแต่ ช่ วงต้นเดือ นกุมภำพันธ์ 2564 โดยมีกำลังกำรผลิตสูงสุด อยู่ ที่
270 ล้ำนลูกบำศก์ฟตุ ตำมเป้ำหมำย โดยในปี 2565 โครงกำรมีแผนที่จะเจำะหลุมสำรวจเพิ่มเติมอีก 2 หลุม
โครงการซาราวั ก เอสเค 410 บี ตั้ ง อยู่ น อกชำยฝั่ งซำรำวั ก ของมำเลเซี ย กลุ่ ม ปตท.สผ. มี สั ด ส่ ว น
กำรร่วมทุนร้อยละ 42.5 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร โครงกำรได้ดำเนินกำรเจำะหลุมประเมินศักยภำพ Lang Lebah-2 แล้วเสร็จในเดือนมกรำคม
2564 หลุมประเมินดังกล่ำวได้พบแหล่งกักเก็บก๊ ำซธรรมชำติขนำดใหญ่กว่ำที่ประมำณกำรเบือ้ งต้น โครงกำรจึงมีควำมจำเป็ นต้อ งปรับ
แผนพัฒนำสืบเนื่องจำกกำรเพิ่มกำลังกำรผลิต แผนพัฒนำฉบับปรับปรุงได้แล้วเสร็จในปี 2564 และจะเริ่มงำนออกแบบวิศวกรรมเบือ้ งต้น
Front End Engineering Design (FEED) ในต้นปี 2565 โดยคำดว่ำจะสำมำรถประกำศกำรตัดสินใจลงทุนขัน้ สุดท้ำย (FID) ได้ในปี 2566
นอกจำกนี ้ โครงกำรได้ศึก ษำศัก ยภำพทำงปิ โ ตรเลีย มอื่น ๆ เพิ่ ม เติ ม และมี แ ผนจะเจำะหลุม ส ำรวจแหล่ง ใหม่
อย่ำงน้อย 1 หลุมในปี 2565
โครงการซาราวัก เอสเค 314 เอ ตัง้ อยู่ในทะเลนำ้ ตืน้ นอกชำยฝั่ งของรัฐซำรำวัก ประเทศมำเลเซีย กลุ่ม ปตท.สผ.
มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อ ยละ 59.5 และเป็ นผู้ดำเนินกำร ในปี 2563-2564 โครงกำร ได้ดำเนินกำรศึกษำด้ำนธรณี วิทยำและอยู่ร ะหว่ำง
กำรประเมินศักยภำพทำงปิ โตรเลียม ด้วยวิธีประมวลผลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติใหม่ (3D Seismic Reprocessing) เพื่อเตรียมกำร
เจำะหลุมสำรวจจำนวน 2 หลุมในปี 2565
โครงการซาราวัก เอสเค 417 ตั้งอยู่ในทะเลนำ้ ตืน้ นอกชำยฝั่ งของรัฐซำรำวัก ประเทศมำเลเซีย กลุ่ม ปตท.สผ.
มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร โครงกำรได้เจำะหลุมสำรวจและประสบควำมสำเร็จในกำรสำรวจหลุม Dokong-1
เสร็จสิน้ ในต้นเดือนมกรำคม 2564 และหลุม Nangka-1 เสร็จสิน้ ในเดือนกันยำยน 2564 ทัง้ นีย้ งั คงเหลือกำรเจำะหลุมประเมินอีก 1 หลุม ใน
ปี 2565 ตำมข้อ ตกลงงำนของพื ้น ที่ ส ำรวจ และจำกกำรปรับ กลยุท ธ์ก ำรส ำรวจในปี 2563-2564 โครงกำรได้ย่ื น ขอขยำยระยะเวลำ
กำรสำรวจออกไปอีก 2 ปี จำกปี 2564 เป็ นปี 2566 เพื่อพิจำรณำเจำะสำรวจหลุมเพิ่มอีก 1 หลุม ภำยในปี 2565
โครงการซาราวัก เอสเค 438 ได้ดำเนินกำรเจำะหลุมสำรวจ Kulintang-1 แล้วเสร็จในเดือนเมษำยน 2564 และ
ได้คน้ พบชัน้ หินกักเก็บก๊ำซธรรมชำติในปริมำณที่น่ำพอใจ โดยมีแผนกำรสำรวจเพิ่มเติมและศึกษำแผนพัฒนำต่อไป นอกจำกนี ้ โครงกำรได้
เจำะหลุมสำรวจ Mak Yong-1 แล้วเสร็จในเดือนมิถุนำยน 2564 และอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำศักยภำพปิ โตรเลียมคงเหลือของบริเวณดังกล่ำว
ณ ปัจจุบนั ทำงโครงกำรได้เริ่มศึกษำศักยภำพในพืน้ ที่และแหล่งใกล้เคียงเพิ่มเติม เพื่อวำงแผนกำรสำรวจต่อไปในอนำคต
โครงการซาราวัก เอสเค 405 บี ตัง้ อยู่ในทะเลนำ้ ตืน้ นอกชำยฝั่ งของรัฐซำรำวัก ประเทศมำเลเซีย กลุ่ม ปตท.สผ.
มีสดั ส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 59.5 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร จำกกำรค้นพบชั้นหินกักเก็บนำ้ มันและก๊ำซธรรมชำติจำกหลุม Sirung-1 ในเดือน
มีนำคม 2564 ทำงโครงกำรได้เริ่มศึกษำศักยภำพในพืน้ ที่และแหล่งใกล้เคียงเพิ่มเติม เพื่อวำงแผนกำรสำรวจต่อไปในอนำคต
โครงการเพนนิ น ซู ล าร์ พี เ อ็ ม 407 ตั้ ง อยู่ ใ นทะเลน ้ำ ตื ้น นอกชำยฝั่ งของเพนนิ น ซู ล ำร์ ประเทศมำเลเซี ย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีสดั ส่วนกำรร่วมลงทุนร้อยละ 55 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร ในปี 2564 โครงกำรได้ดำเนินกำรประมวลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิติ และสรุ ปกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและศักยภำพทำงปิ โตรเลียม ขณะนีโ้ ครงกำรอยู่ในช่วงของกำรวำงแผนกำรสำรวจในลำดับ
ถัดไป
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
โครงการเพนนิ น ซู ล าร์ พี เ อ็ ม 415 ตั้ง อยู่ ใ นทะเลน ้ำ ตื ้น นอกชำยฝั่ งของเพนนิ น ซู ล ำร์ ประเทศมำเลเซี ย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีสดั ส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 70 และเป็ นผูด้ ำเนินกำร ในปี 2564 โครงกำรได้ทำกำรประเมินศักยภำพทำงปิ โตรเลียมภำยหลัง
จำกกำรเจำะหลุมสำรวจในปี 2563 ในขณะนีโ้ ครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำศักยภำพปิ โตรเลียมคงเหลือของแปลงสำรวจ เพื่อวำงแผน
กลยุทธ์ในกำรสำรวจในลำดับต่อไป
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงกำรเวียดนำม 9-2 ตั้งอยู่นอกชำยฝั่ งทะเล ทำงทิศตะวันออกเฉียงใต้ข องประเทศเวียดนำม กลุ่ม ปตท.สผ.
มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 25 และมี Hoan Vu Joint Operating Company เป็ นผูด้ ำเนินกำร นำ้ มันดิบที่ผลิตได้จะถูกจำหน่ำยให้กับ
โรงกลั่ น ภำยในประเทศ ส่ว นก๊ำ ซธรรมชำติจ ะขำยให้ก ับ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่ง เป็ น รัฐ วิส ำหกิจ ของเวีย ดนำมเพื ่อ ใช้
ภำยในประเทศ
ในปี 2564 โครงกำรได้จ ัด ท ำแผนพัฒ นำโครงกำรฉบับ ปรับ ปรุง ปี 2564 และอยู่ร ะหว่ำ งรอกำรอนุม ัติจ ำก
Vietnam Oil and Gas Group โครงกำรมีป ริมำณกำรขำยเฉลี่ย ของก๊ำ ซธรรมชำติ 14 ล้ำ นลูก บำศก์ฟุต ต่อ วัน (หรือ ประมำณ 2,700
บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อวัน) และมีปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของนำ้ มันดิบประมำณ 3,600 บำร์เรลต่อวัน
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงกำรเวีย ดนำม 16-1 ตั้ง อยู่น อกชำยฝั่ ง ทะเลของประเทศเวีย ดนำม กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน
ร้อ ยละ 28.5 และมี Hoang Long Joint Operating Company เป็ น ผู ด้ ำเนิน กำร น ้ำ มัน ดิบ ที ่ผ ลิต ได้ถ ูก จ ำหน่ำ ยให้ก ับ โรงกลั่ น
ภำยในประเทศ และส่งออกโดยผ่ำนกำรประมูล ในส่วนของก๊ำซธรรมชำติจะถูกจำหน่ำยให้แ ก่ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่งเป็ น
รัฐวิสำหกิจของเวียดนำมเพื่อใช้ภำยในประเทศ
โครงกำรได้เ จำะหลุม พัฒ นำเพิ่ม 4 หลุม แล้ว เสร็จ ในไตรมำส 3-4 ปี 2564 โดยในปี 2564 มีป ริม ำณกำรขำย
เฉลี่ย ของก๊ำ ซธรรมชำติ 6 ล้ำ นลูก บำศก์ฟุต ต่อ วัน (หรือ ประมำณ 1,400 บำร์เ รลเทีย บเท่ำ นำ้ มัน ดิบ ต่อ วัน ) และมีป ริม ำณกำรขำย
โดยเฉลี่ยของนำ้ มันดิบประมำณ 12,700 บำร์เรลต่อวัน
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงกำรเวีย ดนำม บี และ 48/95 ตั้ง อยู่น อกชำยฝั่ ง ทะเลของประเทศเวีย ดนำม กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว น
กำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 8.5 และมี Vietnam Oil and Gas Group เป็ น ผู ด้ ำเนิน กำร โครงกำรได้ร บั กำรอนุม ัต ิแ ผนพัฒ นำโครงกำร
(Field Development Plan) เป็ น ที่เ รีย บร้อ ยแล้ว ปั จ จุบ ัน โครงกำรอยู่ร ะหว่ำ งกำรเจรจำสัญ ญำเชิง พำณิช ย์เ พื่อ รองรับ กำรตัด สิน ใจ
ลงทุนขั้นสุดท้ำย (Final Investment Decision หรือ FID) ต่อ ไป ทั้งนี ้ คำดว่ำจะเริ่มผลิตปิ โตรเลียมเชิงพำณิชย์ได้ในช่วงปลำยปี 2568
ซึ่งเมื่อรวมกับโครงกำรเวียดนำม 52/97 จะมีกำลังกำรผลิตที่จะค่อย ๆ เพิ่มไปสู่ระดับ 490 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงกำรเวีย ดนำม 52/97 ตั้ง อยู่น อกชำยฝั่ ง ทะเลของประเทศเวีย ดนำม กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน
ร้อ ยละ 7 และมี Vietnam Oil and Gas Group เป็ นผูด้ ำเนินกำร โครงกำรได้ร บั กำรอนุมัติแ ผนพัฒนำโครงกำร (Field Development
Plan) เป็ น ที่เ รียบร้อ ยแล้ว ปั จ จุบ ัน โครงกำรอยู่ร ะหว่ำ งกำรเจรจำสัญญำเชิงพำณิช ย์เพื่อ รองรับกำรตัดสินใจ ลงทุน ขั้น สุดท้ำ ย (Final
Investment Decision หรือ FID) ต่อ ไป ทั้งนี ้ คำดว่ำจะเริ่มผลิตปิ โตรเลียมเชิงพำณิชย์ได้ในช่วงปลำยปี 2568 ซึ่งเมื่อ รวมกับโครงกำร
เวียดนำม บี และ 48/95 จะมีกำลังกำรผลิตที่จะค่อย ๆ เพิ่มไปสู่ระดับ 490 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
โครงการนาทูน่า ซี เอ
โครงกำรนำทูน ่ำ ซี เอ ตั ้ง อยู ่ท ำงฝั่ ง ตะวัน ตกของทะเล Natuna ในประเทศอิน โดนีเ ซีย โดยในปี 2556
กลุ่ม ปตท.สผ.ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยหุน้ ร่วมกันกับบริษัท Pertamina ในอัตรำส่วนร้อยละ 50 : 50 เพื่อเข้ำซือ้ บริษัทย่อยของบริษัท
Hess Corporation ซึ่ง ถือ สัด ส่ว นร้อ ยละ 23 ในโครงกำรดัง กล่ำ ว ท ำให้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 11.5 และ
มี Premier Oil เป็ น ผู ด้ ำเนิน กำร โดยน ้ำ มัน ดิบ และคอนเดนเสทที ่ผ ลิต ได้ถ ูก จ ำหน่ำ ยให้บ ริษ ัท น ้ำ มัน แห่ง ชำติข องอิน โดนีเ ซีย
(Pertamina) ในส่วนของก๊ำซธรรมชำติจะถูกจำหน่ำยผ่ำนทำงท่อขนส่งทำงทะเลเพื่อใช้ภำยในประเทศสิงคโปร์
ในปี 2564 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของก๊ำซธรรมชำติที่ 200 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมำณ
35,800 บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบต่อ วัน) และปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของนำ้ มันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 1,700 บำร์เรลต่อ วัน และ
มีแผนดำเนินกำรเจำะหลุมพัฒนำเพิ่มเติม 2 หลุม ในปี 2565 เพื่อรักษำศักยภำพและอัตรำกำรผลิตของโครงกำร
2.2) โครงการในเอเชียกลาง
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโ ครงกำรในภูมิภ ำคนี ต้ ั้ง อยู่ใ นสำธำรณรัฐ คำซัค สถำน (คำซัค สถำน) โดยมีก ำร
ดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้
โครงการดุงกา
โครงกำรดุง กำเป็ น แหล่งผลิต นำ้ มัน บนบก ตั้ง อยู่ท ำงทิศ ตะวัน ตกของสำธำรณรัฐ คำซัค สถำน กลุ่ม ปตท.สผ.
มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อ ยละ 20 และมี TotalEnergies เป็ นผูด้ ำเนินกำร ในปี 2564 โครงกำรมีปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของนำ้ มันดิบ
อยู่ที่ประมำณ 12,500 บำร์เรลต่อวัน และมีปริมำณกำรขำยโดยเฉลี่ยของก๊ำซธรรมชำติที่ 2 ล้ำนลูกบำศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมำณ 370
บำร์เ รลเทียบเท่ำ นำ้ มัน ดิบ ต่อ วัน ) นอกจำกนั้น โครงกำรยัง อยู่ร ะหว่ำ งกำรก่อ สร้ำ ง Dunga Phase 3 เพื่อ ขยำยกำรผลิตเพิ่มขึน้ เป็ น
17,000-18,000 บำร์เรลต่อวันในปี 2566
2.3) โครงการในตะวันออกกลาง
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโ ครงกำรในภูมิภ ำคนี ต้ ัง้ อยู่ใ นประเทศโอมำนและสหรัฐ อำหรับ เอมิเรตส์ (ยูเออี)
โดยมีกำรดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้
โครงการโอมาน แปลง 61
โครงกำรโอมำนแปลง 61 เป็ นโครงกำรผลิตก๊ำซธรรมชำติบนบก ตัง้ อยู่ตอนกลำงของประเทศโอมำน กลุ่ม ปตท.สผ.
ได้ล งนำมในสัญญำซื อ้ ขำยสัด ส่ว นกำรลงทุน (Sale and Purchase Agreement หรือ SPA) เพื่อ เข้ำลงทุนในสัดส่ว นร้อ ยละ 20 จำก
บริษัท BP Exploration (Epsilon) Limited ซึ่ง เป็ น ผูด้ ำเนินกำร โดยมีผ ลสมบูร ณ์เมื่อ วันที่ 23 มีน ำคม 2564 ปั จ จุบ ัน โครงกำรมีกำลัง
กำรผลิตก๊ำซธรรมชำติเต็มกำลังกำรผลิตที่ระดับ 1,500 ล้ำนลูกบำศก์ฟุต และคอนเดนเสทประมำณ 69,000 บำร์เรลต่อวัน ตำมสัญญำ
กำรซือ้ ขำย
โครงการพีดีโอ (แปลง 6)
โครงกำรพีดีโอ (แปลง 6) เป็ น แปลงสัมปทำนบนบกที่มีศ ักยภำพและขนำดใหญ่ที่สุดในประเทศโอมำน ตั้ง อยู่
บริเวณกลำงประเทศ ครอบคลุมพืน้ ที่ประมำณ 1 ใน 3 ของประเทศ กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อ ยละ 2 โดยมี Petroleum
Development Oman (PDO) เป็ น บริษัท ร่ว มซึ่ง เป็ น ผู ด้ ำเนิน กำร (Operating Consortium) ในปี 2564 โครงกำรมีป ริม ำณกำรขำย
นำ้ มันดิบเฉลี่ย ประมำณ 640,000 บำร์เรลต่อวัน
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
โครงการมุคไคซนา (แปลง 53)
โครงกำรมุคไคซนำ (แปลง 53) เป็ นแหล่งผลิตนำ้ มันบนบกขนำดใหญ่ ตัง้ อยู่ทำงทิศใต้ของประเทศโอมำน กลุ่ม ปตท.สผ.
มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 1 และมี Occidental Petroleum เป็ น ผูด้ ำเนิน กำร โดยในปี 2564 โครงกำรมีปริม ำณกำรขำยนำ้ มัน ดิบ
เฉลี่ยประมำณ 95,000 บำร์เรลต่อวัน
โครงการโอมาน ออนชอร์ แปลง 12
โครงกำรโอมำนแปลง 12 เป็ น แปลงสำรวจก๊ำ ซธรรมชำติบ นบกขนำดใหญ่ มีพื น้ ที่ป ระมำณ 10,000 ตำรำง
กิโ ลเมตร ตั้ง อยู่บ ริเ วณตอนกลำงของประเทศโอมำน โดยกลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรลงทุน ร้อ ยละ 20 และมี TotalEnergies เป็ น
ผูด้ ำเนินกำร ปั จจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงดำเนินกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและธรณีฟิสิ กส์ที่จะยังคงดำเนินกำรในปี 2565 และมีแผนที่จะ
เจำะหลุมสำรวจ จำนวน 2 หลุม ในปี 2566
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1
โครงกำรอำบูด ำบี ออฟชอร์ 1 ตั้ง อยู่น อกชำยฝั่ ง ทะเลทำงทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ของรัฐ อำบูด ำบี ยูเ ออี โดย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรลงทุน ร้อ ยละ 30 และมีบ ริษ ัท Eni Abu Dhabi B.V. เป็ น ผู ด้ ำเนิน กำร ปั จ จุบ ัน โครงกำรอยู่ร ะหว่ำ ง
กำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและประเมินศักยภำพปิ โตรเลียม เพื่อวำงแผนสำรวจและจั ดเตรียมรำยงำนกำรศึกษำทำงธรณี วิทยำและธรณี
ฟิ สิกส์
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2
โครงกำรอำบูด ำบี ออฟชอร์ 2 ตั้ง อยู่น อกชำยฝั่ ง ทะเลทำงทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ของรัฐ อำบูด ำบี ยูเ ออี โดย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 30 และมีบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. เป็ นผูด้ ำเนินกำร
โครงกำรได้เริ่มเจำะหลุมสำรวจ 1 หลุมในเดือนกันยำยน 2564 โดยปั จจุบันเตรียมที่จะเจำะหลุมประเมิน 1 หลุม
รวมถึงทำกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำและประเมินศักยภำพปิ โตรเลียมเพิ่มเติมเพื่อเตรียมเจำะหลุมสำรวมอีก 1 หลุมในปี 2565
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 3
โครงกำรอำบูด ำบี ออฟชอร์ 3 ตั้ง อยู่น อกชำยฝั่ ง ทะเลทำงทิศ ตะวัน ตกเฉีย งเหนือ ของรัฐ อำบูด ำบี ยูเ ออี โดย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 30 และมีบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. เป็ นผูด้ ำเนินกำร โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 3 เป็ น
แปลงสำรวจนอกชำยฝั่ งที่มีขนำดใหญ่ที่สุดจำกที่มีกำรเปิ ดประมูลทั้งหมดในยูเออี โดยมีขนำดพืน้ ที่ 11,660 ตำรำงกิโลเมตร
ปั จ จุบ ัน โครงกำรอยู่ร ะหว่ำ งกำรศึก ษำทำงธรณีวิท ยำและประเมิน ศัก ยภำพปิ โ ตรเลีย ม เพื่อ เตรีย มเจำะหลุม
ประเมินและหลุมสำรวจในปี 2566-2567
โครงการชาร์จาห์ ออนชอร์ แอเรีย ซี
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยสิทธิ (Farm-In/Farm-Out Agreement) เพื่อ เข้ำซือ้ สัดส่วนกำรลงทุน
ร้อ ยละ 25 ในโครงกำรชำร์จำห์ ออนชอร์ แอเรีย ซี จำก Eni Sharjah B.V. ซึ่ง เป็ น โครงกำรก๊ำ ซธรรมชำติแ ละคอนเดนเสทบนบกใน
ระยะสำรวจ ตั้งอยู่ใ นทำงตอนกลำงของรัฐชำร์จำห์ ยูเออี มีพืน้ ที่ประมำณ 1,184 ตำรำงกิโลเมตร กำรเข้ำซือ้ สัดส่วนกำรลงทุนดังกล่ำว
จะมีผลสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำฯ และได้รบั อนุมตั ิจำกหน่วยงำนรัฐที่เกี่ยวข้อง โดยคำดว่ำจะแล้วเสร็จภำยใน
ช่วงต้นปี 2565
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
หลังจำกที่ได้บรรลุเงื่อนไขตำมที่ระบุไว้ในสัญญำฯ และได้รบั กำรอนุมตั ิจำกหน่วยงำนรัฐแล้ว โดยกลุ่มผูร้ ่วมทุน
ในโครงกำรจะประกอบด้ว ยกลุ่ม ปตท.สผ. ถือ สัด ส่ว นกำรลงทุน ร้อ ยละ 25 Eni Sharjah B.V. ซึ่ง เป็ น ผูด้ ำเนิน กำรร้อ ยละ 50 และ
SNOC ซึ่งเป็ นบริษัทพลังงำนแห่งรัฐชำร์จำห์ ร้อ ยละ 25 สำหรับแผนกำรสำรวจแปลง Area C อยู่ในระหว่ำงกำรวัดคลื่นไหวสะเทือ น
แบบ 3 มิติ ตั้งแต่ช่วงปลำยปี 2564 ถึง 2565 เพื่อประเมินศักยภำพของแหล่งปิ โตรเลียมต่อไป
2.4) โครงการในแอฟริกา
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนีต้ ั้งอยู่ในประเทศแอลจีเรีย ประเทศโมซัมบิก และสำธำรณรัฐ
แองโกลำ (แองโกลำ) โดยมีกำรดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตัง้ อยู่บนบกทำงทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย กลุ่ม ปตท.สผ. มีสดั ส่วน
กำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 35 และมี Groupement Bir Seba (Joint Operating Company) เป็ น ผูด้ ำเนิน กำร โดยในปี 2564 กลุ่ม OPEC+
ยังคงมีนโยบำยควบคุมกำลังกำรผลิตนำ้ มันดิบลงต่อเนื่องจำกปี 2563 ประกอบกับทำงโครงกำรมีกำรดำเนินงำนหยุดกำรผลิตเพื่อซ่อม
บ ำรุ ง ประจ ำ 3 ปี เป็ น ระยะเวลำ 9 วัน ในเดือ นกัน ยำยน 2564 เป็ น ผลให้ท ำงโครงกำรผลิต น ้ำ มัน ดิบ ด้ว ยอัต รำเฉลี ่ย ในปี 2564
ที่ประมำณ 16,300 บำร์เรลต่อวัน
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
โครงกำรแอลจีเ รีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ตั้ง อยู่บ นบกทำงทิศ ตะวัน ออกของประเทศแอลจีเ รีย กลุ่ม ปตท.สผ.
มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 49 (ภำยหลังกำรเข้ำ ซื อ้ สัดส่ว นร้อ ยละ 24.5 จำก CNOOC เสร็จ สิ น้ เมื่อ เดือ นสิง หำคม 2564) และเป็ น
ผูด้ ำเนินกำร โดยมี SONATRACH ซึ่งเป็ นบริษัทนำ้ มันแห่งชำติของแอลจีเรีย เป็ นผูร้ ่วมลงทุนหลักในสัดส่วนร้อยละ 51
โครงกำรได้บ รรลุข อ้ ตกลงเพื ่อ เริ ่ม พัฒ นำโครงกำรระยะที ่ 1 ตำมแผนพัฒ นำที ่ไ ด้ร บั อนุม ัต ิจ ำก ALNAFT
(Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures – ห น่ว ย ง ำ น ก ำ กับ ด ูแ ล ก ำ ร ส ำ ร ว จ แ ล ะ ผ ลิต
ปิ โ ตรเลีย ม) โดยได้เ ริ่ม ดำเนิน กำรพัฒ นำตั้ง แต่เ ดือ นมีน ำคม 2562 และคำดว่ำ จะเริ่ม ผลิต ในปี 2565 ด้ว ยกำลัง กำรผลิต ประมำณ
10,000-13,000 บำร์เรลต่อวัน พร้อมทั้งมีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมำณกำรผลิตในปลำยปี 2569-2570 เป็ น 50,000-60,000 บำร์เรล
ต่อวัน
โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
โครงกำรโมซัม บิก แอเรีย 1 เป็ น โครงกำรก๊ำ ซธรรมชำติข นำดใหญ่ ตั้ง อยู่น อกชำยฝั่ ง ของประเทศโมซัม บิก
ปั จจุบันอยู่ในระหว่ำงกำรพัฒนำ (Development Phase) กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 8.5 และมี TotalEnergies เป็ น
ผูด้ ำเนินกำร
ในปี 2564 โครงกำรได้เริ่มงำนฐำนรำกสำหรับโรงผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวบนบก งำนก่อสร้ำงท่ำเรือชั่วครำว และ
กำรติดตั้งระบบรักษำควำมปลอดภัยรอบพืน้ ที่โครงกำร รวมถึงงำนขุดร่องนำ้ เพื่อวำงท่อก๊ำซนอกชำยฝั่ งตำมแผน และโครงกำรได้บรรลุ
เงื่อ นไขกำรกู้เงินรูปแบบ Project Finance เพื่อ รองรับค่ำใช้จ่ำยในกำรพัฒนำโครงกำร และได้เบิกเงินกู้งวดแรกบำงส่วนเรียบร้อยแล้ว
เมื่อ ช่วงเดือ นมีนำคมเกิดเหตุก ำรณ์ควำมไม่สงบที่เมือ ง Palma ซึ่งอยู่ใกล้กับพืน้ ที่ข องโครงกำร ต่อ มำในเดือ นเมษำยน ผูด้ ำเนินกำร
ประกำศจึง ได้ป ระกำศหยุด ดำเนิน กำรก่อ สร้ำ งด้ว ยเหตุส ดุ วิส ัย (Force Majeure) เพื่อ ควำมปลอดภัย ของพนัก งำน พร้อ มทั้ง จัด ตั้ง
คณะทำงำนพิเ ศษสำหรับ เหตุก ำรณ์ฉ ุก เฉิน นี ้ เพื่อ ศึก ษำผลกระทบต่อ โครงกำรและกำหนดแผนและทิศ ทำงกำรดำเนิน กำรต่อ ไป
เมื่อ เดือ นมิถุน ำยน กลุ่ม ประเทศเพื่อ กำรพัฒ นำแอฟริก ำใต้ (South African Development Committee หรือ SADC) และกองกำลัง
ทหำรจำกประเทศรวัน ดำ ( Rwanda Defense Force หรือ RDF) ได้ส ่ง กองก ำลัง ทหำรสนับ สนุน โมซัม บิก ในกำรรับ มือ กับ
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ผูก้ ่อ ควำมไม่สงบในจังหวัด Cabo Delgado ซึ่งเป็ นที่ตั้งของโครงกำรฯ ปั จจุบันกองกำลังทหำรดังกล่ำวได้เข้ำประจำกำรในพืน้ ที่และ
อยู่ร ะหว่ำ งกำรด ำเนิน กำรทำงทหำรเพื ่อ ฟื ้ น ฟูค วำมปลอดภัย ทำงตอนเหนือ ของประเทศและเขตใกล้เ คีย งพื น้ ที ่โ ครงกำร ทั ้ง นี ้
ผูด้ ำเนินกำรได้ติดตำมสถำนกำรณ์อย่ำงใกล้ชิดเพื่อเตรียมควำมพร้อมให้สำมำรถกลับไปเริ่มงำนได้อย่ำงปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
โครงการแปลง 17/06
โครงกำรแปลง 17/06 ตั้ง อยู่นอกชำยฝั่ ง ทะเลทำงทิศ ตะวัน ตกของประเทศแองโกลำ กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่วน
กำรร่วมทุนร้อยละ 2.5 และมีบริษัท TotalEnergies เป็ นผูด้ ำเนินกำร โครงกำรเป็ นส่วนหนึ่งของกำรเข้ำซือ้ บริษัท Partex Holding B.V.
(Partex) โดยโครงกำรมีแผนจะบรรลุกำรตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ำยในปี 2565
2.5) โครงการในออสตราเลเชีย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภำคนี ้ จำนวน 1 โครงกำร ซึ่งมี 7 แปลงสัมปทำน ตั้งอยู่ในประเทศ
ออสเตรเลีย ที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจในทะเลติมอร์ มีกำรดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้
โครงการพีทที อี ีพี ออสตราเลเชีย
- แหล่งแคช-เมเปิ ล (AC/RL7) แหล่งออร์คิด (AC/P54) และแหล่งโอลิเวอร์ (AC/RL12) ทั้ง 3 แปลงเป็ นแหล่ง
ก๊ำซธรรมชำติ โดยมีแปลงหลัก ได้แก่ แหล่งแคช-เมเปิ ล และแหล่งออร์คิด ซึ่งอยู่ระหว่ำงพิจำรณำแนวทำงบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม เพื่อเพิ่ม
ทำงเลือกในกำรพัฒนำโครงกำรเชิงพำณิชย์ ส่วนแหล่งโอลิเวอร์อยู่ระหว่ำงทำกำรศึกษำทำงธรณีวิทยำเพิ่มเติม
- แหล่งเทนนาเชียส (AC/RL4) แปลง AC/RL4 เป็ นแหล่งนำ้ มันดิบ ในปี 2563 ได้รบั กำรต่ออำยุเพื่อดำเนินกำร
ปิ ดสละหลุมถำวรตำมภำระผูกพันในสัมปทำนให้แล้วเสร็จภำยในปี 2566 ก่อนที่จะคืนพืน้ ที่สมั ปทำนต่อไป
- แหล่งออดาเชียส (AC/RL6) แหล่งคาทานดรา (AC/RL10) และแหล่งชาลิส (AC/L3) ทั้ง 3 แปลงเป็ นแหล่ง
นำ้ มันดิบ โดยในปี 2564 โครงกำรได้ทำกำรศึกษำเพิ่มเติมทำงธรณีวิทยำของแหล่งออดำเชียสและแหล่งคำทำนดรำ รวมถึงกำรพิจำรณำ
หำแนวทำงบริหำรจัดกำรที่เหมำะสม
- แหล่ ง ชาลิ ส (AC/L3) มีกำรยื่นขอคืนแปลงสัม ปทำนในเดือ นพฤศจิ ก ำยน 2564 เนื่อ งจำกพบว่ำ ศัก ยภำพ
ปริมำณสำรองปิ โตรเลียมไม่เพียงพอต่อกำรพัฒนำเชิงพำณิชย์
2.6) โครงการในอเมริกาเหนือและใต้
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงกำรในภูมิภ ำคนีต้ ั้งอยู่ในประเทศแคนำดำ ประเทศบรำซิล และสหรัฐเม็กซิโก
(เม็กซิโก) โดยมีกำรดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี ้
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ตั้งอยู่ในแคว้น แอลเบอร์ตำ ประเทศแคนำดำ กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วม
ทุน ร้อ ยละ 100 และเป็ น ผูด้ ำเนิน กำรในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer ปิ ด สละหลุม ถำวรและทำกำรฟื ้ น ฟู
พืน้ ที่ในปี 2564 ให้กลับสู่สภำพเดิม ก่อนที่จะทำกำรคืนพืน้ ที่ทั้งหมดของโครงกำรตำมข้อกำหนดต่อไป
โครงการโปติกัวร์
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ลงนำมในสัญญำซือ้ ขำยเพื่อขำยเงินลงทุนทั้งหมดใน บริษัท Partex Brasil Ltda. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือ
สัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรโปติกัวร์ โดยกำรขำยดังกล่ำวได้มีผลสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 29 ตุลำคม 2564
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
โครงกำรบำรำริน เนีย ส์ เอพี 1 ตั้ง อยู่บ ริเ วณแอ่ง Barreirinhas นอกชำยฝั่ ง ทำงตะวัน ออกของประเทศบรำซิล
กลุ่ม ปตท.สผ.มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 25 และมีบริษัท Shell Brasil เป็ นผูด้ ำเนินกำร แปลงสำรวจของโครงกำรมี 4 แปลงสำรวจ
ประกอบไปด้วย BAR-M-215, BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ปั จจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงรอกำรอนุญำตจำกหน่วยงำน
รัฐบำลสำหรับกำรเจำะหลุมสำรวจ
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชำยฝั่ งทำงตะวันออกของประเทศบรำซิล
กลุ่ม ปตท.สผ. มีส ัด ส่ว นกำรร่ว มทุน ร้อ ยละ 20 และมีบ ริษัท Petrobras เป็ น ผูด้ ำเนิน กำร โดยในปี 2564 โครงกำรได้ร บั อนุม ัติจ ำก
รัฐบำลบรำซิลในกำรขยำยวันสิน้ สุดของช่วงเวลำสำรวจออกไปจนถึงเดือนพฤษภำคม 2565 ปั จจุบันโครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำด้ำน
ธรณีวิทยำและศักยภำพปิ โตรเลียมเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต
โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
โครงกำรเม็ก ซิโ ก แปลง 12 (2.4) ตั ้ง อยู ่บ ริเ วณแอ่ง Mexican Ridges ทำงตะวัน ตกของอ่ำ วเม็ก ซิโ ก
กลุ่ม ปตท.สผ. มีสัดส่วนกำรร่วมทุนร้อยละ 20 และมีบริษัท PETRONAS เป็ นผูด้ ำเนินกำร โครงกำรได้ดำเนินกำรเจำะหลุมสำรวจตำม
ข้อผูกพันในสัมปทำนแล้วเสร็จ แต่ไม่พบศักยภำพปิ โตรเลียม
โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)
โครงกำรเม็กซิโก แปลง 29 (2.4) ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Campeche ทำงใต้ข องอ่ำวเม็กซิโก โดยกลุ่ม ปตท.สผ.
มีสัดส่วนกำรลงทุนร้อยละ 16.67 และมีบริษัท Repsol เป็ นผูด้ ำเนินกำร
ในปี 2564 โครงกำรได้ร บั กำรอนุมัติแ ผนกำรเจำะหลุมประเมิน 1 หลุม และหลุมสำรวจ 1 หลุม จำกหน่วยงำน
รัฐ บำลของเม็ก ซิโ ก และได้ด ำเนิน กำรเจำะหลุม ทั ้ง สองหลุม เสร็จ เ รีย บร้อ ยแล้ว โดยหลุม ส ำรวจไม่พ บศัก ยภำพปิ โ ตรเลีย ม
ส่วนหลุมประเมินพบศักยภำพปิ โตรเลียมในกำรพัฒนำ ปั จจุบันอยู่ระหว่ำงกำรศึกษำและวำงแผนพัฒนำปิ โตรเลียมในอนำคต
โครงการทีข่ ายและคืนสิทธิในปี 2564
โครงการโปติกัวร์
เมื่อ วัน ที่ 30 กรกฎำคม 2564 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ล งนำมในสัญ ญำซื อ้ ขำยเพื่อ ขำยเงิน ลงทุน ทั้ง หมดในบริษัท
Partex Brasil Ltda. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือ สัดส่วนกำรลงทุนในโครงกำรโปติกัวร์ โดยกำรขำยดังกล่ำวได้มีผลสมบูร ณ์แ ล้วเมื่อ วัน ที่ 29 ตุลำคม
2564
โครงการพีทที อี ีพี ออสตราเลเชีย
เมื่อ วันที่ 19 พฤศจิกำยน 2564 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd ได้ยื่นขอคืนพืน้ ที่แปลงสำรวจ
ในโครงกำรเอซี/แอล 3 โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รบั อนุมัติจำกรัฐบำลออสเตรเลีย
โครงการเมียนมา เอ็ม 11
เมื่อ วัน ที่ 22 พฤศจิก ำยน 2564 รัฐ บำลเมีย นมำได้อ นุม ัติก ำรคืน พื น้ ที่แ ปลงสำรวจโครงกำรเมีย นมำ เอ็ม 11
ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 100 หลัง จำกดำเนิน กำรตำมข้อ ผูก พัน ตำมสัญ ญำแบ่ง ปั น ผลผลิต ครบถ้ว น และได้ยื่น ขอคืน พื น้ ที่ไ ปเมื่อ เดือ น
กันยำยน 2562
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โครงกำรเมียนมำ เอ็มโอจีอี 3
เมื่อ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รัฐบาลเมียนมาได้อนุมัติการคืนพืน้ ที่แ ปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็ มโอจีอี 3
ในสัด ส่ว นร้อ ยละ 77.5 หลัง จากดาเนิน การตามข้อ ผูก พัน ตามสัญ ญาแบ่ง ปั น ผลผลิต ครบถ้ว น และได้ยื่น ขอคืน พื น้ ที่ไ ปเมื่อ เดือ น
กรกฎาคม 2563
(2)

กลุ่มธุรกิจปิ โตรเลียมขั้นกลำง
บริษัท พีทที ี โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (พีทที ี จีแอล)

ปตท.สผ. ได้จัดตั้งบริษั ท ร่ว มทุน กับ ปตท. คือ พีทีที จีแ อล เมื่อ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 โดย ปตท.สผ. ถื อ หุ้น
ร้อยละ 50 เพื่อดาเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) แบบครบวงจร ซึ่ง ปตท.สผ. เล็งเห็นโอกาสการลงทุน
จากอัตราการเติบโตของการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สูงกว่าเชือ้ เพลิงฟอสซิลชนิดอื่น เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็ นเชือ้ เพลิงที่สะอาดกว่าและมี
ปริมาณสารองจานวนมหาศาล
ในปี 2564 พีทีที จีแอล ได้รบั ใบอนุญาตนาเข้าและค้าส่งก๊ าซธรรมชาติจากคณะกรรมการกากับกิจการพลังงาน
(Shipper License) เพื่อสามารถนาเข้า LNG และพัฒนาตลาดก๊าซธรรมชาติตามแนวทางการส่งเสริมการแข่งขันเสรีในกิจการก๊าซธรรมชาติ
ของประเทศไทย และได้เข้าร่วมลงทุน กับ บริ ษั ท บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จากัด ในสัดส่วนร้อ ยละ 50 เพื่อ ดาเนินธุร กิจ จัด หา
และจาหน่าย LNG ให้แก่บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จากัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 พีทีที จีแอล มีการลงทุนในโครงการผลิต LNG จานวน 1 โครงการ คือ การลงทุนในสัดส่วน
ร้อยละ 10 ในบริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn. Bhd. (บริษัทย่อยของ PETRONAS) ในประเทศมาเลเซีย มีกาลังการผลิตประมาณ 3.6 ล้าน
ตันต่อปี (31.2 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ)
โครงกำรโอมำน แอลเอ็นจี (OLNG)
ปตท.สผ. โดย PTTEP Oman E&P Corporation (POC) หรื อ ชื่ อ เดิ ม Partex Oman Corporation มี สัด ส่ ว นการ
ร่ ว มทุ น ร้อ ยละ 2 ในบริ ษั ท Oman LNG LLC หรื อ OLNG ตั้ ง อยู่ ใ กล้ กั บ เมื อ งซู ร ์ (Sur) ประเทศโอมาน มี ก าลั ง การผลิ ต จ านวน
2 หน่วยการผลิต โดยแต่ละหน่วยสามารถแปรรู ปก๊ าซธรรมชาติเหลวได้จานวน 3.4 ล้านตันต่อ ปี และยังมีกาลังการผลิตเพิ่มเติมจาก
หน่ ว ยที่ 3 ของ Qalhat LNG หรื อ QLNG (ซึ่ง มี OLNG เป็ น ผู้ร่ว มทุน ) จ านวน 3.6 ล้า นตัน ต่ อ ปี ดัง นั้น เมื่ อ รวมก าลังการผลิต ทั้งหมด
จะเท่ากับ 10.4 ล้านตันต่อปี โดยแอลเอ็นจีที่ผลิตได้นั้นจะขายให้แก่ประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น ภายใต้สญ
ั ญาระยะยาว (SPAs)
ซึ่งจะหมดอายุในปี 2567
ผู้ ถื อ หุ้ น ใน OLNG ประกอบด้ ว ยรั ฐ บาลโอมาน ร้อ ยละ 51 Shell ร้อ ยละ 30 Total ร้อ ยละ 5.5 Mitsubishi
Corporation ร้อยละ 2.8 Mitsui & Co. ร้อยละ 2.8 POC ร้อยละ 2 Korea Gas Corporation หรือ KOGAS ร้อยละ 1.2 Samsung ร้อยละ 1
Hyundai ร้อยละ 1 Daewoo International ร้อยละ 1 Itochu ร้อยละ 0.9 และ SK Innovation ร้อยละ 0.8
สาหรับ QLNG นัน้ ผูถ้ ือหุน้ ประกอบด้วยรัฐบาลโอมาน ร้อยละ 46.8 Gas Natural Fenosa ร้อยละ 7.4 Mitsubishi
Corporation ร้อยละ 3 Itochu ร้อยละ 3 Osaka Gas ร้อยละ 3 และ OLNG ร้อยละ 36.8 ซึ่งการถือหุน้ ของ OLNG ในส่วนนี ้ ทาให้ POC
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทางอ้อมใน QLNG คิดเป็ นร้อยละ 0.736 ด้วย
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แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
โรงแยกก๊ำซธรรมชำติแอดนอค (AGP)
ปตท.สผ. โดย PTTEP Gas Corporation (PGC) หรื อ ชื่ อ เดิ ม Partex Gas Corporation มี สั ด ส่ ว นการร่ ว มทุ น
ร้อ ยละ 2 ในโรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ADNOC Gas Processing (AGP) กับ ADNOC บริ ษั ท น ้า มัน แห่ ง ชาติ ข องสหรัฐ อาหรับ เอมิ เ รตส์
ถือหุน้ ร้อยละ 68 Shell ร้อยละ 15 และ Total ร้อยละ 15
AGP หรือชื่อเดิมก่อนปี 2560 คือ GASCO เป็ นบริษัทผูด้ าเนินการแยกก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตทั้งบนบกและ
ในทะเลของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ทงั้ หมด โดยก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากบริษัทผูผ้ ลิตของ ADNOC คือ ADNOC Onshore (เดิมชื่อ ADCO)
ADNOC Offshore (เดิ ม ชื่ อ ADMA) และแหล่ งก๊ า ซธรรมชาติ อื่น ๆ จะถูก ล าเลี ย งผ่า นท่ อ ส่ง ไปยัง โรงแยกก๊ า ซของ AGP เพื่ อ แยกเป็ น
ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
ก๊าซฯ ที่ผลิตได้จากแหล่งผลิตนา้ มันบนบกของ ADNOC จะเข้าสู่กระบวนการแยกก๊าซฯ ที่อุปกรณ์การผลิต Asab
0/3 Bab และ Bu Hasa โดยผูถ้ ือหุน้ AGP มีสิทธิในการขายผลิตภัณฑ์ C3+ เช่น LPG (Propane และ Butane) และ Paraffinic Naphtha
ตามสัญญาสัมปทานซึ่งจะหมดอายุลงในปลายปี 2571
(3)

ท่อขนส่งก๊ำซ

บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จากัด (PTTEPO) ประกอบธุร กิจ หลักในการลงทุนในบริ ษั ทอื่ น ได้แ ก่
การร่ ว มลงทุ น ในบริ ษั ท Andaman Transportation Limited (ATL) สัด ส่ ว นร้อ ยละ 80 ใน Moattama Gas Transportation Company
(MGTC) สัดส่วนร้อยละ 25.5 และใน Taninthayi Pipeline Company (TPC) ร้อยละ 19.31784 เพื่อดาเนินธุรกิจในการขนส่งก๊าซทางท่อ
จากโครงการซอติกา้ โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ตามลาดับ ในประเทศเมียนมามายังชายแดนประเทศไทย
(4)

บริกำรท่ำเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมถูกก่อ ตั้งขึน้ เพื่อ ให้บริการการส่งกาลังบารุ งในกิจกรรมการสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมของโครงการต่าง ๆ นอกชายฝั่ งทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการ
จี 1/61 โครงการ จี 2/61 โครงการเมียนมา เอ็ม 3 และโครงการซอติกา้ ในเมียนมา รวมถึงการให้บริการการส่งกาลังบารุงให้แก่บริษัทอื่น ๆ
เช่น บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสารวจและผลิต จากัด Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.
บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท มูบาดาลา ปิ โตรเลียม (ประเทศไทย) จากัด ปั จจุบนั ปตท.สผ. มีการดาเนินธุรกิจฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมที่จงั หวัดสงขลาและจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมจังหวัดสงขลา ให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. โดยท่าเทียบเรือมีความยาว
380 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จานวน 6 ลาพร้อมกัน มีสิ่งอานวยความสะดวกและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่มี
มาตรฐานครบครันตามรูปแบบของฐานสนับสนุนการปฏิบตั ิการนอกชายฝั่ง อีกทัง้ มีระบบการจัดการตามระบบสากลที่ม่งุ เน้นความปลอดภัย
คานึงถึงสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อกาหนดการรักษาความปลอดภัยของเรือและ ท่าเรือระหว่าง
ประเทศ ซึ่งได้รบั การรับรองจากกรมเจ้าท่า (International Ship and Port Facility Security Code หรือ ISPS Code) จึงถือว่าเป็ นท่าเรือใน
ระดับชัน้ นาแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการบริการและสนับสนุนการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ในส่วนของการให้บริการคลัง
เก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุบนพืน้ ที่จานวน 121 ไร่นนั้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วน คือ ลานพักสินค้าทั่วไป คลังสินค้าทั่วไป ลานพักสินค้าปลอดอากร
และคลังสินค้าปลอดอากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อการจัดเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ รวมถึงสินค้าที่ได้รบั สิทธิประโยชน์ทางอากรใน
พืน้ ที่เขตปลอดอากร
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2) ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมจังหวัดระนอง ให้บริกำรท่ำเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุภำยใต้
กำรบริหำรจัดกำรของ ปตท.สผ.อ. เช่นกัน แต่กำรให้บริกำรท่ ำเทีย บเรือ จะดำเนิ น กำรผ่ ำนท่ ำเที ยบเรือ อเนกประสงค์ข องกำรท่ ำ เรื อ
แห่งประเทศไทย ซึ่งมีควำมยำว 150 เมตร สำมำรถรองรับเรือ ขนำดมำกกว่ำ 500 ตันกรอสได้จำนวน 2 ลำพร้อ มกัน โดยมีสิ่งอ ำนวย
ควำมสะดวกพืน้ ฐำนและอุปกรณ์ขนถ่ำยสินค้ำตำมมำตรฐำนควำมปลอดภัย ในส่วนของกำรให้บริกำรคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุบนพืน้ ที่
จำนวน 25 ไร่นนั้ แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนเช่นเดียวกับฐำนสนับสนุนกำรพัฒนำปิ โตรเลียมจังหวัดสงขลำ
เพื่อให้กำรบริกำรที่มีอยู่เป็ นไปตำมมำตรฐำนสำกลและมีควำมปลอดภัยสูง ฐำนสนับสนุ นกำรพัฒนำปิ โตรเลียมทั้ง
2 แห่งจึงจัดให้มีกำรตรวจสอบระบบกำรจัดกำรอย่ำงต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึง
มีกำรติดตัง้ ระบบรักษำควำมปลอดภัย เช่น กำรติดตัง้ ไฟส่องสว่ำง กำรติดตัง้ รัว้ ลวดหนำม กำรติดตัง้ กล้องวงจรปิ ดโดยรอบ และกำรจ้ำง
เจ้ำหน้ำที่รกั ษำควำมปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจำกนี ้ ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงควำมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม
และสัง คมบริ เ วณรอบฐำนสนับ สนุน กำรพัฒ นำปิ โ ตรเลีย ม จนได้ร ับ กำรรับ รองจำกหน่ ว ยงำนตรวจสอบมำตรฐำน ISO 14001 และ
ISO 45001 รวมถึงมีกำรจัดเตรียมแผนฉุก เฉิ น ตำมมำตรฐำน ISO 22301 เพื่อ รองรับและแก้ไขผลกระทบที่อ ำจเกิดขึ น้ จำกเหตุก ำรณ์
ไม่คำดคิดต่ำง ๆ โดยมีกำรฝึ กซ้อ มอย่ำงสม่ ำเสมอ เพื่อ ให้ ม่ ันใจว่ำฐำนสนับสนุน กำรพัฒนำปิ โ ตรเลียมของทั้งสองแห่งของบริษัท ฯ มี
ควำมพร้อมที่จะรับมือกับสถำนกำรณ์ฉุกเฉินอย่ำงรวดเร็วและมีประสิทธิภำพ รวมไปถึงกำรนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มำใช้ และปรับปรุงเทคนิค
ต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดควำมต่อเนื่องทำงธุรกิจ
(5)

บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปตท.สผ. ถื อ หุ้นร้อ ยละ 20 ในบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูช่ ันส์ จำกัด (พีทีที ไอซีที) ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร
ปตท.สผ. ครัง้ ที่ 10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยำยน 2549 ให้ ปตท.สผ. ลงนำมในสัญญำว่ำจ้ำง พีทีที ไอซีที เพื่อให้บริกำรด้ำนเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งประกอบด้วยกำรวำงระบบ กำรให้คำปรึกษำ กำรจัดหำ และกำรจัดส่งบุคลำกร เพื่อดูแล
และให้บริกำรทำงด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อ สำรแก่บริษัทฯ เป็ นไปตำมนโยบำยด้ำน ICT ตำมแผนกลยุทธ์กำรบริหำรงำน
แบบกลุ่มธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำรทำงำนร่วมกัน
พีทีที ไอซีที ได้ดำเนินกำรจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ เป็ น
“บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่นั จำกัด” มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 22 มิถนุ ำยน 2560 เป็ นต้นมำ โดยสัญญำกำรให้บริกำรในปั จจุบนั ครอบคลุมระยะเวลำ
5 ปี นับจำกวันที่ 1 มกรำคม 2564
(6)

บริการด้านการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ร่วมกันจัดตัง้ บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จำกัด (EnCo) เพื่อรับผิดชอบกำรก่อสร้ำงและ
บริหำรโครงกำรศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์ ซึ่งเป็ นศูนย์ธุรกิจด้ำนพลังงำนของประเทศ และเป็ นที่ตงั้ สำนักงำนกระทรวงพลังงำน และบริษัท
ในกลุ่ม ปตท.
(7)

บริการด้านการจัดหาบุคลากร

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด (พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส) จัดตัง้ ขึน้ ตำมมติที่ประชุมคณะกรรมกำร ปตท.สผ. ครัง้ ที่
12/2546/216 โดยมีภำรกิจในกำรจัดหำบุคลำกรเพื่อสนับสนุนกำรปฏิบตั ิงำนให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และรองรับกำรขยำยธุรกิจของ
ปตท.สผ. ทัง้ ในประเทศและต่ำงประเทศ ซึ่งมีควำมต้องกำรบุคลำกรที่มีควำมรูค้ วำมสำมำรถเป็ นจำนวนมำก
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส เริ่มดำเนินกำรว่ำจ้ำงพนักงำนหลำกหลำยประเภท อำทิ ผูเ้ ชี่ยวชำญ วิศวกร พนักงำนปฏิบตั ิกำร
ช่ำงเทคนิคและอื่น ๆ ทัง้ ชำวไทยและชำวต่ำงชำติ เพื่อไปปฏิบตั ิงำนให้กับ ปตท.สผ. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2547 เป็ นต้นมำจนถึงปั จจุบนั
ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้พัฒนำและปรับปรุ งค่ำตอบแทน สิทธิประโยชน์ รวมทั้งสวัสดิกำรต่ำง ๆ ของพนักงำน
ส่วนที่ 1 หน้ำ 35
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
เพื่อให้พนักงานได้รบั ค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่ดีและเป็ นธรรม มีขวัญกาลังใจในการทางาน อีกทัง้ เพื่อ เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทฯ ในตลาดแรงงาน
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานของพีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบตั ิงานให้กับ ปตท.สผ. อย่างมี
ประสิทธิภาพ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้จัดให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู ้ ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับความ
ต้องการทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยเน้นการอบรมในหลักสูตรด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) หลักสูตร
เฉพาะด้านตามลัก ษณะงาน (Functional Training) และหลักสูตรเชิงพฤติกรรม (Soft Skill Training) ที่เน้นการเสริมสร้างแนวคิ ด ด้า น
นวัตกรรม และการเพิ่มพูนทักษะในการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น นอกจากนี ้ ยังได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพืน้ ฐานที่จาเป็ น ได้แก่ หลักสูตร
ทางด้านดิจิทลั เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้พนักงานปฏิบตั ิงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การดาเนินงานของพีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ขยายตัวและเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการจัดหาบุคลากรให้กับ
ปตท.สผ. และบริษัทกลุ่ม ปตท.สผ. แล้ว ปัจจุบนั บริษัทฯ ยังจัดหาบุคลากรให้กบั บริษัท Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.
(CPOC) ซึ่งเป็ นบริษัทร่วมทุนของ ปตท.สผ. ในประเทศมาเลเซียอีกด้วย
(8)

เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และหุ่นยนต์

ปตท.สผ. ได้จดทะเบียนจัดตัง้ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561
โดยถือหุน้ ทัง้ หมดร้อยละ 100 เพื่อเป็ นแพลตฟอร์มด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ มีเป้าหมายเป็ นผูน้ าด้านเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ รวมถึงสร้างเวทีส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีศกั ยภาพ ให้สามารถนาแนวคิดและเทคโนโลยีไปปรับใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
อย่างเป็ นระบบ และสร้างผลกระทบในเชิงบวกระดับโลก
สาหรับการดาเนินธุรกิจในปี 2564 นัน้ เออาร์วีได้พฒ
ั นาเทคโนโลยีและโมเดลธุรกิจ โดยประสบความสาเร็จในการ
จดทะเบียนจัดตัง้ 4 บริษัทย่อย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 อันประกอบด้วย บริษัท โรวูล่ำ (ประเทศไทย) จำกัด มุ่งเน้นการทาธุรกิจด้าน
การสารวจ ตรวจสอบ และซ่อมแซมอุปกรณ์ใต้ทะเล โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปั ญญาประดิษฐ์ ขั้นสูง เพื่อให้บริการธุรกิจแก่ทงั้ ในและ
นอกกลุ่มอุตสาหกรรมก๊ าซธรรมชาติแ ละน ้ามัน บริ ษั ท สไกลเลอร์ โซลู ช่ั น ส์ จ ำกั ด ให้บริการครบวงจรสาหรับ การตรวจสอบทาง
อุตสาหกรรม ครอบคลุมการวิเคราะห์ขอ้ มูลและรายงานแบบเห็นภาพเชิงลึก โดยใช้ปัญญาประดิษฐ์อันเป็ นกรรมสิทธิ์ของ บริษัท วรุ ณำ
(ประเทศไทย) จ ำกั ด ผู้นาด้านการให้บริการเกษตรอัจฉริยะและป่ าไม้อัจฉริยะ ด้วยอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีดาวเทียม และ
แพลตฟอร์ม ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ใ นการวิ เ คราะห์ข ้อ มูล ด้ว ยภาพและข้อ มูล เชิ ง ลึ ก เพื่ อ ช่ ว ยเพิ่ ม ผลผลิ ต ให้กั บ เกษตรกร และช่ ว ยให้
นักสิ่งแวดล้อมสามารถบรรลุเป้าหมายในการลดคาร์บอน และ บริษัท แคริว่ำ (ประเทศไทย) จำกัด ผูใ้ ห้บริการด้านเครือข่ายข้อ มูล
ด้านสุขภาพ ผ่านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) และกระเป๋ าเงินดิจิทลั (Digital wallets) เพื่อให้บคุ คลและองค์กร
ต่าง ๆ สามารถใช้ขอ้ มูลเชิงลึกเชิงสุขภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยยังให้ความสาคัญสูงสุดกับความเป็ นส่วนตัวของข้อมูลผูใ้ ช้ ทัง้ นี ้
แพลตฟอร์ม นวั ต กรรมของเออาร์วี ยั ง ประกอบไปด้ว ยพื ้น ฐานส าคั ญ ต่ า ง ๆ ในการก ากั บ ดู แ ลและสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านของ
บริษัทย่อย เช่น ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงินการบัญชี ระบบการจัดซือ้ จัดจ้าง รวมถึงกรอบการกากับดูแล และการบริหารบริษัท
ในกลุ่ม
นอกจากนี ้ เออาร์วียังประสบความสาเร็จในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ เช่น การพัฒนา “Horrus” เป็ นต้น ซึ่งเป็ น
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Systems: UAS) แรกของไทย ที่บรรจุโดรนในกล่อง ทาให้สามารถตัง้ โปรแกรมการปฏิบตั ิ
ภารกิจได้แบบอัตโนมัติในพืน้ ที่ห่างไกลโดยไม่ตอ้ งใช้นกั บิน
เออาร์วียงั ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ ในการจัดทาโครงการช่วยเหลือสถานการณ์
โควิด 19 ของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการทางานและลดความเสี่ยงในการติดเชือ้ ของบุคลากรทางการแพทย์ผเู้ ป็ นด่านหน้า ตัวอย่างเช่น
ส่วนที่ 1 หน้า 36
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ส่ ง มอบชุ ด IoT Cold Chain ให้กั บ กระทรวงสำธำรณสุข เพื่ อ สนั บ สนุ น กำรจั ด เก็ บ วัค ซี น COVID-19 อย่ ำ งปลอดภัย ในหลำยพื ้น ที่
ทั่วประเทศ รวมถึง บริจำคหุ่นยนต์ต่ำง ๆ เช่น Xterlizer หุ่นยนต์กำจัดเชือ้ โรคด้วยแสงอัลตรำไวโอเลตซี (UV-C) สำมำรถเคลื่อ นที่และ
ปฏิบตั ิงำนแบบไร้สำยได้โดยอัตโนมัติ และ Cara หุ่นยนต์ผชู้ ่วยบุคลำกรทำงกำรแพทย์สำหรับเคลื่อนย้ำย ขนส่งเวชภัณฑ์และอำหำรภำยใน
สถำนพยำบำล ซึ่งสำมำรถควบคุมและปฏิบตั ิงำนแบบไร้สำยได้จำกระยะไกล
1.2.3 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ปตท.สผ. ดำเนินกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนบริษัทฯ ให้บรรลุเป้ำหมำยในกำรดำเนินธุรกิจ
อย่ำงยั่งยืน ทัง้ ในด้ำนกำรมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเป็ นเลิศ และด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย ในกำรนำเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมมำใช้ในกำรดำเนินงำนของ ปตท.สผ. มี 2 รูปแบบ คือ กำรนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ในตลำดมำประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด และ
กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีขึน้ ใหม่ ผ่ำนควำมร่วมมือกับพันธมิตรทัง้ ภำยในและภำยนอกประเทศ เช่น บริษัทในกลุ่ม ปตท. หน่วยงำน
ภำครัฐ บริษัทเอกชน สถำบันกำรศึกษำ และสถำบันวิจยั เป็ นต้น โดย ปตท.สผ. มีวตั ถุประสงค์หลัก 3 ด้ำนในกำรพัฒนำเทคโนโลยี ได้แก่
1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก
2) เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
3) เพื่อรองรับกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำน
เทคโนโลยีสาหรับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมเป็ นธุรกิจหลักที่เป็ นภำรกิจสำคัญของ ปตท.สผ. ในกำรสร้ำงควำมมั่นคงทำงพลังงำนให้กบั
ประเทศ ซึ่ง ปตท.สผ. มีกำรนำเทคโนโลยีมำใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยมีเป้ำหมำย 3 ด้ำน ได้แก่ กำรเพิ่ม
ควำมสำเร็จในกำรสำรวจเพื่อเพิ่มปริมำณสำรองปิ โตรเลียม กำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตปิ โตรเลียม เพิ่มประสิทธิภำพ และลดต้นทุนกำรผลิต
รวมถึงกำรสนับสนุนให้ ปตท.สผ. สำมำรถเข้ำดำเนินกำรในแหล่งสัมปทำนใหม่ ๆ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด โดยแบ่งกลุ่มเทคโนโลยีที่มี
กำรวิจยั และพัฒนำออกเป็ น 6 กลุ่ม ได้แก่
1) เทคโนโลยีขั้นสูงสาหรับการสารวจแหล่งปิ โตรเลียม (Advanced Exploration Technology)
กำรสำรวจหำแหล่งปิ โตรเลียมที่อยู่ใต้ดินทัง้ ในแหล่งผลิตปิ โตรเลียมบนฝั่ งและนอกชำยฝั่ ง จะใช้วิธีกำรสำรวจโดยใช้
คลื่นไหวสะเทือนเพื่อให้ได้ภำพจำลองทำงธรณีวิทยำที่นำมำใช้เป็ นข้อมูลในกำรวิเครำะห์ และประเมินควำมเป็ นไปได้ของแหล่งปิ โตรเลียม
ปตท.สผ. จึงมีกำรพัฒนำเทคโนโลยี ก ำรประมวลผลข้อ มูลกำรส ำรวจแบบคลื่ น ไหวสะเทือ น เพื่อ ให้ได้ข ้อ มูลของแหล่ง ปิ โ ตรเลี ย มที่ มี
ควำมแม่นยำมำกขึน้ ซึ่งจะส่งผลในกำรเพิ่มควำมสำเร็จในกำรสำรวจหำแหล่งปิ โตรเลียม
2) เทคโนโลยีสาหรับการเพิ่มปริมาณการผลิตน้ามันดิบ (Enhanced Oil Recovery – EOR)
ในกระบวนกำรผลิตนำ้ มันดิบ จำเป็ นที่จะต้องมีกำรนำเทคโนโลยี Enhanced Oil Recovery หรือ EOR มำใช้ เพื่อเพิ่ม
ปริมำณกำรผลิตนำ้ มันดิบให้ได้ตำมเป้ำหมำย โดย ปตท.สผ. มีกำรพัฒนำและทดสอบเทคโนโลยี EOR หลำยประเภท อำทิ Chemical EOR
และ Microbial EOR เป็ นต้น ซึ่งเทคโนโลยีเหล่ำนีม้ ีกำรพัฒนำและนำไปทดสอบกำรใช้งำนในแหล่งผลิต S1 ซึ่งเป็ นแหล่งผลิตนำ้ มันดิบแหล่ง
หลักของ ปตท.สผ.
3) เทคโนโลยีสาหรับการกาจัดสิ่งทีไ่ ม่ต้องการในก๊าซธรรมชาติเหลว (Condensate Treatment Technology)
ในกำรผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มนอกชำยฝั่ งของแหล่ ง ผลิ ต ในอ่ ำ วไทย ผลิ ต ภัณ ฑ์ที่ ไ ด้ป ระกอบด้ว ยก๊ ำ ซธรรมชำติ แ ละ
ก๊ำซธรรมชำติเหลวหรือคอนเดนเสท สำหรับก๊ำซธรรมชำติเหลวจะต้องมีกำรนำไปผ่ำนกระบวนกำรแยกสิ่งที่ไม่ตอ้ งกำรออกก่อนที่จะส่งไป
จ ำหน่ ำ ย เพื่ อ ท ำให้ผ ลิ ต ภัณ ฑ์มี อ งค์ป ระกอบเป็ น ไปตำมข้อ ก ำหนดในกำรซื อ้ ขำยกับ คู่ค้ำ โดย ปตท .สผ. ได้มี ก ำรพัฒ นำเทคโนโลยี
ส่วนที่ 1 หน้ำ 37
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
หลำกหลำยชนิดสำหรับกำรแยกสิ่งที่ไม่ตอ้ งกำรออกจำกก๊ำซธรรมชำติเหลว เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและลดต้นทุนในกำรแยก อำทิ กำรพัฒนำ
สำรเร่งกำรแยกอนุภำคในชั้นนำ้ ที่ปนในชั้นนำ้ มัน กำรพัฒนำวัสดุดูดซับ (Adsorbent) และกำรพัฒนำอุปกรณ์กำรกรอง (Filter) เป็ นต้น
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ประสบควำมสำเร็จในกำรทดสอบเทคโนโลยีสำหรับ กำจัดสิ่งที่ไม่ตอ้ งกำรในก๊ำซธรรมชำติเหลวในแหล่งบงกชและ
แหล่งอำทิตย์ โดยสำมำรถกำจัดสิ่งที่ไม่ตอ้ งกำรได้มำกกว่ำ 50% และในปี 2565 บริษัทฯ มีแผนงำนที่จะขยำยผลโดยกำรนำเทคโนโลยีไปใช้
ในแหล่งผลิตอื่นเพิ่มเติม และพัฒนำเทคโนโลยีอย่ำงต่อเนื่องให้มีประสิทธิภำพที่สงู ขึน้
4) เทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนกิจกรรมกำรรือ้ ถอนท่อส่งปิ โตรเลียมใต้ทะเล (Subsea PipelineDecommissioning
Technology)
ท่อส่งปิ โตรเลียมใต้ทะเลเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกำรขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมระหว่ำงแท่นผลิตนอกชำยฝั่ ง ซึ่งท่อส่ง
ปิ โตรเลียมที่ไม่มีกำรใช้งำนแล้วเนื่องจำกปริมำณปิ โตรเลียมที่ผลิตได้ลดน้อยลงจนไม่คมุ้ ค่ำในกำรผลิต หรือหมดอำยุกำรใช้งำน จะต้องมี
กำรดำเนินกำรรือ้ ถอน โดยวิธีกำรรือ้ ถอนท่อส่งปิ โตรเลียมใต้ทะเลมี 2 วิธีหลัก ๆ คือ กำรรือ้ ถอนขึน้ มำทั้งหมด (Totally remove) และกำร
ปล่ อ ยไว้ใ นพื ้น ที่ (Leave in place) ซึ่ ง จำกกำรประเมิ น ผลกระทบสิ่ ง แวดล้อ มจำกกำรรื ้อ ถอน (Decommissioning Environmental
Assessment หรือ DEA) และกำรพิจำรณำทำงเลือ กกำรรือ้ ถอนที่ดีที่สุด (Best Practicable Environmental Option หรือ BPEO) พบว่ำ
วิธีกำรปล่อยไว้ในพืน้ ที่จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ำ และได้คะแนนในกำรพิจำรณำทำงเลือกกำรรือ้ ถอนที่สงู กว่ำ อย่ำงไรก็ตำม
จะต้องมีกำรทำควำมสะอำดท่อและตรวจสอบปริมำณสำรตกค้ำงให้อยู่ในค่ำที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสียก่อน และจะต้องได้รบั
ควำมเห็นชอบในวิธีกำรรือ้ ถอนจำกหน่วยงำนของรัฐ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงได้พัฒนำเทคโนโลยีสำหรับสนับสนุนกิจกรรมกำรรือ้ ถอนท่อส่ง
ปิ โตรเลียม อันได้แก่ กำรพัฒนำสำรเคมีสำหรับกำรกำจัดสำรตกค้ำงภำยในท่อส่งปิ โตรเลียม กำรพัฒนำอุปกรณ์เก็บตัวอย่ำงของท่อส่ง
ปิ โตรเลียมเพื่อนำมำตรวจสอบปริมำณสำรตกค้ำง และกำรพัฒนำเครื่องมือวิเครำะห์ปริมำณสำรตกค้ำงแบบพกพำ เพื่อใช้ในกำรวิเครำะห์ได้
ที่แท่นผลิตโดยไม่ตอ้ งส่งไปวิเครำะห์ที่หอ้ งปฏิบตั ิกำรบนฝั่ง ซึ่งเทคโนโลยีเหล่ำนีเ้ ป็ นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้เกิดประสิทธิภำพ ควำมปลอดภัย
ในกำรดำเนินกำรรือ้ ถอนท่อส่งปิ โตรเลียม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยำว โดยในช่วงปลำยปี 2564 คำบเกี่ยวมำถึงช่วงต้นปี
2565 ได้มีกำรนำเทคโนโลยีดงั กล่ำวไปใช้งำนในโครงกำรบงกชเหนือ ซึ่งผลกำรดำเนินงำนเป็ นที่น่ำพอใจในระดับหนึ่ง ทำงทีมงำนจะมีกำร
นำผลของกำรดำเนินงำนในโครงกำรดังกล่ำว ไปปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพและขยำยผลในกำรใช้งำน เพื่อสนับสนุนกิจกรรมกำรรือ้ ถอน
ท่อส่งปิ โตรเลียมที่จะเกิดขึน้ ในอนำคตต่อไป
5) เทคโนโลยีสำหรับกำรแยกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ออกจำกก๊ำซธรรมชำติ (CO2 Removal Technology)
ก๊ำซที่ได้จำกหลุมผลิตปิ โตรเลียมประกอบด้วยก๊ำซหลำยชนิด ก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เป็ นหนึ่งในก๊ำซที่มีสดั ส่วนที่พบ
ค่อนข้ำงสูงในแหล่งผลิตในอ่ำวไทย ซึ่งเป็ นก๊ำซที่ไม่สำมำรถนำไปใช้ในกำรผลิตไฟฟ้ำได้ จึงต้องมีกำรแยกและกำจัดออกที่แหล่งผลิตนอก
ชำยฝั่ ง ปตท.สผ. มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรแยกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์และลดกำรสูญเสียก๊ำซที่สำมำรถขำยได้
อำทิ กำรพัฒนำเทคโนโลยีเมมเบรนสำหรับแยกก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์ กำรพัฒนำวัสดุดูดซับจำกวัสดุโครงข่ำยโลหะ (Metal-Organic
Framework Adsorbent) ส ำหรับ แยกก๊ ำ ซคำร์บ อนไดออกไซด์ กำรพัฒ นำปล่ อ งเผำทิ ้ง ที่ ใ ช้ค่ ำ ควำมร้อ นต่ ำ ซึ่ ง ช่ ว ยลดกำรสู ญ เสี ย
ก๊ำซธรรมชำติที่ใช้ในกำรเผำไหม้ เป็ นต้น
6) เทคโนโลยีสำหรับกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำน (Operational Improvement Technology)
กำรผลิตปิ โตรเลียมประกอบด้วยกำรดำเนินงำนในหลำยส่วน อำทิ กำรดูแลและควบคุ มกำรผลิต กำรขุดเจำะหลุมผลิต
กำรบำรุงรักษำอุปกรณ์ในกระบวนกำรผลิต เป็ นต้น ปตท.สผ. มีกำรพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนในหลำยด้ำน
อำทิ กำรพัฒนำหุ่นยนต์อตั โนมัติเพื่อใช้สำหรับกำรทำงำนแทนมนุษย์ในกำรควบคุมกำรผลิตและตรวจจับควำมผิดปกติของอุปกรณ์บ นแท่น
ผลิตปิ โตรเลียม กำรพัฒนำสำรเคมีสำหรับแยกนำ้ และนำ้ มันดิบ กำรพัฒนำอุปกรณ์ตรวจสอบท่อส่งปิ โตรเลียมให้สำมำรถตรวจวัดได้อย่ำง
ถูกต้องและแม่นยำมำกขึน้ เป็ นต้น
ส่วนที่ 1 หน้ำ 38
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เทคโนโลยีสำหรับกำรลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
กำรพัฒ นำเทคโนโลยี ส ำหรับ กำรลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้อ มของ ปตท.สผ. มี จุ ด ประสงค์ส อดคล้อ งกั บ เป้ ำ หมำย
ในกำรดำเนินธุรกิจอย่ำงยั่งยืนของ ปตท.สผ. ในด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำให้กบั ผูม้ ีส่วนได้เสีย 3 ด้ำน ได้แก่
1) กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Reduction)
ปั ญหำภำวะโลกร้อนและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ เป็ นประเด็นสำคัญและเร่งด่วนทั้งในระดับประเทศและ
ระดับสำกล เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์กำรลดกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก ปตท.สผ. ได้มีกำรกำหนดเป้ำหมำยกำรลดควำมเข้มของกำรปล่อย
ก๊ำซเรือนกระจกลงไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 25 จำกปี ฐำน พ.ศ. 2555 ภำยในปี 2573 และส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน
กำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว อำทิ กำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีในกำรดักจับก๊ ำซคำร์บอนไดออกไซด์และนำไปใช้ประโยชน์ ( Carbon
Capture & Utilization: CCU) โดยในปี 2564 บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบเทคโนโลยีขนั้ ต้นแบบของหน่วยผลิตท่อนำโนคำร์บอนจำกก๊ำซ
เผำทิง้ ในแหล่งผลิต S1 และมีกำรศึกษำเชิงวิศวกรรมเพื่อออกแบบหน่วยผลิตที่มีกำลังกำรผลิตสูงขึน้ โดยคำดว่ำจะสำมำรถก่อสร้ำงได้เสร็จ
ภำยในปี 2565 นอกจำกนีย้ งั อยู่ระหว่ำงกำรทดสอบขัน้ ต้นแบบในกำรเปลี่ยนก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์เป็ นโพรพิลีนคำร์บอเนต
2) กำรปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม (Circular Model for E&P)
ในด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
มีกำรวิจัยและพัฒนำเทคโนโลยี อำทิ โครงกำรเปลี่ยนทรำยที่ไ ด้จำกกำรผลิตปิ โตรเลียม (by-product) ให้เป็ นซีโอไลต์ ซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่มี
มูลค่ำและสำมำรถนำไปใช้ได้หลำกหลำยในอุตสำหกรรม นับเป็ นกำรช่วยลดปริมำณของเสียที่ได้จำกกำรผลิตปิ โตรเลียมที่มีกำรกำจัดด้วย
วิธีฝังกลบ โดยในปี 2564 โครงกำรอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำกระบวนกำรผลิตในขัน้ ต้นแบบ นอกจำกนี ้ มีกำรวิจัยและพัฒนำกำรนำหินและดิน
จำกขั้นตอนกำรขุดเจำะหลุมผลิตในแหล่งปิ โตรเลียมบนฝั่ ง มำใช้ผลิตเป็ นวัสดุก่อสร้ำงและใช้ในกำรทำถนน โดยในปี 2564 ได้มีกำรนำ
อิฐบล็อกที่ผลิตจำกหินและดินจำกกำรขุดเจำะหลุมผลิตไปใช้ปูพืน้ ถนนในศูนย์วิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. และนำไปใช้
เป็ นวัสดุในกำรทำถนนลำดยำงในศูนย์วิจยั พัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. และศูนย์เร่งรัดและขยำยเทคโนโลยี ปตท.สผ.
3) กำรรักษำควำมสมบูรณ์ของระบบนิเวศทำงทะเล (Ocean for Life)
ปตท.สผ. มีเป้ำหมำยที่จะเป็ นผู้นำในกำรอนุร ักษ์แ ละฟื ้ นฟูทรัพ ยำกรธรรมชำติแ ละระบบนิเ วศทำงทะเล เพื่อ เป็ น
กำรสนับสนุนเป้ำหมำยดังกล่ำว บริษัท ฯ ได้มีกำรวิจัยและพัฒนำทุ่นสมุทรศำสตร์ โดยเป็ นกำรพัฒนำทุ่นสำหรับตรวจวัดคุณภำพนำ้ ทะเลที่
ขับเคลื่อนโดยใช้พลังงำนหมุนเวียน และสำมำรถส่งข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลบนคลำวด์ เพื่อให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องสำมำรถนำข้อมูลไปใช้ใน
กำรศึกษำและวิจยั เพื่อปรับปรุงสภำพแวดล้อมทำงทะเลให้เหมำะสม เพื่อเพิ่มควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพในท้องทะเลต่อไป โดยในปี 2564
โครงกำรนีป้ ระสบควำมสำเร็จในกำรทดสอบอุปกรณ์ตน้ แบบในทะเลที่เกำะมันใน จังหวัดระยอง และอยู่ระหว่ำงกำรพัฒนำต้นแบบรุ่นที่ 2
เพื่อนำไปทดสอบใช้งำนจริงในช่วงต้นปี 2565 และมีกำรวิจยั และพัฒนำเซนเซอร์ตรวจวัดค่ำไมโครพลำสติกซึ่งเป็ นปัญหำมลภำวะทำงทะเล
ที่มีควำมสำคัญในปั จจุบัน โดยเซนเซอร์ที่พัฒนำขึน้ สำมำรถนำไปใช้ในกำรวัดค่ำไมโครพลำสติกได้ที่หน้ำงำนโดยไม่ตอ้ งส่งตัวอย่ำงไป
วิเครำะห์โดยห้องปฏิบัติกำร ซึ่งเป็ นกำรช่วยลดระยะเวลำและเพิ่มควำมสะดวกให้กับผูป้ ฏิบั ติงำน โดยในปี 2564 โครงกำรอยู่ในขั้นกำร
ทดลองในห้องปฏิบตั ิกำรซึ่งได้มีกำรพัฒนำเซนเซอร์รุน่ แรกสำเร็จและอยู่ระหว่ำงกำรทดสอบ และมีแผนงำนที่จะพัฒนำเป็ นอุปกรณ์ตน้ แบบ
ต่อไปในปี 2565
เทคโนโลยีเพื่อเตรียมควำมพร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำน
กำรเปลี่ยนผ่ำนด้ำนพลังงำนหรือกำรเปลี่ยนจำกกำรใช้พลังงำนฟอสซิลมำเป็ นพลังงำนหมุนเวียนหรือพลังงำนทำงเลือกที่มี
กำรปล่อ ยก๊ ำซคำร์บอนไดออกไซด์ต่ ำ เป็ นกำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลโดยตรงกับกำรด ำเนิ นธุร กิ จของ ปตท.สผ. สำหรับด้ำนกำรพัฒ นำ
เทคโนโลยี ปตท.สผ. มีกำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อสนับสนุนกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อให้พร้อมสำหรับกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว โดยมี
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
กำรศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีในกำรผลิตพลังงำนทำงเลือก เช่น พลังงำนแสงอำทิตย์ พลังงำนลม พลังงำนจำกคลื่นทะเล และพลังงำน
รูปแบบใหม่ เป็ นต้น และมีกำรศึกษำและพัฒนำเทคโนโลยีในกำรแยกและนำก๊ำซคำร์บอนไดออกไซด์มำผลิตเป็ นพลังงำนในรูปแบบอื่น เช่น
ไฮโดรเจนและเมธำนอล เป็ นต้น นอกจำกนี ้ ในปี 2564 บริษัทฯ ยังได้จดั ตัง้ สนำมทดลองและทดสอบเทคโนโลยีพลังงำนสะอำด หรือ Green
Power Technology Playground ในพืน้ ที่ศูนย์วิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. เพื่อพัฒนำองค์ควำมรูแ้ ละต่อยอดเทคโนโลยี
พลังงำนสะอำด โดยเป็ นสถำนที่สำหรับรองรับนักวิจัย นักประดิษฐ์ และผูท้ ี่มีควำมสนใจในเทคโนโลยีพลังงำนสะอำด ให้สำมำรถเข้ำมำร่วม
เรียนรู ้ ทำกำรทดลองทดสอบและพัฒนำอุปกรณ์ตน้ แบบ และต่อยอดไปสู่กำรนำไปใช้จริง
การบริหารจัดการการพัฒนาเทคโนโลยี
ปตท.สผ. มีหน่วยงำนบริหำรเทคโนโลยี ซึ่งเป็ นหน่วยงำนที่ดแู ลกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำเทคโนโลยีของบริษัทโดยเฉพำะ
โดยมีกระบวนกำรพัฒนำเทคโนโลยี หรือ Technology Development Process เป็ นกรอบในกำรบริหำรจัดกำรกำรพัฒนำเทคโนโลยีให้เกิด
ประสิทธิภำพสูงสุด โดยกระบวนกำรดังกล่ำวมีกำรแบ่งกำรดำเนินงำนของโครงกำรพัฒนำเทคโนโลยีออกเป็ น 5 ขัน้ ตอน ได้แก่ กำรศึกษำ
เบือ้ งต้น กำรทดลองในห้อ งปฏิบัติ ก ำร กำรพัฒนำต้นแบบ กำรทดสอบใช้ง ำน และกำรนำไปใช้ง ำนจริ ง หรือ กำ รใช้เชิ งพำณิ ชย์ ซึ่งมี
ควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำเทคโนโลยีในระดับสำกลที่มีกำรแบ่งกำรพัฒนำออกเป็ นขัน้ ตอนย่อย เรียกว่ำ Technology Readiness Level
(TRL) โดยกระบวนกำรพัฒนำเทคโนโลยีจะเป็ นเครื่องมือเพื่อช่วยในกำรคัดเลือกและอนุมัติโครงกำร ตลอดจนให้กำรสนับสนุนโครงกำร
พัฒนำเทคโนโลยีจนประสบควำมสำเร็จ และสำมำรถนำไปใช้งำนจริงได้อย่ำงเป็ นระบบ ภำยใต้กำรกำกับดูแลและให้คำแนะนำกำรบริหำร
ในภำพรวมให้สอดคล้องกับนโยบำยของบริษัทฯ จำกคณะกรรมกำรพัฒนำเทคโนโลยี (Technology Development Committee)
นอกจำกนี ้ บริษัทฯ มีกระบวนกำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปัญญำ หรือ Intellectual Property Management Process เป็ นกรอบ
ในกำรบริหำรจัดกำรนวัตกรรมอย่ำงเป็ นระบบ และมีบุคลำกรที่มีควำมเชี่ยวชำญเป็ นผู้ดำเนินกำรบริหำรจัดกำรทรัพย์สินทำงปั ญญำ
ที่เกิดจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ปตท.สผ. อีกด้วย โดยในปัจจุบนั ปตท.สผ. มีจำนวนคำขอรับสิทธิบตั รกว่ำ 136 คำขอที่ย่ืน
ใน 20 ประเทศทั่วโลกจำกกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมกว่ำ 63 ผลงำน
ศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. [PTTEP Technology and Innovation Center (PTIC)]
ปตท.สผ. ได้จัดตั้งศูนย์วิจัยพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. หรือ PTIC (PTTEP Technology and Innovation
Center) ขึน้ บนพืน้ ที่กว่ำ 44 ไร่ ในเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation หรือ
EECi) ณ วังจันทร์วลั เลย์ จังหวัดระยอง ซึ่งในพืน้ ที่ของ PTIC ในปัจจุบนั ประกอบไปด้วยอำคำรทดสอบโรงงำนต้นแบบ (Pilot Area Building)
สนำมทดสอบอำกำศยำนไร้คนขับ (UAV Test Field) รวมทัง้ เครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิกำรที่มีควำมพร้อมสำหรับกำรวิจัยและพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย PTIC จะมีบทบำทสำคัญในกำรผลักดันและเร่งรัดควำมสำเร็จของกำรพัฒนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ไปสู่
กำรนำไปใช้งำนจริงในอุตสำหกรรม ซึ่งจะช่วยยกระดับ ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ให้กับ ปตท.สผ. นอกจำกกำรส่งเสริมกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของ ปตท.สผ. แล้ว PTIC ยังมีอีกหนึ่งบทบำทสำคัญในกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนเทคโนโลยีของประเทศ โดยเป็ น
พืน้ ที่แลกเปลี่ยนควำมรู ข้ องนักวิจัยและผูเ้ ชี่ยวชำญ และสร้ำงเครือข่ำยกำรวิจัยในระดับสำกลที่จะช่วยต่อ ยอดและผลักดันกำรพัฒ นำ
เทคโนโลยีอย่ำงยั่งยืน
1.2.4 การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน
ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมทัง้ ในและต่ำงประเทศ โดยกำรลงทุนในต่ำงประเทศนัน้ ปตท.สผ. จะต้อง
ปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขวิธีกำรให้สมั ปทำนตำมกฎหมำยของประเทศนัน้ ๆ ซึ่งอำจอยู่ในรูปของ (1) สัญญำแบ่งปั นผลผลิต (Production Sharing
Contract) (2) สัมปทำน (Concession) หรือ (3) สัญ ญำจ้ำงบริกำร (Services Agreement) สำหรับกำรประกอบธุร กิจสำรวจและผลิต
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แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
ปิ โตรเลียมภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทัง้ ฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กาหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิสารวจและผลิตปิ โตรเลียมภายใต้สญ
ั ญาต่าง ๆ ข้างต้น ทัง้ นี ้ ประเด็นสาคัญในการประกอบธุรกิจปิ โตรเลียม ได้แก่
(1)

กำรกำหนดพืน้ ทีส่ ำรวจและผลิตปิ โตรเลียม

กรมเชื ้อ เพลิ ง ธรรมชาติ กระทรวงพลัง งาน ในฐานะหน่ ว ยงานที่ ร ับ ผิ ด ชอบตามกฎหมายปิ โ ตรเลี ย มจะเป็ น
ผูก้ าหนดพืน้ ที่สารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยแบ่งพืน้ ที่ออกเป็ นแปลง (Block) และเชิญชวนให้บริษัทนา้ มันต่าง ๆ เข้ามายื่นขอสัมปทาน
สัญญาแบ่งปั นผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการ สาหรับขั้นตอนการอนุมัตินั้น คณะกรรมการปิ โตรเลียมเป็ นผู้พิจารณาและให้คาแนะน า
แก่รฐั มนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน จากนัน้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยได้รบั อนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจะเป็ นผูม้ ีอานาจลงนาม
ในสัมปทาน สัญญาแบ่งปั นผลผลิต หรือสัญ ญาจ้างบริการ เพื่อให้สิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ทัง้ นี ้ หลักเกณฑ์เพื่ออนุมตั ิการให้
สิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมแต่ละแปลงนั้น รัฐจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผูย้ ่ืนคาขอแต่ละรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น การนา
เงินทุนเข้ามาใช้ในการสารวจปิ โตรเลียมอย่างเหมาะสม การถ่ายทอดความรูแ้ ละเทคโนโลยี การว่าจ้างแรงงานในประเทศ รวมทัง้ พิจารณา
ถึงผลประโยชน์สงู สุดที่รฐั พึงได้ เป็ นต้น
(2)

ลักษณะของผู้ประกอบกำร

สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการแต่ละฉบับ อาจออกให้แก่ผรู้ บั สัมปทาน ผูร้ บั สัญญาแบ่งปั น
ผลผลิต หรือผูร้ บั สัญญาจ้างบริการ แล้วแต่กรณี รายเดียวหรือหลายรายก็ได้ เนื่องจากลักษณะพืน้ ฐานของธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ถือว่าเป็ นประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง ดังนัน้ ผูร้ บั สัมปทาน ผูร้ บั สัญญาแบ่งปั นผลผลิต หรือผูร้ บั สัญญ าจ้างบริการ แล้วแต่
กรณี จึงมักจะร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อเข้ามาร่วมกันประกอบธุรกิจ เพื่อเป็ นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยโครงสร้างการร่วมทุน
ข้า งต้น จะมี บ ริ ษั ท หนึ่ ง เป็ น ผู้ด าเนิ น การ (Operator) เพื่ อ ด าเนิ น การส ารวจและผลิ ต แทนผู้ร่ ว มทุ น รายอื่ น ภายใต้ก ารควบคุ ม ข อง
คณะกรรมการจัด การ (Management Committee หรือ Operating Committee) ซึ่งประกอบด้ว ยตัวแทนจากผู้ร่ว มทุนแต่ละราย ทั้ง นี ้
ผู้ร่วมทุนจะมีส่วนในการตัดสินใจทางเทคนิค แผนการดาเนินงาน และงบประมาณในการดาเนินงานของโครงการผ่านตัวแทนของตน
ในคณะกรรมการจัดการ จากนัน้ ผูด้ าเนินการจะเป็ นผูเ้ รียกเก็บเงินลงทุน (Cash Call) จากผูร้ ว่ มทุนทุกรายเพื่อนามาใช้จ่ายในโครงการ ทัง้ นี ้
บริษัทนา้ มันรายใดจะมีบทบาทเป็ นผูด้ าเนินการหรือไม่ในแต่ละโครงการย่อมขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขการลงทุน ความพร้อม และกลยุทธ์การดาเนิน
ธุรกิจของบริษัทนา้ มันในโครงการนัน้ ๆ
(3)

ลักษณะกำรดำเนินงำนและกำรตัดสินใจลงทุน

ก่อนที่บริษัทนา้ มันจะตัดสินใจเข้าลงทุนเพื่อสารวจและผลิตปิ โตรเลียมทัง้ ในและต่างประเทศนัน้ จะต้องพิจารณาถึง
โอกาสที่การสารวจปิ โตรเลียมจะประสบผลสาเร็จ รวมถึงปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ในการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะต้อง มีการศึกษาข้อมูล
เพื่อ วิเคราะห์ศักยภาพของพืน้ ที่ว่าจะมีปิโตรเลียมสูงเพียงใด และมีความสามารถในเชิงพาณิ ชย์หรือ ไม่ ตลอดจนสถิติข องอัตราส่วน
ความสาเร็จ (Success Ratio) ของการเจาะหลุมสารวจในพืน้ ที่ใกล้เคียง และปั จจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของประเทศที่เข้าไปลงทุนด้วย ทั้ งนี ้
เมื่อเห็นว่าคุม้ ค่าต่อการลงทุนในระยะการสารวจแล้ว จึงจะยื่นขอสิทธิในการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม หรือเข้าร่วมทุนในการสารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียมที่มีการขอไว้แล้ว
เมื่อบริษัทนา้ มันได้รบั อนุมตั ิพืน้ ที่สารวจและผลิตปิ โตรเลียม บริษัทนา้ มันจึงจะสามารถเข้าไปเริ่มดาเนิ นการสารวจ
แหล่งปิ โตรเลียม ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาในการสารวจขั้นต้นประมาณ 2-3 ปี ในกรณีที่สารวจพบปริมาณสารองปิ โตรเลียม บริษัทนา้ มัน
จะเปรียบเทียบมูลค่าเงินลงทุนที่ตอ้ งใช้สาหรับการพัฒนาแหล่งผลิตกับมูลค่าการขายปิ โตรเลียมตามปริมาณสารองในส่วนที่คาดว่าจะผลิต
ขึน้ มาได้ หากพบว่าเป็ นการลงทุนพัฒนาที่คุม้ ค่าจึงจะถือว่าแหล่งปิ โตรเลียมนั้นมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยผูด้ าเนินการจะต้องยื่นขอ
อนุมัติให้แหล่งปิ โตรเลียมนั้นเป็ นพืน้ ที่ผลิตปิ โตรเลียมและเริ่มทาการผลิตปิ โตรเลียมในบริเวณที่สารวจพบนั้นไปก่อน ทั้งนี ้ ผูด้ าเนินการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
สามารถทาการสารวจพืน้ ที่ที่เหลือต่อไปได้หากยังอยู่ในระยะเวลาสารวจตามที่กาหนดในสัมปทาน สัญญาแบ่งปั นผลผลิต หรือสัญญาจ้าง
บริการ ในช่วงของการขออนุมตั ิพืน้ ที่สมั ปทานเพื่อดาเนินการผลิตนี ้ ผูด้ าเนินการจะต้องสร้างความมั่นใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุน
เพื่อพัฒนาการผลิตปิ โตรเลียมจะมีมลู ค่าสูงมาก ดังนัน้ จึงต้องติดต่อจัดหาผูซ้ ือ้ ปิ โตรเลียมไว้ล่วงหน้า และจัดทาสัญญาซือ้ ขายปิ โตรเ ลียม
ระยะยาว (Sales Agreement) ในปั จจุบัน บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) เป็ นผูร้ บั ซือ้ ปิ โตรเลียมรายใหญ่ที่สดุ ในประเทศ สาหรับ
สาระสาคัญในสัญญาซือ้ ขายปิ โตรเลียมนัน้ โดยปกติจะประกอบด้วยวิธีการกาหนดราคาซือ้ ขายและกาหนดปริมาณปิ โตรเลียมที่จะส่งมอบ
โดยในการซื อ้ ขายก๊ า ซธรรมชาติ จ ากโครงการในประเทศจะส่ ง มอบกัน ที่ ป ากหลุม ผลิ ต ส่ ว นการซื อ้ ขายก๊ า ซธรรมชาติ จ ากโครงการ
ในต่างประเทศจะทาการซือ้ ขายที่เขตชายแดนประเทศไทย ดังนัน้ ปตท. จึงต้องเป็ นผูจ้ ัดวางท่อส่งก๊าซที่สามารถรองรับได้ตามปริมาณผลิต
ที่ระบุไว้ตามสัญญา สาหรับการซือ้ ขายนา้ มันดิบจะส่งมอบกันที่โรงกลั่ นนา้ มันตามที่ระบุไว้ ส่วนการซือ้ ขายคอนเดนเสทจะทาการส่งมอบที่
Floating Storage Unit (FSU) ใกล้บริเวณหลุมผลิต
(4)

ลักษณะของกฎหมำยทีเ่ กี่ยวข้องกับธุรกิจ

ปัจจุบนั การประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมในประเทศไทยอยู่ภายใต้บงั คับของกฎหมายหลัก 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ปิ โตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษี เงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งผูร้ บั สัมปทาน ผูร้ บั สัญญา
แบ่ ง ปั น ผลผลิ ต และผู้ร ับ สั ญ ญาจ้า งบริ ก าร ต้อ งเป็ นบริ ษั ท จ ากั ด หรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ มี ส ภาพเช่ น เดี ย วกั บ บริ ษั ท จ ากั ด ซึ่ ง จั ด ตั้ ง ขึ ้น
ตามกฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดในประเด็นสาคัญเกี่ยวกับธุรกิจในแต่ละระบบ ดังนี ้
1) ระบบสัมปทาน
1.1) ผู้ร ับสัมปทานและผู้เข้าร่วมประกอบกิ จการปิ โตรเลี ยมจะต้อ งช าระค่ าภาคหลวง ซึ่งโดยปกติ ช าระ
เป็ นตัวเงิน แต่รฐั มนตรีมีอานาจสั่งให้ชาระเป็ นปิ โตรเลียมได้ ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ค่าภาคหลวงนีส้ ามารถนามาเครดิต
หักออกจากภาษีได้ (THAILAND I) หรือตัดเป็ นค่าใช้จ่ายได้ (THAILAND III)
1.2) อัตราภาษี เงินได้ปิโตรเลียมเก็บ ในอัตราไม่ น้อ ยกว่าร้อ ยละ 50 แต่ไม่ เกินร้อ ยละ 60 ของกาไรสุท ธิ
ที่ได้จากกิจการปิ โตรเลียม
1.3) ดอกเบีย้ จ่าย ไม่สามารถนามาคานวณเป็ นรายจ่ายทางภาษี ได้
1.4) ผูร้ บั สัมปทานแต่ละรายมีสิทธิได้รบั สัมปทานโดยไม่จากัดจานวนแปลงสารวจ
THAILAND I สาหรับสัมปทานปิ โตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514-2532
และสาหรับสัมปทานปิ โตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปี พุทธศักราช 2525
THAILAND II2 สาหรับสัมปทานปิ โตรเลียมบนบกทัง้ หมดที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตัง้ แต่ปีพุทธศักราช
2525-2532
THAILAND III สาหรับสัมปทานปิ โตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตัง้ แต่ปีพทุ ธศักราช 2533

1
2

ปั จจุบนั คือกระทรวงพลังงาน
โดยอาศัยมาตรา 36 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ผูถ้ ือสัมปทานปิ โตรเลียมใน THAILAND II ได้ขอเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้ THAILAND III ทัง้
หมดแล้ว
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แบบ 56-1 One Report ประจาปี 2564
รำยละเอียดเงื่อนไขของ THAILAND I, II และ III
เงื่อนไขทีส่ ำคัญ

THAILAND I

THAILAND II

THAILAND III

อัตรา
ค่าภาคหลวง

ร้อยละ 12.5 ของรายได้จากการขาย ร้อยละ 12.5 ของรายได้จากการขาย
หรือจาหน่ายปิ โตรเลียม ซึง่ จะสามารถ หรือจาหน่ายปิ โตรเลียม ซึ่งจะ
นามาเครดิตหักภาษีได้
สามารถนามาเครดิตหักภาษีได้

อัตราก้าวหน้าแบบขัน้ บันไดร้อยละ
5-15 และถือเป็ นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้
ในการคานวณภาษี

ภาษีเงินได้
ปิ โตรเลียม

ในปัจจุบนั ร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม

ในปัจจุบนั ร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม

ในปัจจุบนั ร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิ โตรเลียม

ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ

-

ผลประโยชน์รายปี และโบนัสรายปี

ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ โดยถือเป็ น
ค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการคานวณ
ภาษี

ระยะเวลาสารวจ

8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี

8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี

6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี

ระยะเวลาผลิต

ไม่เกิน 30 ปี นับจากวันสิน้
ระยะเวลาสารวจ และขอต่ออายุได้
อีกไม่เกิน 10 ปี

ไม่เกิน 30 ปี นับจากวันสิน้
ระยะเวลาสารวจ และขอต่ออายุได้
อีกไม่เกิน 10 ปี

ไม่เกิน 20 ปี นับจากวันสิน้
ระยะเวลาสารวจ และขอต่ออายุได้
อีกไม่เกิน 10 ปี

พืน้ ที่สมั ปทาน

ไม่เกิน 10,000 ตร.กม.
ต่อแปลงสารวจ โดยจานวนแปลง
สูงสุดไม่เกิน 5 แปลงสารวจ

ไม่เกิน 10,000 ตร.กม.
ต่อแปลงสารวจ โดยจานวนแปลง
สูงสุดไม่เกิน 5 แปลงสารวจ

ไม่เกิน 4,000 ตร.กม.
ต่อแปลงสารวจ โดยจานวนแปลง
สูงสุดไม่เกิน 5 แปลงสารวจ3

2) ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
2.1) บรรดาค่าใช้จ่ายทัง้ ปวงในการประกอบกิจการปิ โตรเลียมให้ตกเป็ นภาระของผูร้ บั สัญญาแบ่งปั นผลผลิต
ซึ่งนามาหักเป็ นค่าใช้จ่ายจากผลผลิตได้ โดยค่าใช้จ่ายสาหรับการประกอบกิจการปิ โตรเลียมในแต่ละปี จะนามาหักได้เฉพาะรายจ่ายเท่าที่
จ่ายจริง ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้ร ับอนุมัติ จากอธิ บดีกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ทั้งนี ้ ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของผลผลิตรวมของ
ปิ โตรเลียม
2.2) ผูร้ บั สัญญาแบ่งปั นผลผลิตเป็ นผู้นาส่งค่าภาคหลวงแก่รฐั โดยหักจากผลผลิตรวมของปิ โตรเลี ยมใน
อัตราร้อยละ 10
2.3) ส่วนที่เหลือของผลผลิตรวมของปิ โตรเลียมหลังจากหักค่าภาคหลวงและหักค่าใช้จ่ายแล้ว ให้แบ่งแก่
ผูร้ บั สัญญาแบ่งปันผลผลิตไม่เกินร้อยละ 50

3

โดยอาศัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตงั้ แต่วนั ที่ 18 ตุลาคม 2550 ไม่มีการจากัดจานวนแปลงสารวจแล้วใน
ปั จจุบนั
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2.4) อัตรำภำษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัตรำไม่นอ้ ยกว่ำร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิที่ได้จำกกิจกำรปิ โตรเลียม
3) ระบบสัญญำจ้ำงบริกำร
3.1) สัญญำจ้ำงบริกำรสำมำรถกระทำได้ในรูปแบบของสัญญำจ้ำงสำรวจและผลิต สัญญำจ้ำงสำรวจ หรือ
สัญญำจ้ำงผลิตปิ โตรเลียม
3.2) ผู้ร ับ สัญ ญำจ้ำ งส ำรวจและผลิ ต สัญ ญำจ้ำ งส ำรวจ หรื อ สัญ ญำจ้ำ งผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม แล้ว แต่ ก รณี
จะได้รบั ค่ำจ้ำงจำกรัฐตำมเงื่อนไขที่กำหนด
3.3) บรรดำค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงในกำรประกอบกิจกำรปิ โตรเลียมให้ตกเป็ นภำระของผูร้ บั สัญญำจ้ำงสำรวจ
และผลิต สัญญำจ้ำงสำรวจ หรือสัญญำจ้ำงผลิตปิ โตรเลียม แล้วแต่กรณี
3.4) รัฐจะจ่ำยค่ำจ้ำงและค่ำใช้จ่ำยให้แก่ผรู้ บั สัญญำภำยหลังจำกที่หกั ค่ำภำคหลวงแล้ว
ในปั จจุบัน ปตท.สผ. ได้รบั สิทธิในกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยในระบบสัมปทำนและระบบ
สัญญำแบ่งปันผลผลิต
1.2.5 ตลาดและภาวะการแข่งขัน
ปตท.สผ. ดำเนินธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมทัง้ ในประเทศไทยและต่ำงประเทศ ได้แก่ เมียนมำ เวียดนำม มำเลเซีย
อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย แคนำดำ เม็กซิโก บรำซิล แอลจีเรีย โมซัมบิก แองโกลำ คำซัคสถำน ยูเออี และโอมำน โดยมีตลำดรองรับทัง้ ในประเทศ
และภูมิภำคที่ดำเนินธุรกิจอยู่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จำกกำรดำเนินกำรของบริษัทฯ ได้แก่ ก๊ำซธรรมชำติ นำ้ มันดิบ คอนเดนเสท แนฟทำ
และก๊ำซแอลพีจี
ในปี 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมียอดจำหน่ำยปิ โตรเลียมเฉลี่ยต่อวันเป็ นจำนวน 416,141 บำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบ
ปริมำณจำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2564 มีสดั ส่วนก๊ำซธรรมชำติต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่น (นำ้ มันดิบ คอนเดนเสท แนฟทำ
และก๊ำซแอลพีจี) อยู่ที่ 71 ต่อ 29 หรือคิดเป็ นสัดส่วนมูลค่ำกำรขำยผลิตภัณฑ์ก๊ำซธรรมชำติต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นอยู่ที่ 56 ต่อ 44 โดย
มีรำยละเอียดดังนี ้
ผลิตภัณฑ์
ก๊ำซธรรมชำติ

ปริมาณการขาย

มูลค่าการขาย (ล้านดอลลาร์ สรอ.)

667,505 ล้ำนลูกบำศก์ฟตุ หรือ

3,701.35

108.35 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบ
คอนเดนเสท
แนฟทำ

16.42 ล้ำนบำร์เรล

1,094.54

95,860 เมตริกตัน หรือ

62.69

0.81 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบ
นำ้ มันดิบ
ก๊ำซแอลพีจี

25.75 ล้ำนบำร์เรล

1,716.64

67,735 เมตริกตัน หรือ

30.75

0.56 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบ
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(1)

ลักษณะกำรตลำด

ผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โ ตรเลี ย มที่ ปตท.สผ. ผลิ ต ได้จ ากโครงการในประเทศและประเทศในอาเซี ย น อาทิ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และโครงการพืน้ ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย จะส่งมาจาหน่ายในประเทศไทยเป็ นหลัก โดยมีบริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน) หรือ ปตท. เป็ นผูซ้ อื ้ ที่สาคัญ ซึ่งจะนาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจาหน่ายเป็ นเชือ้ เพลิงและวัตถุดิบ
สาหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า ปิ โตรเคมี ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน
หลั ก การการตลาดของผลิ ต ภั ณ ฑ์ปิ โตรเลี ย มของแต่ ล ะโครงการมี ค วามแตกต่ า งกั น เนื่ อ งจากท าเลที่ ตั้ ง
และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อช่องทางการขายและการกาหนดราคาขาย ทั้งนี ้ สามารถ
สรุปรายละเอียดได้ดงั นี ้
1) ก๊าซธรรมชาติ
เนื่องจากการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติตอ้ งใช้เงินลงทุนสูง จึงจาเป็ นต้องมีสญ
ั ญาซือ้ ขายก่อนดาเนินการลงทุน
โดยการทาสัญญาจะผูกพันเป็ นสัญญาระยะยาว 15-30 ปี มีการกาหนดราคา ปริมาณ และจุดซือ้ ขายไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน การจาหน่าย
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในประเทศทัง้ หมด จะกาหนดจุดส่งมอบที่แท่นผลิตกลาง (Central Processing Platform) โดยผูซ้ อื ้ เป็ นผูล้ งทุน
วางระบบท่อมารับก๊าซธรรมชาติที่แท่นผลิตกลาง แต่สาหรับก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาที่ส่งมาจาหน่ายยังประเทศไทยมีจุดส่งมอบอยู่ที่
เขตชายแดน โดยผูข้ ายเป็ นผูล้ งทุนวางระบบท่อจากแท่นผลิตกลางมาถึงชายแดน ทั้งนี ้ สูตรราคาที่ใช้ซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติจะอ้างอิงกับ
ราคานา้ มันเตาและดัชนีเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตและสามารถแข่งขันกับเชือ้ เพลิงอื่นได้ตลอดอายุสญ
ั ญา
ปริมาณการซือ้ ขายจะกาหนดจากปริม าณสารองที่ ท าการประเมิ น ณ วันเจรจาสัญ ญา ทั้งผู้ซือ้ แล ะผู้ขาย
มีขอ้ ผูกพันที่ตอ้ งทาการซือ้ ขายตามปริมาณที่กาหนด ในกรณีที่ผูซ้ ือ้ ไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตามปริมาณในสัญญา ผูข้ ายจะได้รบั
หลักประกันโดยผูซ้ ือ้ ต้องจ่ายเงินให้แก่ผูข้ ายครบตามจานวน (Take-or-Pay) และผูซ้ ือ้ มีสิทธิรบั ก๊าซธรรมชาตินีโ้ ดยไม่ตอ้ งเสียค่าใช้จ่ าย
เพิ่มเติมในปี ถัด ๆ ไป (Make-up Gas) และหากผูข้ ายไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติตามปริมาณที่ผซู้ ือ้ สั่งในวันใดวันหนึ่งได้ ผูซ้ ือ้ สามารถ
ซือ้ ก๊าซธรรมชาติปริมาณดังกล่าวจากผูข้ ายด้วยราคาลดลงตามเงื่อนไขที่กาหนดในแต่ละสัญญา (Shortfall)
2) คอนเดนเสทและนา้ มันดิบ
การกาหนดราคาจาหน่ายคอนเดนเสทและนา้ มันดิบนั้น ขึน้ อยู่กับคุณสมบัติของคอนเดนเสทและนา้ มัน ดิบ
ที่ ผ ลิ ต ได้ โดยจะอ้า งอิ ง ราคาคอนเดนเสทและน ้า มัน ดิ บ ที่ เ ป็ น ตัว หลัก ส าหรับ ซื อ้ ขายในภูมิ ภ าคนั้น ๆ ( Regional Benchmark Price)
โดยการซือ้ ขายจะมีทงั้ สัญญาระยะสัน้ และสัญญาระยะยาว รวมทัง้ การจาหน่ายในตลาดจร
3) แนฟทา
ปตท.สผ. จาหน่ายแนฟทาจากการลงทุนในโครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) ซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแยก
ก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดใหญ่ที่สดุ ของรัฐอาบูดาบี ยูเออี โดยมี Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) บริษัทนา้ มันแห่งชาติของ
ยูเออี เป็ นตัวแทนการขาย (Marketing Agent) ราคาขายเป็ นไปตามราคาตลาดในภูมิภาค โดยการซือ้ ขายจะเป็ นสัญญาระยะสัน้
4) ก๊าซแอลพีจี
ปตท.สผ. จาหน่ายก๊าซแอลพีจีจากโครงการเอส 1 ให้แก่ ปตท. โดยมีรูปแบบเป็ นสัญญาระยะยาว ราคาขาย
เป็ นไปตามนโยบายรัฐและประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน อีกทั้งยังจาหน่ายก๊าซแอลพีจีจากการลงทุนในโครงการ
ADNOC Gas Processing (AGP) ซึ่งเป็ นกลุ่มโรงแยกก๊าซธรรมชาติบนบกขนาดใหญ่ ที่สุดของรัฐอาบูดาบี ยูเออี โดยการซือ้ ขายจะเป็ น
สัญญาระยะสัน้ อ้างอิงกับราคาตลาดในภูมิภาค
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
สำหรับแหล่งผลิตในต่ำงประเทศ กำรจำหน่ำยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะแตกต่ำงกันไปในแต่ละประเทศ เช่น
- โครงกำรซอติกำ้ โครงกำรยำดำนำ และโครงกำรเยตำกุน ประเทศเมียนมำ: ก๊ำซธรรมชำติที่ผลิตได้จำกโครงกำร
ซอติ ก้ ำ และโครงกำรยำดำนำประมำณร้อ ยละ 79 จ ำหน่ ำ ยให้ แ ก่ ป ระเทศไทยเป็ นหลั ก โดยมี ปตท. เป็ นผู้ ร ั บ ซื ้อ และประมำณ
ร้อยละ 21 จำหน่ำยให้แก่บริ ษัทนำ้ มันแห่งชำติของเมียนมำ โดยส่วนใหญ่ ใช้เป็ นเชือ้ เพลิงในกำรผลิตไฟฟ้ำและบำงส่วนใช้ในอุตสำหกรรม
ส่วนก๊ำซธรรมชำติจำกโครงกำรเยตำกุนจำหน่ำยให้ ปตท. ทัง้ หมด สำหรับคอนเดนเสทจำกโครงกำรเยตำกุนในปี 2564 จำหน่ำยในรูปแบบ
ตลำดจรภำยในภูมิภำค เนื่องจำกโรงกลั่นในประเทศหยุดซ่อมบำรุง
- โครงกำรเวี ย ดนำม 9-2 และเวี ย ดนำม 16-1 ประเทศเวี ย ดนำม: น ้ ำ มั น ดิ บ ทั้ ง หมดที่ ผ ลิ ต ได้ จ ำก
ทั้งโครงกำรเวียดนำม 9-2 และโครงกำรเวียดนำม 16-1 จำหน่ำยโดยระบบกำรประมูลรำคำ ทั้งในรู ปแบบสัญ ญำกำรซือ้ ขำยระยะสัน้
และในตลำดจร โดยผูซ้ ือ้ หลัก ได้แก่ Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) ซึ่งเป็ นโรงกลั่นของเวียดนำมเพื่อ
ใช้ในประเทศ และบริษัทค้ำนำ้ มันข้ำมชำติ (Trading Company) ส่วนก๊ำซธรรมชำติที่ผลิตได้จำกโครงกำรเวียดนำม 9-2 และโครงกำร
เวียดนำม 16-1 จำหน่ำยให้กบั Vietnam Oil and Gas Group เพื่อใช้ในเวียดนำม
- โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ประเทศแอลจีเรีย: แหล่งผลิตนำ้ มันเบอร์ซำบำ ได้เริ่มกำรผลิตนำ้ มันดิบ
และสำมำรถจัดจำหน่ำยในเชิงพำณิ ชย์ตั้งแต่เดือนธันวำคม 2558 โดยนำ้ มันดิบที่ผลิตได้จำหน่ำยโดยระบบกำรประมูลรำคำในรู ป แบบ
สัญญำกำรซือ้ ขำยระยะสัน้ ซึ่งผูซ้ อื ้ หลัก ได้แก่ โรงกลั่นในภูมิภำคยุโรป
- โครงกำรโปติกัวร์ ประเทศบรำซิล: โครงกำรผลิตนำ้ มันดิบในบรำซิลมีปริมำณกำรผลิตในปี 2564 ประมำณ
150 บำร์เรลต่อวัน โดยขำยเป็ นสัญญำระยะสัน้ ให้กับโรงกลั่นภำยในประเทศ ทัง้ นี ้ ปตท. สผ. ได้ดำเนินกำรขำยกำรลงทุนทัง้ หมดในโครงกำร
โปติกวั ร์แล้วในปี 2564 ซึ่งถือเป็ นส่วนหนึ่งของกำรบริหำรจัดกำรกำรลงทุนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์กำรลงทุนของ ปตท.สผ.
- โครงกำรดุ ง กำ ประเทศคำซัค สถำน: แหล่ ง ผลิ ต น ้ำ มัน ดิ บ บนบกซึ่ ง ตั้ง อยู่ ท ำงตะวัน ตกของคำซัค สถำน
ซึ่งโททำลเป็ นผูด้ ำเนินกำรผลิตและขำยในรูปแบบสัญญำระยะสัน้ ให้กบั ตลำดทัง้ ในและต่ำงประเทศ
- โครงกำรแปลงเค โครงกำรแปลงเอช และโครงกำรซำรำวัก เอสเค 309 และเอสเค 311 ประเทศมำเลเซีย :
นำ้ มันดิบจำกแหล่งผลิตจำกโครงกำรซำรำวัก เอสเค 309 และเอสเค 311 และนำ้ มันดิบจำกแหล่ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ
Gumusut-Kakap (GK) ของโครงกำรแปลงเคและโครงกำรแปลงเอช ได้ถูกจำหน่ำยให้ผูซ้ ือ้ ทั้งในรู ปแบบสัญญำกำรซือ้ ขำยระยะยำวใน
มำเลเซียและจำหน่ำยในตลำดจร ส่วนก๊ำซธรรมชำติที่ผลิตได้จำกโครงกำรซำรำวัก เอสเค 309 และเอสเค 311 และโครงกำรแปลงเอช จะถูก
จำหน่ำยในรู ปแบบสัญญำระยะยำวให้แก่ Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) ซึ่งเป็ นบริษัทนำ้ มันแห่งชำติของมำเลเซีย เพื่อใช้
ผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลวจำกโรงงำนผลิตก๊ำซธรรมชำติเหลว Bintulu LNG Complex
อนึ่ง สำหรับโครงกำรพืน้ ที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซี ย ก๊ ำซธรรมชำติที่ผลิตได้จำหน่ำ ยให้แ ก่ ปตท. เพื่อ นำมำใช้
ในประเทศไทย และมี ก ำรแบ่ ง ขำยให้บ ริ ษั ท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) จ ำกั ด บริ ษั ท น ้ำ มัน แห่ ง ชำติ ข องมำเลเซี ย
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษำยน 2558 เพื่ อ ใช้ ใ นมำเลเซี ย ตำมสั ญ ญำ Gas Balancing Agreement ระหว่ ำ ง ปตท. กั บ PETRONAS ส ำหรั บ
คอนเดนเสทที่ผลิตได้จะจำหน่ำ ยในตลำดจรโดยผ่ ำนวิธีก ำรประมูลรำคำ โดยมี ปตท. และ PETCO Trading Labuan Company Ltd.
เป็ นตัวแทนร่วม (Co-Marketing Agent) ในกำรดำเนินกำรประมูลเพื่อขำยในตลำดจร
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(2)

ภาวะการแข่งขัน

ธุร กิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยมีก ำรแข่งขันที่ไม่รุ นแรงนัก เนื่อ งจำกควำมต้อ งกำรปิ โตรเลี ย ม
มีมำกกว่ำปริมำณที่ผลิตได้ และเป็ นธุร กิจที่ต้อ งใช้เทคโนโลยีแ ละเงินลงทุนสูง ดังนั้น รู ปแบบกำรซือ้ ขำยจึงเป็ นไปในลักษณะสัญ ญำ
ระยะยำว โดยเฉพำะสัญ ญำซือ้ ขำยก๊ ำซธรรมชำติ รวมถึงมีกำรกำหนดเงื่อ นไขเพื่อ เป็ นกำรรับประกันตลำดให้กับผลิตภัณ ฑ์ที่ผลิตได้
เพื่อดึงดูดควำมสนใจและลดควำมเสี่ยงของนักลงทุนให้เข้ำมำลงทุนในธุรกิจนี ้ ดังที่กล่ำวข้ำงต้น
เดิม ปตท. เป็ นผูซ้ ือ้ ก๊ำซธรรมชำติทั้งหมดเพียงรำยเดีย ว ทั้งจำกแหล่งในประเทศ พืน้ ที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย
เมียนมำ และนำเข้ำก๊ำซธรรมชำติเหลว (LNG) เพิ่มเติมเพื่อให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรใช้ก๊ำซธรรมชำติของประเทศ แต่ต่อมำประเทศไทยมี
นโยบำยส่งเสริมกำรแข่งขันในกิจกำรก๊ำซธรรมชำติ โดยตัง้ แต่ปี 2562 จนถึงปั จจุบัน คณะกรรมกำรกำกับกิจกำรพลังงำน (กกพ.) ได้ออก
ใบอนุ ญ ำตจั ด หำและค้ำ ส่ ง ก๊ ำ ซธรรมชำติ (LNG Shipper) ให้แ ก่ อ งค์ก รอื่ น นอกเหนื อ จำก ปตท. รวมทั้ง สิ ้น 7 รำย อย่ ำ งไรก็ ต ำม
กำรออกใบอนุญำตนีส้ ่งผลกระทบต่อปริมำณกำรจำหน่ำยก๊ำซธรรมชำติของ ปตท.สผ. เพียงเล็กน้อย เนื่องจำกอนุญำตเฉพำะกำรนำเข้ำ
LNG ส่วนเพิ่มสำหรับกำลังกำรผลิตที่เกินจำกสัญญำขำยไฟฟ้ำที่มีอยู่ รวมถึงสัญญำซือ้ ขำยก๊ำซกับ ปตท. ยังระบุปริมำณกำรซือ้ ขั้นต่ ำ
ไว้ดว้ ยดังกล่ำวข้ำงต้น
จำกข้อมูลโดยประมำณของปี 2564 กำรผลิตปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. จำกแหล่งในประเทศคิดเป็ นร้อยละ 43 ของ
กำรผลิตในประเทศทัง้ หมดซึ่งสูงที่สดุ เมื่อเปรียบเทียบกับกำรผลิตของบริษัทอื่น ๆ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
บริษัทผู้ผลิต

ร้อยละของปริมาณการผลิต
ภายในประเทศ

ปตท.สผ.
เชฟรอน
มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น
ปิ โตรนำส
โททำล
อื่น ๆ

43
21
6
10
9
11

ที่มำ: ข้อมูลกรมเชือ้ เพลิงธรรมชำติ กระทรวงพลังงำน (เดือนพฤศจิกำยน 2564)

1.2.6 การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
(1)

ขั้นตอนการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ขัน้ ตอนกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียมโดยทั่วไปสำมำรถแบ่งออกได้เป็ น 4 ขัน้ ตอน ดังนี ้

1) ขั้น ตอนกำรส ำรวจ (Exploration Stage) เป็ น ขั้น ตอนแรกเพื่ อ พยำยำมระบุ พื ้น ที่ ที่ น่ ำ จะมี ศัก ยภำพเป็ น
แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียม ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ เช่น
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
• กำรสำรวจธรณีวิทยำและธรณีฟิสิกส์เบือ้ งต้น
• กำรสำรวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)
• กำรเจำะและทดสอบหลุมสำรวจ (Exploration Well)

2) ขั้นตอนกำรประเมินผลและสำรวจขอบเขต (Appraisal/Delineation Stage) เป็ นกำรศึกษำเพิ่มเติมเพื่อ เพิ่ม
ควำมมั่นใจในกำรประเมินขนำดและคุณสมบัติแหล่งกักเก็บ ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ เช่น
• กำรศึกษำลักษณะธรณีวิทยำปิ โตรเลียมในรำยละเอียดและกำรสำรวจคลื่นไหวสะเทือนเพิ่มเติม (หำกจำเป็ น)
• กำรประเมินลักษณะแหล่งกักเก็บและกำรวำงกรอบแนวคิดในกำรพัฒนำ (Conceptual Development Plan)
• กำรเจำะและทดสอบหลุมประเมินผลและหลุมสำรวจขอบเขต (Appraisal/Delineation Well)

3) ขัน้ ตอนกำรพัฒนำ (Development Stage) เป็ นขัน้ ตอนสุดท้ำยก่อนกำรผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมที่สำคัญ เช่น
• กำรกำหนดแผนกำรพัฒนำที่เหมำะสม
• กำรออกแบบ สร้ำง และติดตัง้ อุปกรณ์กำรผลิต
• กำรเจำะหลุมพัฒนำ (Development Well)

4) ขั้นตอนกำรผลิ ต (Production Stage) ในขั้นตอนนี ้ น ้ำมันดิ บ ก๊ ำซธรรมชำติ รวมทั้งผลิ ตภัณ ฑ์เกี่ ยวเนื่อง
(Associated Products) จะถูกผลิตผ่ำนระบบควบคุมควำมดันที่ปำกหลุม (Wellhead) และอุปกรณ์กำรผลิตอื่น ๆ รวมทัง้ มำตรวัด เพื่อให้ทรำบ
อัตรำกำรผลิตทัง้ หมด กิจกรรมที่สำคัญในขัน้ ตอนนี ้ เช่น
• กำรติ ด ตำมอัต รำกำรผลิ ต สัด ส่ ว นของน ้ำ และปิ โ ตรเลี ย ม สัด ส่ ว นของน ้ำ มัน และก๊ ำ ซธรรมชำติ และ
อัตรำกำรเปลี่ยนแปลงของควำมดันของชัน้ ปิ โตรเลียม
• กำรคำดกำรณ์อตั รำกำรผลิตในอนำคต
• กำรซ่อมบำรุงหลุมผลิต และอุปกรณ์กำรผลิต

ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. มีควำมพร้อมของบุคลำกร เทคโนโลยี และเครื่องจักรอุปกรณ์ ที่จะสำมำรถดำเนินธุรกิจได้อ ย่ำงมี
ประสิทธิภำพตำมเป้ำหมำยของบริษัทฯ ได้เป็ นอย่ำงดี
(2)
ปริมาณสารองปิ โตรเลียม
ปริมำณสำรองปิ โตรเลียมแบ่งออกเป็ น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตำมระดับควำมเชื่อมั่น คือ ปริมำณสำรองปิ โตรเลียม
ที่พิสจู น์แล้ว (Proved Reserves) และปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่ยงั ไม่ได้พิสจู น์ (Unproved Reserves)
1) ปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) คือ ปริมำณปิ โตรเลียมที่ประมำณได้จำกข้อ มู ล
ทำงธรณีวิทยำและทำงวิศวกรรมปิ โตรเลียม ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง ด้วยควำมเชื่อมั่นว่ำจะสำมำรถผลิตได้นับ จำกเวลำใดเวลำหนึ่งเป็ นต้นไป
จำกแหล่งที่สำรวจพบแล้ว ภำยใต้สภำพทำงเศรษฐกิจ วิธีกำรผลิต และกฎระเบียบของทำงรำชกำร ณ เวลำที่ทำกำรประเมินนัน้
ในทำงปฏิ บัติ ปริ ม ำณส ำรองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สูจ น์แ ล้ว หมำยถึ ง ปริ ม ำณปิ โ ตรเลี ยมในแหล่ง กักเก็ บที่ ส ำมำรถ
ผลิตขึน้ มำได้อย่ำงคุม้ ค่ำเชิงพำณิชย์ โดยมีขอ้ มูลกำรทดสอบกำรไหลของปิ โตรเลียมในแหล่งกักเก็บมำสนับสนุน ในบำงกรณีปริมำณสำรอง
สำมำรถจัดเป็ นปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้วได้โดยอำศัยข้อมู ลกำรวิเครำะห์ผลกำรหยั่งธรณีหลุมเจำะ และ/หรือกำรวิเครำะห์
แท่งตัวอย่ำงหินและปิ โตรเลียมจำกกำรเก็บตัวอย่ำงจำกหลุมเจำะ ซึ่งบ่งชีว้ ่ำ แหล่งกักเก็บที่กำลังพิจำรณำมีปิโตรเลียมอยู่และมีลักษณะ
คล้ำยกับแหล่งกักเก็บในบริเวณเดียวกันซึ่งมีกำรผลิตแล้ว หรือสำมำรถจะผลิตได้ โดยวิเครำะห์จำกกำรทดสอบกำรไหลของแหล่งกักเก็ บ
นอกจำกนี ้ ปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้วจะต้องผลิตได้โดยอุปกรณ์กำรผลิตและกำรขนส่งปิ โตรเลียมที่มีอยู่แล้ว หรือมีแผนแน่นอน
ที่จะติดตัง้ ในอนำคต
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2) ปริ ม ำณส ำรองปิ โ ตรเลี ย มที่ ยัง ไม่ ไ ด้พิ สูจ น์ (Unproved Reserves) คื อ ปริ ม ำณปิ โ ตรเลี ย มที่ ป ระมำณได้
จำกข้อ มูล ทำงธรณี วิ ท ยำและทำงวิ ศ วกรรมปิ โ ตรเลี ย ม ณ เวลำใดเวลำหนึ่ ง เช่ น เดี ย วกั บ ปริ ม ำณส ำรองปิ โ ตรเลี ย มที่ พิ สูจ น์แ ล้ว
แต่มีควำมเชื่อ มั่นและควำมเป็ นไปได้ในกำรผลิตน้อยกว่ำ อันเนื่องมำจำกลักษณะทำงเทคนิคหรือควำมไม่แน่นอนของข้อมูล ปริมำณ
สำรองปิ โตรเลียมที่ยงั ไม่ได้พิสจู น์สำมำรถแบ่งได้เป็ น 2 ประเภทตำมระดับควำมเชื่อมั่น ดังนี ้
• ปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่คำดว่ำจะมี (Probable Reserves) คือ ปริมำณปิ โตรเลียมที่ประมำณได้จำก
ข้อมูลทำงธรณีวิทยำและทำงวิศวกรรมปิ โตรเลียม ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง เช่นเดียวกับปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ว แต่มีควำมเชื่อมั่ น
และควำมเป็ นไปได้ในกำรผลิตน้อยกว่ำปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว แต่ม ำกกว่ำปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่เป็ นไปได้ว่ ำ จะมี
(Possible Reserves)
• ปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่เป็ นไปได้ว่ำจะมี (Possible Reserves) คือ ปริมำณปิ โตรเลียมที่ประมำณได้
จำกข้อมูลทำงธรณีวิทยำและทำงวิศวกรรมปิ โตรเลียม ณ เวลำใดเวลำหนึ่ง เช่นเดียวกับ ปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้วและปริมำณ
สำรองปิ โตรเลียมที่คำดว่ำจะมี แต่มีควำมเชื่อมั่นและควำมเป็ นไปได้ในกำรผลิตน้อยกว่ำ
ปริ มำณส ำรองปิ โตรเลี ยมที่ พิ สูจน์แ ล้วจะมี กำรตรวจสอบและประเมิ นทุ กรอบปี โดยนั กธรณี วิ ทยำและวิ ศวกร
แหล่งกักเก็บปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตวั เลขที่สอดคล้องกับมำตรฐำน
ปริมำณสำรองปิ โตรเลี ยมที่พิ สูจน์แล้วในรำยงำนนี ้จะรวมถึงปริ มำณที่เป็ นส่ วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่ ง
ของประเทศเจ้ำของแหล่งปิ โตรเลียม โดย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564 ปริมำณสำรองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้วรวมทุกโครงกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.1
คิดเป็ นปริมำณนำ้ มันดิบและคอนเดนเสท 2 357 ล้ำนบำร์เรล และเป็ นก๊ำซธรรมชำติ 5,973 พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต หรือ 993 ล้ำนบำร์เรล
เทียบเท่ำนำ้ มันดิบ รวมทัง้ หมดเป็ น 1,350 ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำนำ้ มันดิบ ดังรำยละเอียดในตำรำงต่อไปนี ้

1
2

รวมโครงกำรร่วมทุนอพิโก
รวมถึงก๊ำซโซลีนธรรมชำติ (NGL)
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2

1

183
4
8
69
(22)
242
242

112
7
2
20
(26)
115
0
(0)
0
(0)
0
115

357

0
(0)
0
(0)
0

295
11
2
28
69
(48)
357

3,004

9
(3)
63
(9)
60

2,580
51
2
781
(470)
2,944

2,969

-

2,171
(25)
48
1,117
(342)
2,969

ปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้วรวมถึงปริมาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้วสุทธิที่เป็ นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิ โตรเลียม
ตัวเลขปริมาณสารองปิ โตรเลียมทีพ่ ิสจู น์แล้วและปริมาณการผลิตรวมก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)

ปริมาณสารองของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
่ ิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปริมำณสำรองทีพ
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและการค้นพบใหม่
4) การซือ้ /ขายปริมาณสารอง
5) การผลิต
่ ิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
ปริมำณสำรองทีพ
ปริมาณสารองจากการลงทุนในการร่วมค้ า
่ ิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2563
ปริมำณสำรองทีพ
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและการค้นพบใหม่
4) การซือ้ /ขายปริมาณสารอง
5) การผลิต
่ ิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
ปริมำณสำรองทีพ
่ ิสูจน์แล้ ว
รวมปริมาณสารองทีพ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2564
5,973

9
(3)
63
(9)
60

4,751
26
2
829
1,117
(812)
5,913

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ปริมาณสารองนา้ มันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติที่พิสจู น์แล้ว1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นา้ มันดิบและคอนเดนเสท2
ก๊าซธรรมชาติ
(ล้านบาร์เรล)
(พันล้านลูกบาศก์ฟตุ )
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

605

1
(0)
11
(2)
10

533
15
3
147
(103)
595

745

-

540
2
15
264
(76)
745
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1,350

1
(0)
11
(2)
10

1,073
17
3
162
264
(179)
1,340

ปริมาณเทียบเท่านา้ มันดิบ
(ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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นอกจากนี ้ เพื่อให้การประมาณและการรายงานปริมาณสารองปิ โตรเลียมของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มี ก ารสอบทานและก ากับ ดูแ ลที่ ดี ปตท.สผ. ยัง มี ค ณะกรรมการปริ ม าณส ารองปิ โ ตรเลี ย ม (Reserves Committee) ซึ่ง มี ห น้า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบดังนี ้
• พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบต่อปริมาณสารองปิ โตรเลียมประจาปี (Annual Reserves)
• พิจารณากลั่นกรองและอนุมตั ิการเปลี่ยนแปลงปริมาณสารองปิ โตรเลียมอย่างมีนัย (Major Changes of
Reserves) และปริมาณสารองปิ โตรเลียมสาหรับโครงการใหม่ที่เข้าซือ้ และควบรวมกิจการ (Reserves for Newly-Acquired Project)
• ตรวจสอบขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลปริมาณสารองปิ โตรเลียมให้มีความถูกต้องก่อนการนาเสนออนุมัติ
และตรวจสอบกิจกรรม ซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อปริมาณสารองปิ โตรเลียมให้เป็ นไปตามกฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณาอนุมตั ิแผนการดาเนินการตรวจประเมินประจาปี ดา้ นปริมาณสารองปิ โตรเลียม (Annual Reserves
Audit Plan) และแต่งตั้งผูต้ รวจประเมิน ปริม าณส ารองปิ โตรเลี ยม (Reserves Auditor) และอนุมัติร ายงานการตรวจประเมิ นประจ าปี
ด้ า นปริ ม าณส ารองปิ โตรเลี ย ม (Reserves Audit Report) เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามกรอบแนวทางการด าเนิ น งานและเกิ ด การพั ฒ นา
อย่างต่อเนื่อง
(3)

ปริมำณกำรผลิตปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ.

ปริมาณการผลิตปิ โตรเลียมรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ.1 ในปี 2564 คิดเป็ น 181 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
นา้ มันดิบ โดยแบ่งเป็ นนา้ มันดิบและคอนเดนเสท 2 48 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 821 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (133 ล้านบาร์เรลเทียบเท่า
นา้ มันดิบ) คิดเป็ นอัตราการผลิตประมาณ 494,877 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน เพิ่มขึน้ จากปี ที่แล้วประมาณ 72,599 บาร์เรลเทียบเท่า
นา้ มันดิบต่อวัน หรือคิดเป็ นร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผลิตจากโครงการ Oman Block 61 ที่ ปตท.สผ. เข้าซือ้ สัดส่วนการถือหุน้
20% และแหล่ง Rotan และ Buluh ซึ่งอยู่นอกชายฝั่ งรัฐ ซาบาห์ข องโครงการมาเลเซี ย ที่เริ่มทาการผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ครั้ง แรกในราว
ต้นปี 2564
1.2.7 ทรัพย์สินทีใ่ ช้ในกำรประกอบธุรกิจ
(1)

ทีด่ ิน อำคำร และอุปกรณ์
สินทรัพย์จำกโครงกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม

สินทรัพย์ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย โดยส่วนใหญ่ แล้วจะอยู่ในรู ปของสินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่ าง
ผูร้ ่วมทุนในโครงการตามสัมปทานสารวจและผลิตปิ โตรเลียมต่าง ๆ สินทรัพย์ดงั กล่าวจะอยู่ตามที่ตงั้ ของแต่ละโครงการ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร
สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิ โตรเลียม ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุมสารวจและผลิต รวมทั้ง
ต้นทุนค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต ซึ่งประเมินมูลค่าโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดุลยพินิจของฝ่ ายบริหาร และต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิ ทธิ
สัมปทาน (Acquisition) ซึ่งจะเกิดขึน้ เมื่อ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยเข้าซือ้ สิทธิตามสัมปทานปิ โตรเลียม
ทัง้ นี ้ สินทรัพย์จากโครงการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจะแสดงตามสิทธิถือ ครอง
ตามสัดส่วนการร่วมทุนในแต่ละโครงการ ซึ่งรายละเอียดสัดส่วนการร่วมทุนดังกล่าวได้เปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน ในส่วนของ
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และการดาเนินงาน
ร่วมกัน

1
2

รวมโครงการร่วมทุนอพิโก
รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
สาหรับรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สทุ ธิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดงั ต่อไปนี ้
หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.
รำยกำรสินทรัพย์
สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม

รำคำทุน

ค่ำเสื่อมรำคำ/
ค่ำเผื่อ
ค่ำตัดจำหน่ำย กำรด้อยค่ำสะสม
สะสม
ของสินทรัพย์

มูลค่ำสุทธิ

31,583

(23,367)

(361)

7,855

4,446

-

(1,325)

3,121

716

(196)

-

520

ค่าความนิยม

2,016

-

(275)

1,741

ท่อขนส่งก๊าซและสินทรัพย์อื่น ๆ

1,334

(595)

(11)

728

สินทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง

2,932

-

-

2,932

43,027

(24,158)

(1,972)

16,897

สินทรัพย์ในการสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
สินทรัพย์สิทธิการใช้

รวมทัง้ สิน้
(2)

เงินลงทุนของบริษัทฯ

ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และการดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งสรุ ปเงินลงทุนของ ปตท.สผ. และ
บริษัทย่อย ได้เปิ ดเผยไว้ในส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน ในส่วนของหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ข้อ 16
เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และการดาเนินงานร่วมกัน
(3)

มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์สทุ ธิทงั้ สิน้ 12,428 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
415,350 ล้านบาท) หรือ 3.13 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุน้ (เทียบเท่า 104.62 บาท ต่อหุน้ )
1.2.8 งำนทีย่ ังไม่ได้ส่งมอบ
-ไม่ม-ี
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
1.3

โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
(1)

นโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.

ปตท.สผ. มีการขยายการดาเนินธุร กิจสารวจและผลิตปิ โ ตรเลียมทั้งในประเทศและต่ างประเทศ ธุร กิจที่เกี่ ยวข้อ งกับ
การสารวจและผลิตปิ โตรเลียม รวมทั้งธุรกิจอื่น ๆ ดังนั้น การจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึน้ ในภูมิภาคต่าง ๆ จึงจาเป็ นเพื่อประโยชน์
ในการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ให้สามารถแข่งขันกับบริษัทนา้ มันนานาชาติ เกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน
ตลอดจนสามารถปรับตัวตามทิศ ทางของเศรษฐกิจ โลก การจัดตั้งบริษัทย่อ ยหรือ บริ ษัทร่วมดังกล่ า วจะต้อ งพิ จ ารณาถึง ปั จจัยต่ าง ๆ
ให้รอบคอบ ทัง้ ในเรื่องของบทบัญญัติของกฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ภาษีอากร เงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ ตลอดจน
การบริหารความเสี่ยง เป็ นต้น
ปตท.สผ. มีนโยบายการบริหารบริษัทย่อยตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. โดยมีการมอบหมาย ผูบ้ ริหารและ
พนักงานจาก ปตท.สผ. ไปสังกัดในบริษัทย่อยโดยเฉพาะในตาแหน่งที่สาคัญ ในการบริหารบริษัทย่อย ปตท.สผ. จะเป็ นผูก้ ากับดูแลในด้าน
กลยุทธ์และการลงทุน ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัทย่อ ยโดยเฉพาะในธุร กิจอื่น ๆ เช่น บริษัทเออาร์วี จะมีอานาจในการตัดสินใจด้านการ
บริหารธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ส่วนการบริหารบริษัทร่วมทุน ปตท.สผ. จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัทในฐานะผูถ้ ือหุน้ และ/หรือ กรรมการของบริษัทร่วมภายใต้เงื่อนไขการลงทุนในธุรกิจนัน้ ๆ อนึ่ง ในการ
บริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม และบรรลุผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
ในการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตัง้ ผูบ้ ริหารของ ปตท.สผ. ที่รบั ผิดชอบใน
ความสาเร็จของโครงการที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เข้าเป็ นกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็ นไป
ตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของ ปตท.สผ. และกรรมการท้องถิ่น
(Local Director) เป็ นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อให้เป็ นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนของประเทศที่เข้าไปลงทุน ทัง้ นี ้
ปตท.สผ. จะมีการติดตามและกากับการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อ ปตท.สผ.
เป็ นรายไตรมาส
(2) โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. ถื อ หุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิน้ 111 บริษัท แบ่งเป็ นบริษัทย่อ ย 86 บริษัท และ
บริษัทร่วม 25 บริษัท โครงสร้างการถือหุน้ ของกลุ่มบริษัทตามภาพประกอบ ดังนี ้
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(3)

ข้อมูล ปตท.สผ.

ชื่อบริษัท
สถำนทีอ่ ยู่สำนักงำนใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์
อีเมล

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว

(4)

บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ ที่ 6, 19-36
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สารวจและผลิตปิ โตรเลียมและลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
0107535000206
+66-2537-4000
+66-2537-4444
www.pttep.com
ติดต่อกรรมการอิสระ independentdirector@pttep.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttep.com
ติดต่อเลขานุการบริษัท corporatesecretary@pttep.com
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 3,969,985,400 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 3,969,985,400 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564)

ข้อมูลบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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ชื่อบริษัท

1

12
13
14
15

3,100,812,390
1,000
1,000
10,000

790,293,700

PTTEP BL
PTTEP CA
CEEAL
PTTEP MZA1
PTTEP FH

50,000
50,000
50,000
50,000
10
1,700,000
106,686,517
50
10,000
10,000

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

PTTEP AU
PTTEP AO
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AAS
PTTEP AAA
PTTEP AAO
PTTEP AT
PTTEP SBO
PTTEP SKO

ชื่อย่อ

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

PTTEP Canada Limited
Cove Energy East Africa Limited
PTTEP Mozambique Area 1 Limited
PTTEP FLNG Holding Company Limited

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
1
PTTEP Australia Pty Ltd
2
PTTEP Australia Offshore Pty Ltd
3
PTTEP Australia Perth Pty Ltd
4
PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd
5
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd
6
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
7
PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd
8
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd
9
PTTEP Sabah Oil Limited
10
PTTEP Sarawak Oil Limited
11
PTTEP Brasil Investimentos Em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Ltda.

ที่

PTTEP BI
PTTEP NH
PTTEP NC
Cove
CEEAL
PTTEP IH

PTTEPH
PTTEP AU
PTTEPH
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP HKO
PTTEP HKO
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ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 99.9999999
ร้อยละ 0.0000001
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยทัง้ หมด 86 บริษัท โดยสามารถติดต่อทางโทรศัพท์และโทรสาร เช่นเดียวกับ ปตท.สผ. ตามหัวข้อ 1.3 (3) และมีรายชื่อกรรมการของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ของแต่ละบริษัท ตามเอกสารแนบ 2 ดังนี ้

• ข้อมูลบริษัทย่อย1

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

68
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

PTTEP HK Holding Limited

PTTEP HK Offshore Limited
PTTEP MENA Limited

PTTEP Offshore Investment Company Limited

PTTEP Holding Company Limited
Sinphuhorm Holdings Limited
PTTEP International Holding Company Limited
PTTEP Africa Investment Limited
JV Marine Limited
PTTEP Netherland Holding Limited
PTTEP Indonesia Company Limited
PTTEP Sadang Limited
PTTEP South Mandar Limited
PTTEP South Sageri Limited
PTTEP Malunda Limited
PTTEP Algeria Company Limited
PTTEP Hoang-Long Company Limited
PTTEP Hoan-Vu Company Limited
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited
PTTEP South Asia Limited

17
18

19

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

ชื่อบริษัท

16

ที่

PTTEPH
SHL
PTTEP IH
PTTEP AI
JV Marine
PTTEP NL
PTTEP ID
PTTEP SD
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP ML
PTTEP AG
PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP KV
PTTEP SV
PTTEP SA

PTTEPO

PTTEP HKO
PTTEP MENA

PTTEP HK

ชื่อย่อ

50,000
100
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

6,667

10,000
500

10,000

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 57

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
ปตท.สผ. / PTTEP
ร้อยละ 25
ปตท.สผ.อ. / PTTEPI
ร้อยละ 75
PTTEP HK
ร้อยละ 100
ปตท.สผ.ศธ. /
ร้อยละ 100
PTTEP BC
ร้อยละ 75
ปตท.สผ. / PTTEP
ร้อยละ 25
ปตท.สผ.อ. / PTTEPI
PTTEPO
ร้อยละ 100
PTTEPO
ร้อยละ 100
PTTEPH
ร้อยละ 100
PTTEPH
ร้อยละ 100
PTTEP IH
ร้อยละ 100
PTTEP IH
ร้อยละ 100
PTTEPH
ร้อยละ 100
PTTEP ID
ร้อยละ 100
PTTEP ID
ร้อยละ 100
PTTEP ID
ร้อยละ 100
PTTEP ID
ร้อยละ 100
PTTEPO
ร้อยละ 100
PTTEPO
ร้อยละ 100
PTTEPO
ร้อยละ 100
PTTEPO
ร้อยละ 100
PTTEPO
ร้อยละ 100
PTTEPH
ร้อยละ 100

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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69

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.

PTTEP Brazil Investment B.V.
Natuna 2 B.V.
PTTEP Group Holding B.V.
Participations and Explorations Corporation
PTTEP Oman E&P Corporation
PTTEP Gas Corporation
Partex Services Corporation
Partex Services Portugal – Serviços para a Indústria Petrolífera, S.A.
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด

43

44
45
46
47
48
49
50
51
52

53

Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd.

PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.

Partex (Brazil) Corporation
PTTEP (Kazakhstan) Corporation
PTTEP (Angola) Corporation

ชื่อบริษัท

41
42

37
38
39
40

ที่

2,000,000,000

ปตท.สผ.อ. /
PTTEPI
ปตท.สผ.สยาม /
PTTEPS

1,000,000

50,000
90,000
100,000
20,000
2,500
2,000,000
3,000
50,000

-

-

350,000

3,000

50,000
500
50,000

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

-

-

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

PTTEP BI
Natuna
PGH
PEC
POC
PGC
PSC
PSP

PTTEP NH

PTTEP NC

CPOC

PTTEP MEP

PBC
PKC
PANG

ชื่อย่อ

ปตท.สผ. / PTTEP
PTTEPO

ปตท.สผ. / PTTEP

PTTEP IH
PTTEP NL
PTTEP HK
ปตท.สผ.อ. / PTTEPI
PTTEP NH
PTTEP NH
PTTEP HK
PGH
PGH
PGH
PGH
PSC

PTTEP HK
PTTEP HKO
ปตท.สผ.อ. / PTTEPI

ส่วนที่ 1 หน้า 58

ร้อยละ 51
ร้อยละ 49

ร้อยละ 100

ร้อยละ 0.00002
ร้อยละ 99.99998
ร้อยละ 75
ร้อยละ 25
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

ร้อยละ 99.99
ร้อยละ 0.01
ร้อยละ 50

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
PGH
ร้อยละ 100
PGH
ร้อยละ 100
PGH
ร้อยละ 100

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

70
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ย่ี โฮลดิง้ (ประเทศไทย) จากัด

บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ย่ี ดีเวลลอปเมนท์ จากัด

บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิง้ จากัด

บริษัท อพิโก้ (โคราช) จากัด

Cove Energy Limited

PTTEP SP Limited

APICO LLC

APICO Khorat (Holdings) LLC

56

57

58

59

60

61

62

63

ธุรกิจทีเ่ กี่ยวข้องกับกำรสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
64
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
(ให้บริการสนับสนุนบุคลากร)

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ย่ี จากัด
บริษัท ปตท.สผ.จี7 จากัด

ชื่อบริษัท

54
55

ที่

พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส /
PTTEP Services

APICO KH

APICO

PTTEP SP

อพิโก้ โคราช /
APICO KL
Cove

ออเร้นจ์ / Orange
ปตท.สผ.จี7 /
PTTEP G7
ปตท.สผ. อีเอช /
PTTEP EH
ปตท.สผ. อีดี /
PTTEP ED
อีพี-เทค / EP-Tech

ชื่อย่อ

1,000,000

338,278
389,937
-

61,279,587

63,840,000

5,885,168

15,696,250

151,616,552

451,833,873

1,000,000
8,030,741

หุน้ สามัญ

-

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

ปตท.สผ. / PTTEP
ปตท.สผ.อ. / PTTEPI

PTTEP SP
PTTEP HK
APICO

SHL

PTTEP AI

ปตท.สผ. อีเอช /
PTTEP EH
ปตท.สผ. อีเอช /
PTTEP EH
APICO KH

ปตท.สผ. / PTTEP

PTTEPO
ปตท.สผ.อ. / PTTEPI

ส่วนที่ 1 หน้า 59

ร้อยละ 25
ร้อยละ 75

ร้อยละ 33.83
ร้อยละ 38.99
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 53.9496
ร้อยละ 100

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในประเทศเวียดนาม)
PTTEP Canada International Finance Limited
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด
(เป็ นศูนย์บริหารเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย)
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด
(เป็ นศูนย์บริหารธุรกิจของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย)
Asia Power and Transportation SG Holding Pte. Ltd.
(ลงทุนในธุรกิจพลังงานและท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในต่างประเทศ)
Delta Gas Transportation SG Holding Pte. Ltd.
(ลงทุนในธุรกิจท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในต่างประเทศ)
Delta Gas Transportation Limited
(ลงทุนในธุรกิจท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในต่างประเทศ)

66

ธุรกิจอื่น
73
บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด
(วิจยั พัฒนาและให้บริการปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์)
74
บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ จากัด
(ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์)
75
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด
(ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว)
76
PTTGL Investment Limited
(ลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว)

72

71

70

69

68

67

Andaman Transportation Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา)

ชื่อบริษัท

65

ที่

หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ
หุน้ สามัญ

180,000,000
10,421,446,000
309,825,000

EnCo
พีทีทีจีแอล /
PTTGL
PTT GLI

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

15,006,250

50,000

50,000

50,000

2,845,110,710

10,000,000

62,202,800

50,000

62,500

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

เออาร์วี / ARV

DGT

DGH

ปตท.สผ.ศง. /
PTTEP TC
ปตท.สผ.ศธ. /
PTTEP BC
APT

PTTEP CIF

PTTEP SVPC

ATL

ชื่อย่อ

ปตท.สผ.ศธ. /
PTTEP BC
พีทีทีจีแอล / PTTGL

ปตท.สผ. / PTTEP

อีพี-เทค / EP-Tech

DGH

APT

ปตท.สผ. / PTTEP
ปตท.สผ.อ. / PTTEPI
ปตท.สผ. อีเอช /
PTTEP EH
อีพี-เทค / EP-Tech

PTTEP NC

PTTEPH

ส่วนที่ 1 หน้า 60

ร้อยละ 100

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 25
ร้อยละ 75
ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
PTTEPO
ร้อยละ 80

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

72
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

86

85

84

83

82

81

80

79

(ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานไฟฟ้า)

Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd
(เป็ นฐานปฏิบตั ิการทางเดินอากาศ)
Troughton Island Pty Ltd
(เป็ นฐานปฏิบตั ิการทางเดินอากาศสารอง)
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส ์ จากัด
(พัฒนาสินค้าและให้บริการเทคโนโลยีดา้ นการเกษตร)
บริษัท ซีเควสต์ จากัด
(พัฒนาและให้บริการเทคโนโลยีห่นุ ยนต์และปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการวิศวกรรม
ใต้ทะเล)
บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จากัด
(พัฒนาและให้บริการหุ่นยนต์และปั ญญาประดิษฐ์ สาหรับการสารวจสภาพแวดล้อม
ใต้ทะเล และซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างใต้ทะเล)
บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จากัด
(พัฒนาและให้บริการเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการเกษตรกรรมและป่ าไม้)
บริษัท สไกลเลอร์ โซลูช่นั ส์ จากัด
(พัฒนาและให้บริการเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ สาหรับการจัดส่งสิ่งของทางอากาศ)
บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จากัด
(พัฒนาและให้บริการปัญญาประดิษฐ์สาหรับการจัดการข้อมูลสุขภาพ สวัสดิภาพและ
การออกกาลังกายของบุคคล)
บริษัท ฟิ วเจอร์เทค เอนเนอร์ย่ี เวนเจอร์ส จากัด
(ธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและพลังงานรูปแบบต่าง ๆ)
บริษัท ฟิ วเจอร์เทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จากัด

77

78

ชื่อบริษัท

ที่

ฟิ วเจอร์เทค
เอนเนอร์ย่ี / FEV
ฟิ วเจอร์เทค
โซลาร์ / FST

แคริว่า / Cariva

สไกลเลอร์ /
Skyller

วรุณา / Varuna

โรวูล่า / Rovula

ซีเควสต์ /
ZeaQuest

เอทีไอ / ATi

TTI

MTA

ชื่อย่อ

670,000

730,000

100,000

100,000

100,000

100,000

5,000,000

20,000,000

100

600

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

อีพี-เทค / EP-Tech

อีพี-เทค / EP-Tech

เออาร์วี / ARV

เออาร์วี / ARV

เออาร์วี / ARV

เออาร์วี / ARV

เออาร์วี / ARV

เออาร์วี / ARV

PTTEP AAO

PTTEP AAO

ส่วนที่ 1 หน้า 61

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

ร้อยละ 50

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม) ทัง้ หมด
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Hoan-Vu Joint Operating Company
สำนักงำนใหญ่: Suite 2006, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke
Street, District 1, Ho Chi Minh City, S.R. Vietnam
โทรศัพท์: +84-8-3823-9525
โทรสำร: +84-8-3823-9526

Groupement Bir Seba
สำนักงำนใหญ่: Zone d’activité Route Nationale N°3 BP 256 EURO
JAPAN Hassi Messaoud, Ouargla, Algeria
โทรศัพท์: +213-29-79-71-66
โทรสำร: +213-29-79-09-15

2

3

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ประเภทธุรกิจ

2

1

ชื่อย่อ

GBRS

HV JOC

HL JOC

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่อง การกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ไม่มีการออกหุน้ แต่สดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัทเป็ นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
3
ไม่มีการออกหุน้ แต่สดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัทเป็ นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
4
ไม่มีการออกหุน้ แต่สดั ส่วนการถือหุน้ ในบริษัทเป็ นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน

Hoang Long Joint Operating Company
สำนักงำนใหญ่: Suite 2001, Me Linh Point Tower, 2 Ngo Duc Ke
Street, District 1, Ho Chi Minh City, S.R. Vietnam
โทรศัพท์: +84-8-3829-9359
โทรสำร: +84-8-3822-6106

ชื่อบริษัท

1

ที่

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วมทัง้ หมด 25 บริษัท ดังนี ้

• บริษัทร่วม1

-

-

-

-2

-3

-4

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 62

PTTEP AG ร้อยละ 35

PTTEP HV ร้อยละ 25

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม)
ทัง้ หมด
PTTEP HL ร้อยละ 28.5

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 19 อาคารไทยพาณิชย์
ปาร์คพลาซ่า อีสต์ อาคาร 3 ชัน้ 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร กรุงเทพฯ
10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2545-5555
โทรสำร: Petroleum Development Oman LLC
สำนักงำนใหญ่: Mina A1 Fahal, Muscat, The Sultanate of Oman
โทรศัพท์: +968-2467-8111
โทรสำร: 5212, Petro ON Cable: Petro Muscat

Petroleum Development Oman Services LLC
สำนักงำนใหญ่: Al Qurm, Bousher, Muscat Governorate P.O. Box
81, Oman, Postal Code 100
โทรศัพท์: +968-9274-4696
โทรสำร: -

Gas Investments and Services Company Limited
สำนักงำนใหญ่: 3rd Floor, The Continental Building, 25 Church
Street, Hamilton HM 12, Bermuda
โทรศัพท์: โทรสำร: -

4

6

7

5

ชื่อบริษัท

ที่

ให้บริการด้านการจัดหาเงินทุนและ
ด้านเทคนิคปิ โตรเลียมเพื่อโครงการ
ในประเทศโอมาน

ให้บริการด้านเทคนิคที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจปิ โตรเลียม

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ประเภทธุรกิจ

GISCO

PDO-S

PDO

B8/32 Partners

ชื่อย่อ

12,000

500,000

1,720

110,000

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 63

POC ร้อยละ 5

PDO ร้อยละ 99.99

POC ร้อยละ 2

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม)
ทัง้ หมด
PTTEPO
ร้อยละ 25.001

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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Private Oil Holdings Oman Limited
สำนักงำนใหญ่: 8 York Road, London, England, SE1 7NA, UK
โทรศัพท์: โทรสำร: บี.กริม เพาเวอร์ แอลเอ็นจี เจวี จากัด
สำนักงำนใหญ่: 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ ประเทศไทย
โทรศัพท์: โทรสำร: PETRONAS LNG 9 SDN. BHD.
สำนักงำนใหญ่: Tower 1, PETRONAS Twin Towers, Kuala Lumpur
City Centre, 50088 Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์: +60-320-515-000
โทรสำร: Oman LNG LLC
สำนักงำนใหญ่: Ghala, P.O. Box 560, C.P.O, P.C. 116
The Sultanate of Oman
โทรศัพท์: +968-2460-9999
โทรสำร: +968-2462-5406
QALHAT LNG SAOC
สำนักงำนใหญ่: Al Arfan Street. Gala Industrial Area – P.O.
Box:3395, P.C.: 111 99 Street, Airport Heights, Ghala, Baushar,
The Sultanate of Oman

8

12

11

10

9

ชื่อบริษัท

ที่

โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว

โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว

โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว

เพื่อลงทุนในธุรกิจ LNG Value
Chain

ถือสัดส่วนการร่วมทุน
ในธุรกิจนา้ มันและก๊าซ

ประเภทธุรกิจ

QLNG

OLNG

PL9SB

BGJV

POHOL

ชื่อย่อ

1,795,000

1,209,877

39,563

500,000

649,152

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 64

OLNG ร้อยละ 36.8

POC ร้อยละ 2

PTT GLI ร้อยละ 10

พีทีทีจีแอล / PTTGL
ร้อยละ 50

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม)
ทัง้ หมด
POC ร้อยละ 5

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

17

16

15

14

13

ที่

โทรศัพท์: +968-2462-5400
โทรสำร: +968-2462-5406
Abu Dhabi Gas Industries Limited
สำนักงำนใหญ่: P.O. Box 665, Abu Dhabi, United Arab Emirates
โทรศัพท์: +971-2707-0000
โทรสำร: +971-2602-3389
Moattama Gas Transportation Company
สำนักงำนใหญ่: No. 5 Sacred Tooth Relic Lake Avenue, Punn Pin
Gone Quarter No. 5, Mayangon Township, Yangon, Myanmar
โทรศัพท์: +95-1-650-977, 660-466
โทรสำร: +95-1-650-478, 650-479
Taninthayi Pipeline Company LLC
สำนักงำนใหญ่: 16 Shwe Taung Kyar Bahan, Yangon, Myanmar
โทรศัพท์: +95-1-526-411-4
โทรสำร: +95-1-525-698
Mozambique LNG 1 Company Pte. Ltd.
สำนักงำนใหญ่: 50 Raffles Place #06-00 Singapore Land Tower,
Singapore 048623
โทรศัพท์: โทรสำร: MOZ LNG1 Holding Company Ltd.
สำนักงำนใหญ่: 3412 ResCo-work08, 34 AI Maqam Tower, ADGM
Square, Al Maryah Island,

ชื่อบริษัท

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

สารวจและผลิตปิ โตรเลียม

ท่อขนส่งก๊าซ
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ท่อขนส่งก๊าซ
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โรงแยกก๊าซธรรมชาติ

ประเภทธุรกิจ

MOZ LNG1
Holding

MZ LNG1

TPC

MGTC

AGP

ชื่อย่อ

1,000,000

2,500

100,000

1,000,000

8,000

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 65

PTTEP MZA1
ร้อยละ 8.5

MOZ LNG1 Holding
ร้อยละ 100

PTTEPO ร้อยละ
19.31784

PTTEPO ร้อยละ 25.5

PGC ร้อยละ 2

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม)
ทัง้ หมด

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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21

20

19

18

ที่

Abu Dhabi, United Arab Emirates
โทรศัพท์: โทรสำร: MOZ LNG1 Financing Company Ltd.
สำนักงำนใหญ่: 3510, 35th Floor, AI Maqam Tower, ADGM Square,
AI Maryah Island, Abu Dhabi, United Arab Emirate
โทรศัพท์: โทรสำร: MOZ LNG1 Co-Financing Company, LDA
สำนักงำนใหญ่: Moçambique, Cidade de Maputo, DISTRITO
KAMPFUMO, Bairro de Sommerschield, Avenida Julius Nyerere,
n.º 3412
โทรศัพท์: โทรสำร: Leismer Aerodrome Limited
สำนักงำนใหญ่: 1200, 215 – 9th Avenue SW Calgary, AB T2P 1K3,
Canada
โทรศัพท์: +1-403-237-8227
โทรสำร: +1-403-264-4640
Erawan 2 FSO Pte. Ltd.
สำนักงำนใหญ่: 3 Fraser Street #12-28 Duo Tower Singapore
โทรศัพท์: โทรสำร: -

ชื่อบริษัท

ให้เช่าเรือ FSO

ให้บริการการเดินทางทางอากาศ

จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของโครงการ
ในประเทศโมซัมบิก

จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของโครงการ
ในประเทศโมซัมบิก

ประเภทธุรกิจ

E2FSO

LAL

Moz LNG1
Co-Financing

MOZ LNG1
Financing

ชื่อย่อ

100

200

1,000,000

140,000,000

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 66

JV Marine
ร้อยละ 13.11

PTTEP CA ร้อยละ 32

MOZ LNG1 Holding
ร้อยละ 100

MOZ LNG1 Holding
ร้อยละ 100

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม)
ทัง้ หมด

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

Asia Pacific Marine Services (EF) B.V.
สำนักงำนใหญ่: Naritaweg 165, Telestone 8, 1043 BW Amsterdam,
The Netherlands
โทรศัพท์: โทรสำร: บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ นั จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1
ศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 4-5 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงจตุจกั ร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2537-3456
โทรสำร: +66-2537-2935
บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 10
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2537-2971
โทรสำร: บริษัท แอโร สกาย โซลูช่นั ส์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: 3/24 ซอยพหลโยธิน 13 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2618-2266
โทรสำร: -

22

25

24

23

ชื่อบริษัท

ที่

ให้บริการด้านอากาศยานไร้คนขับ
เพื่อการตรวจสอบโครงสร้าง
และอุปกรณ์

ดาเนินกิจการด้านวิสาหกิจ
เพื่อสังคม

ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

ให้เช่าเรือ FSO

ประเภทธุรกิจ

Aerosky

SPSE

PTT Digital

Asia Pacific Marine
Services

ชื่อย่อ

10,000

1,000,000

15,000,000

18,000

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

หุน้ สามัญ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

ส่วนที่ 1 หน้า 67

เออาร์วี / ARV
ร้อยละ 33

ปตท.สผ. / PTTEP
ร้อยละ 15

ปตท.สผ. / PTTEP
ร้อยละ 20

สัดส่วนกำรถือหุ้น
(โดยตรง/อ้อม)
ทัง้ หมด
E2FSO ร้อยละ 100

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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80

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
1.3.2 บุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
-ไม่ม-ี
1.3.3 ควำมสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นใหญ่
ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมของบริษัทฯ เป็ นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ที่ประกอบธุร กิจปิ โตรเลียมและปิ โตรเคมีครบวงจรในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีการลงทุนตลอดห่วงโซ่ ตั้งแต่
ต้นนา้ จนถึงปลายนา้ ซึ่ง ปตท. ประกอบด้วยธุรกิจที่ดาเนินการเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
ปั จ จุบัน ปตท. ถื อ หุ้น ปตท.สผ. (ทั้ง ทางตรงและทางอ้อ ม) ประมาณร้อ ยละ 65.29 ของจ านวนหุ้น ที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ยง
และจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. ส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจ
ก๊ าซธรรมชาติอ ย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย ทั้งนี ้ ปตท. เป็ นผู้ซือ้ ที่สาคัญ ของ ปตท.สผ. ซึ่งจะนาผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียม
ไปผ่ า นกระบวนการแยกและผลิ ตเพื่ อ จ าหน่ า ยเป็ น เชื ้อ เพลิ งและวัต ถุดิ บ ส าหรับ ธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า ปิ โ ตรเคมี ภาคขนส่ ง ภาคอุต สาหกรรม
และการใช้ในครัวเรือน
ในปี 2564 ปตท.สผ. มีการจัดหาวัตถุดิบ ให้แ ก่ ปตท. โดยเป็ นการขายผลิ ตภัณ ฑ์ปิ โตรเลีย ม ซึ่งประกอบด้วยการขาย
นา้ มันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ ก๊ าซแอลพีจี และคอนเดนเสท ซึ่งการกาหนดราคาและเงื่อ นไขของทุกรายการเป็ นไปตามปกติข องธุร กิ จ มี
ความยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือเท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีรายการ
ระหว่างกันอื่น ๆ กับ ปตท. โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
1.3.4 ผู้ถือหุ้น
(1) รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่*
ผูถ้ ือหุน้ ที่ถือหุน้ สูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ได้แก่
ร้อยละของจำนวน
หุ้นทั้งหมด
2,532,340,489
63.79

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

อันดับ

จำนวนหุ้น

1

1

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)1

2

2

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

292,036,543

7.36

3

3

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

4

4

STATE STREET EUROPE LIMITED

102,963,076
96,222,376

2.59
2.42

5

5

บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิง้ จากัด2

59,520,000

1.50

6

6

สานักงานประกันสังคม

45,216,577

1.14

7

7

THE BANK OF NEW YORK MELLON

44,718,635

1.13

8

8

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

43,815,500

1.10

9

9

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE A) NOMINEES LIMITED

25,499,464

0.64

10

10

BNY MELLON NOMINEES LIMITED

19,366,479

0.49

รวมจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

3,261,699,139

82.16

รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565

3,969,985,400

100

หมายเหตุ: 1 กระทรวงการคลังเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.)
2
ถือหุน้ โดย ปตท. ร้อยละ 100
(2)

ผู้ถือหุ้นทีถ่ ือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด**

11

1

รำยชื่อผู้ถือหุ้นทีถ่ ือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด (3 อันดับแรก)
ณ วันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2565
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

12

2

STATE STREET EUROPE LIMITED

28,635,113

0.72

13

3

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

21,529,262

0.54

81,125,004

2.04

อันดับ

14

ร้อยละของจำนวน
หุ้นทั้งหมด
30,960,629
0.78

จำนวนหุ้น

รวมจำนวนหุ้น
หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP-R

* สามารถเข้าดูขอ้ มูล ณ ปั จจุบนั (Update) ได้ที่ https://www.pttep.com/th/Investorrelations/Shareholderinformation/Top10shareholders.aspx
** ตัง้ แต่วนั ที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิ ดเผยข้อมูลรายชื่อผูถ้ ือหุน้ เอ็นวีดีอาร์ เป็ นการเปิ ดเผยข้อมูลผูถ้ ือหุน้ เอ็นวีดีอาร์
ตัง้ แต่รอ้ ยละ 0.50 ของจานวนหุน้ ที่ชาระแล้วของหลักทรัพย์อา้ งอิงขึน้ ไป
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(3) ผู้ ถื อ หุ้ น รำยใหญ่ ที่ โ ดยพฤติ ก ำรณ์มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ กำรก ำหนดนโยบำยกำรจั ด กำรหรื อ กำรด ำเนิ น กำร
ของบริษัทฯ อย่ำงมีนัยสำคัญ
ปตท. ในฐานะที่เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ ปตท.สผ. มีส่วนในการกาหนดนโยบายการจัดการและการดาเนิ นงาน
ของบริษัทฯ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ฯ ทั้งนี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีกรรมการที่เป็ นกรรมการหรือผูบ้ ริหาร
ของ ปตท. จานวน 3 คน จากจานวนกรรมการของ ปตท.สผ. ทัง้ หมด 15 คน
(4) ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder’s Agreement) ในเรื่องทีม่ ีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำย
หลักทรัพย์หรือกำรบริหำรงำนของบริษัทฯ โดยทีข่ ้อตกลงดังกล่ำวมีบริษัทฯ ร่วมลงนำมด้วย
- ไม่มี 1 .4

จำนวนทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้ว

ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 โครงสร้า งเงิ น ทุ น ตามงบการเงิ น รวมประกอบด้ว ยหนี ้สิ น ที่ มี ด อกเบี ้ย ( Interest-Bearing Debt)
จานวน 4,093 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผูถ้ ือหุน้ จานวน 12,428 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็ นอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
เท่ากับ 0.33 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สาคัญมีดงั นี ้
1.4.1 หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบี ยนและทุน ช าระแล้วจ านวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้ว ย
หุน้ สามัญ จานวน 3,969,985,400 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
1.4.2 หุ้นประเภทอื่นทีม่ ีสิทธิหรือเงื่อนไขแตกต่ำงจำกหุ้นสำมัญ
-ไม่มี1.4.3 จำนวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นจำกเอ็นวีดีอำร์
เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อา้ งอิงไทย
ที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (ไทยเอ็นวีดีอาร์) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตัง้ ขึน้ โดย NVDR มีลกั ษณะเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic Listing) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือ ช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถ
ลงทุนในหุน้ สามัญของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่มีขอ้ จากัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของชาวต่างชาติ
(Foreign Limit) และได้ ร ั บ สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ท างการเงิ น เช่ น เงิ น ปั น ผล และสิ ท ธิ ใ นการซื ้อ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น เช่ น เดี ย วกั บ การลงทุ น ใน
หุน้ ทุนของบริษัทดังกล่าว ทัง้ นี ้ ผูถ้ ือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุมของบริษัท (Non-Voting Rights) ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิ
ออกเสี ย งเพื่ อ ลงมติ เ กี่ ย วกั บ การเพิ ก ถอนหุ้น ออกจากการเป็ นหลัก ทรัพ ย์จ ดทะเบี ย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ อย่ า งไรก็ ต าม ถึ ง แม้ว่ า
วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผูล้ งทุนชาวต่างประเทศ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NDVR ได้เช่นกัน
ทัง้ นี ้ หุน้ สามัญ ของ ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้ มีรายละเอียดปรากฎในหัวข้อ "ผูถ้ ือหุน้ "
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1.5

กำรออกหลักทรัพย์อื่น
1.5.1 หลักทรัพย์แปลงสภำพ
-ไม่มี1.5.2 หลักทรัพย์ทเี่ ป็ นตรำสำรหนี้
หุ้นกู้

ปตท.สผ. ได้ร ับ การจั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ อยู่ ใ นระดั บ ที่ น่ า ลงทุ น ( Investment Grade) โดยสถาบั น จั ด อั น ดั บ
ความน่าเชื่อถือซึ่งเป็ นที่ยอมรับทั่วโลก ได้แก่ Moody’s Investors Service (Moody’s), Standard & Poor’s Ratings Services (Standard
& Poor’s) และ Fitch Ratings (Fitch) ที่ ร ะดั บ Baa1, BBB+ และ BBB+ ตามล าดั บ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยั ง ได้ร ับ การจั ด อั น ดั บ
ความน่ า เชื่ อ ถื อ จากบริ ษั ท ทริ ส เรทติ ้ง จ ากั ด ซึ่ ง เป็ น สถาบัน จั ด อัน ดับ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ในประเทศไทย ที่ ร ะดับ AAA ซึ่ ง เป็ น อัน ดับ
ความน่าเชื่อถือที่สงู สุด
เมื่อ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 ปตท.สผ. ได้ดาเนินการออกหุ้น กู้ดิ จิ ทัล ชนิดระบุช่ือ ผู้ถือ ไม่ด้อ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน
และมีผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ จานวน 6,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี โดยมีอัตราดอกเบีย้ แบบขั้นบันได ระหว่างร้อยละ 2.00-2.75 ต่อปี คิดเป็ นอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 2.25 ต่อปี โดยบริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญาแปลงหนีห้ นุ้ กูส้ กุลเงินบาทดังกล่าวกับสถาบันการเงิน ให้เป็ นหนีส้ กุลเงิน
ดอลลาร์ส หรั ฐ อเมริ ก า (Cross Currency Swap) เป็ นจ านวน 181.82 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. ที่ อั ต ราแลกเปลี่ ย นเฉลี่ ย 33.00 บาท
ต่อดอลลาร์ สรอ. และดอกเบีย้ เฉลี่ยร้อยละ 2.53 ต่อปี โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. มียอดหุน้ กูค้ งค้างตามรายละเอียดดังนี ้
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6 มิถนุ ายน 2572

19 มิถุนายน 2565

5 พฤศจิกายน 2569

6 มิถนุ ายน 2557

19 มิถุนายน 2562

5 พฤศจิกายน 2564

วันครบกำหนดไถ่ถอน

5 ปี

3 ปี

15 ปี

อำยุ

6,0004

15,0003

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)
11,4002
ร้อยละ 4.82
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 2.26
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
อัตราดอกเบีย้ แบบขัน้ บันได
ระหว่างร้อยละ 2.00-2.75
ต่อปี คิดเป็ นอัตรา
ผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ
2.25 ต่อปี จ่ายดอกเบีย้
ทุก 6 เดือน

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี

AAA

AAA

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS
AAA

1
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อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จดั ทาโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด สาหรับหุน้ กูท้ ี่ออกในปี 2557 และปี 2562 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ของบริษัท ปตท.สผ. และบริษัท ปตท.สผ.ศง.
และหุน้ กูท้ ี่ออกในปี 2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ของบริษัท ปตท.สผ.
2
ปตท.สผ. เป็ นผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละในปี 2557 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 11,400 ล้านบาท เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อตั ราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 4.989 ต่อปี
3
ปตท.สผ.ศง. เป็ นผูอ้ อกหุน้ กูโ้ ดยมี ปตท.สผ. เป็ นผูค้ า้ ประกันหุน้ กูท้ งั้ จานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และในปี 2562 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 15,000 ล้านบาท เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 480 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ที่อตั ราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 2.79 ต่อปี
4
ปตท.สผ. เป็ นผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละในปี 2564 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 6,000 ล้านบาท เป็ นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 181.82 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทีอ่ ตั ราดอกเบีย้ คงที่รอ้ ยละ 2.53 ต่อปี

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

ชนิดของหุ้นกู้

วันทีอ่ อกและเสนอขำย

1) หุน้ กูส้ กุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทัง้ สิน้ 32,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

6 ธันวาคม 2602
15 มกราคม 2573
10 มิถุนายน 2570

6 ธันวาคม 2562

15 มกราคม 2563

10 มิถุนายน 2563

7 ปี

10 ปี

40 ปี

30 ปี

อำยุ

5003

3503

6503

4902
ร้อยละ 6.350
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 3.903
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 2.993
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 2.587
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี

Baa1

Baa1

Baa1

NA

NA

NA

BBB+

BBB+

BBB+

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
Standard &
Fitch
Moody’s
Poor’s
Baa1
BBB+
BBB+

2

1
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อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จดั ทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และ Fitch เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564
พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็ นผูอ้ อกหุน้ กูโ้ ดยมี ปตท.สผ. เป็ นผูค้ า้ ประกันหุน้ กูท้ งั้ จานวนตลอดอายุหนุ้ กู้ และในปี 2556 ได้มีการซือ้ คืนหุน้ กูจ้ านวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทาให้หนุ้ กูม้ ีจานวนลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็ น 490 ล้านดอลลาร์ สรอ.
3
ปตท.สผ.ศง. เป็ นผูอ้ อกหุน้ กูโ้ ดยมี ปตท.สผ. เป็ นผูค้ า้ ประกันหุน้ กูท้ ั้งจานวนตลอดอายุหนุ้ กู้

12 มิถุนายน 2585

12 มิถุนายน 2555

หุน้ กูเ้ งินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ดอ้ ยสิทธิ

วันครบกำหนดไถ่ถอน

วันทีอ่ อกและเสนอขำย

ชนิดของหุ้นกู้

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

2) หุน้ กูส้ กุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,990 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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2

1

วันทีอ่ อก
และเสนอขำย
15 มิถนุ ายน 2555
วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
• ปตท.สผ. อาจใช้
สิทธิไถ่ถอนได้
เมื่อเลิกบริษัท หรือ
• ใช้สิทธิไถ่ถอนตาม
เงื่อนไขที่กาหนด
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

อำยุ

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)
5,0002

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จดั ทาโดยบริษัท ทริสเรทติง้ จากัด เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564
ในทางบัญชี บันทึกหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิดงั กล่าวเป็ นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุน้

หุน้ กูเ้ งินบาท
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลกั ษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผูอ้ อกหุน้ กูม้ ีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบีย้ โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ชนิดของหุ้นกู้

อัตรำดอกเบีย้ ต่อปี

• จ่ายดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน

• ปี ที่ 61 เป็ นต้นไป: ร้อยละ 7.85

• ปี ที่ 31-60: ร้อยละ 6.85

• ปี ที่ 11-30: ร้อยละ 6.10

• ปี ที่ 1-10: ร้อยละ 5.85

3) หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาท (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS
AA
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
1.6

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผล

หากไม่มีความจาเป็ นอันใด คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมัติการจ่ายเงินปั นผลแก่
ผูถ้ ือหุน้ เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษี เงินได้แล้วในแต่ละปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณา
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ ือหุน้ ตามความเหมาะสม และรายงานให้ที่ป ระชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป ส่วนนโยบาย
การจ่ายเงินปั นผลของบริษั ทย่อ ยของ ปตท.สผ. นั้น จะคานึงถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนในอนาคต และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง
กับการดาเนินการต่าง ๆ รวมถึงกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาจ่ายเงินปันผล
อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปั นผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชาระดอกเบีย้ หรือมีดอกเบีย้ ค้างชาระของ
“หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ครัง้ ที่ 1/2555 จานวน 5,000 ล้านบาท ที่เสนอขายโดยบริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) ในเดือนมิถนุ ายน 2555” ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิของหุน้ กูด้ งั กล่าว
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของ ปตท.สผ.
ปี
อัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บำท)

2560
4.54

2561
8.69

2562
11.72

2563
5.65

อัตรำเงินปั นผลต่อหุ้น (DPS) (บำท)

4.25

5.00

6.00

4.25

อัตรำกำรจ่ำยเงินปั นผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)

88%

55%

49%

77%

2564

9.70
5.00
50%
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ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมมีความซับซ้อนทั้งในเชิงเทคนิคและขัน้ ตอนการดาเนินงาน ใช้เงินลงทุนสูงในการดาเนินโครงการ
ตั้งแต่การแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ การสารวจ การพัฒนาโครงการ และการผลิต อีกทั้งการดาเนินธุร กิจในโลกปั จจุบันประสบกับ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปั จจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มทวีความรุ นแรงมากขึน้ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา (โควิด 19) ที่กระทบต่อมวลมนุษยชาติและเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคานา้ มัน สถานการณ์ความไม่สงบ
และความหลากหลายของกฎระเบียบในประเทศต่าง ๆ ที่ ปตท.สผ. ลงทุน ความต้องการใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลที่มีแนวโน้มลดลง
การนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว [Liquefied Natural Gas (LNG)] เพื่อทดแทนการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด และความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity Risk) ยิ่งไปกว่านั้น ประเด็นภาวะโลกร้อน
และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก็ยิ่งทวีความสาคัญ ในการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 [the 26th United Nations Climate Change Conference of the Parties (COP26)] ในเดือนพฤศจิกายน 2564
นานาประเทศรวมถึงประเทศไทยได้รว่ มกันแสดงจุดยืนและให้คามั่นที่จะบรรลุเป้าหมายในการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ “อนาคตคาร์บอนต่ า” (Low Carbon Future) และลดการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกสุทธิ เป็ นศูนย์ (Net Zero)
อย่างจริงจัง ดังนัน้ จึงเป็ นความท้าทายอย่างยิ่งที่ทาให้ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญอย่างยิ่งยวดกับการบริหารความเสี่ยงและการบริหารความต่อเนื่อง
ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและการจัดการประเด็นความเสี่ยงทุกด้านอย่างรอบคอบ
และรวดเร็ว เพื่อสร้างคุณค่าให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาวไปพร้อมกับการเติบโตอย่างยั่งยืน
2.1

นโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กำรกำกับดูแล

คณะกรรมการและผูบ้ ริหาร ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็ นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้อนุมัติ
กรอบการกากับดูแ ลความเสี่ย งองค์กร (Risk Governance Framework) เพื่อ กาหนดความรับ ผิด ชอบและอ านาจหน้าที่ ในการบริ ห าร
ความเสี่ยงตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการ ปตท.สผ. ไปจนถึงระดับหน่วยธุรกิจ เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงภายในองค์กรมีการสื่อสาร
ประสานความร่วมมือ และมีความเชื่อมโยงกันทุกระดับ อีกทั้งได้อนุมัติระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite Statement)
เพื่อใช้เป็ นกรอบในการดาเนินงานและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจ ทาให้บริษัทฯ สามารถควบคุมดูแลการจัดการความเสี่ยงทุกด้านให้อ ยู่
ภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้อย่างมีประสิทธิผล
คณะกรรมการ ปตท.สผ. แต่ ง ตั้ง และมอบอ านาจให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ย งท าหน้า ที่ ก ากับ ดูแ ลการบริ หาร
ความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้อนุมั ตินโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk
Management Policy and Framework) และขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Metrics & Limits) เพื่อกาหนดแนวทางในการบริ ห าร
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) โดยมีหน่วยงานบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่รบั ผิดชอบในการนานโยบายและ
กรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ท่ วั ทั้งองค์กร ผนวกกับการปลูกฝั งวัฒนธรรมและจิตสานึกด้านความเสี่ยงแก่บุคลากรในทุกหน่วยงาน
เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ สาหรับความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงที่มีผลกระทบ
ระดับ องค์ก ร (Corporate Risk) และความเสี่ ย งเกิ ด ใหม่ (Emerging Risk) จะถูก รายงานให้ฝ่ ายจั ด การ คณะกรรมการจัด การ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ ยง รวมถึงคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ม่ ันใจว่ าได้ร ับการบริ หารจัดการ เพื่อป้องกัน
ไม่ให้กลายเป็ นปัญหาโดยไม่ทราบล่วงหน้า ช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึน้ และลดการเกิดความเสี่ยงซา้
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ปตท.สผ. มี โ ครงสร้ างการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Structure) ที่ ส อดคล้ อ งกั บ หลัก การโมเดล 3 ด่ า น
(Three Lines Model) ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน [The Institute of Internal Auditors (IIA)] ซึ่งส่งเสริ มการกากับดูแลและการบริ หาร
ความเสี่ยงในองค์กรให้ แข็งแกร่ง โดยหน่วยงานที่มีบทบาทในด่านที่หนึ่ง (First Line Roles) มีหน้ าที่ในการดาเนินงานพร้ อมกับบริหารจัดการ
ความเสี่ยง (เป็ นเจ้ าของความเสี่ยง หรื อ Risk Owner) และทางานประสานกับหน่วยงานที่มีบทบาทในด่ านที่สอง (Second Line Roles)
ได้ แก่ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่ อง เช่น หน่วยงานกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ หน่วยงาน
ความปลอดภั ย มั่ น คง อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อม เป็ นต้ น ซึ่ ง มี ห น้ าที่ ใ ห้ ข้ อแนะน าและช่ ว ยเหลื อ สนั บ สนุ น ด้ า นการบริ ห าร
ความเสี่ยง ส่วนหน่วยงานที่ มีบ ทบาทในด่ านที่ส าม (Third Line Roles) คือ หน่วยงานตรวจสอบ มีหน้ าที่ตรวจสอบและให้ ข้ อ แนะน า
อย่างเป็ นอิสระ มีการแลกเปลี่ยนข้ อมูลกับหน่วยงานบริ หารความเสี่ยง เพื่อพัฒนาปรับปรุ งการบริ หารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ ้น ทาให้ มนั่ ใจว่าประเด็นความเสี่ยงที่สาคัญได้ ถกู ระบุและจัดการอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2564 ปตท.สผ. ได้ ทาการทบทวนการบริ หารความเสี่ยงองค์กรและปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้ องทังหมด
้
ได้ แก่ กรอบการ
ก ากับ ดูแ ลความเสี่ ย งองค์ ก ร (Risk Governance Framework) ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management
Committee Charter) ประกาศระดับความเสี่ยงที่อ งค์กรยอมรั บได้ (Risk Appetite Statement) เกณฑ์ แ ละขอบเขตความเสี่ยงที่อ งค์กร
ยอมรับได้ (Risk Metrics & Limits) นโยบายการบริ หารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) ข้ อกาหนดการบริ หาร
ความเสี่ยง (Risk Management Standard) และข้ อพึงปฏิบัติการบริ หารความเสี่ยง (Risk Management Guideline) ทัง้ นี ้ เพื่อเสริ มสร้ าง
การกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิผลยิ่งขึ ้น สอดคล้ องกับบริ บทองค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป และวางแนวปฏิบตั ิให้ ส่งเสริ มและ
สนับสนุนต่อการบรรลุวตั ถุประสงค์ด้านความยัง่ ยืนร่วมด้ วย
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมุ่ง มั่นกากับดูแลการบริ หารความเสี่ยงในโครงการใหม่ที่เข้ าไปลงทุน เพื่อให้ บรรลุเป้าหมายตาม
แผนกลยุทธ์ การดาเนินการและการขยายธุรกิจ (Execute และ Expand) เช่น โครงการก๊ าซธรรมชาติข นาดใหญ่ ในแปลง 61 รัฐสุลต่าน
โอมาน และโครงการมาเลเซียทังในระยะส
้
ารวจ ระยะพัฒนา และระยะผลิต โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ได้ ทาการประเมินระดับวุฒิภาวะด้ าน
GRC (GRC Maturity Assessment) ในโครงการมาเลเซีย เพื่อวิเคราะห์จดุ แข็งและวางแผนพัฒนาจุดอ่อนในด้ าน GRC ซึง่ รวมถึงการพัฒนา
การบริหารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้นด้ วย
นโยบำยและแผนกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงได้ อนุมัตินโยบายและกรอบการบริ หารความเสี่ยงองค์กรที่ม่งุ เน้ นการบริ หารความเสี่ยง
เชิงรุ กและการมีวัฒ นธรรมด้ า นความเสี่ย งที่ เข้ มแข็ง มีกระบวนการบริ ห ารความเสี่ ยงอย่า งเป็ นระบบ สอดคล้ อ งกับ มาตรฐานสากล
ISO 31000:2018 และมีการนากรอบแนวทางการบริ หารความเสี่ยงของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway
Commission (COSO) Enterprise Risk Management – Integrating with Strategy and Performance (COSO ERM 2017) และ COSO
Enterprise Risk Management – Applying Enterprise Risk Management to Environment, Social and Governance-related Risks
(COSO ESG 2018) มาปรั บ ใช้ เ พื่ อ เชื่ อ มโยงการบริ ห ารความเสี่ ย งเข้ า กับ การวางแผนกลยุท ธ์ และบูร ณาการการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้ านความยั่งยืน อันได้ แก่ ประเด็นด้ านสิ่งแวดล้ อม ด้ านสังคม และด้ านบรรษัทภิบาล เข้ ากับกระบวนการบริ หารความเสี่ยงทั่วทัง้ องค์กร
โดยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการบริ หารความเสี่ยง และผลักดันการบริ หารความเสี่ยง
ให้ ค รอบคลุม ไปยัง ผู้รั บ เหมา คู่ค้ า และหุ้น ส่ ว นทางธุ ร กิ จ ต่ า ง ๆ เพื่ อ สร้ างความเชื่ อ มั่น ต่ อ การบรรลุวิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ กลยุท ธ์ และ
วัตถุประสงค์ทางธุรกิจ
จากนโยบายและกรอบการบริ ห ารความเสี่ ย งองค์ ก ร หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย งมี ห น้ า ที่ ดูแ ลการบริ ห ารความเสี่ยง
ในภาพรวมและสนับสนุนให้ เกิดการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กรในทุกระดับ ทังในระดั
้
บองค์กร (Corporate Level) และระดับปฏิบตั ิการ
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(Operational Level) หน่วยงานบริหารความเสี่ยงมีการวางกลยุทธ์และแผนการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Strategy and Plan)
เพื่ อ บูร ณาการการบริ ห ารความเสี่ ย งเข้ า กั บ การด าเนิ น งานและการตัด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ ครอบคลุม การด าเนิ น งานหลัก ของบริ ษั ท ฯ
ทุกด้ าน ซึ่งประกอบด้ วยการวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การตัดสินใจลงทุนและถอนการลงทุน การบริ หารโครงการขนาดใหญ่
การปฏิบัติการและกระบวนการทางธุรกิจ รวมไปถึงการบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management) และการบริ หารจัดการ
ด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการบริหารความเสี่ยงได้ อย่างเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงและ
ผลตอบแทนที่จะได้ รับ พร้ อมทัง้ มีการติดตามความคืบหน้ าของแผนจัดการความเสี่ยง (Mitigation Plan) และตัวชีว้ ัดความเสี่ยงที่สาคัญ
[Key Risk Indicators (KRIs)] ซึ่งเป็ นเครื่ องมือในการเตือ นภัยล่วงหน้ าเพื่อกาหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติมได้ ทัน เหตุก ารณ์
นอกจากนี ้ หน่วยงานบริ หารความเสี่ยงจะยกระดับความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญในระดับองค์กรและความเสี่ยงเกิดใหม่ จัดทาเป็ น Corporate
Risk Profile (CRP) รายงานให้ ฝ่ ายจัดการ คณะกรรมการจัดการ และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงรั บ ทราบอย่ างสม่ าเสมอ และ
มีการแจ้ งต่อคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนยั สาคัญ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงได้ อย่างทันท่วงที
ในปี 2564 ปตท.สผ. ได้ ทาการปรั บปรุ งการบริ หารความเสี่ยงองค์กร โดยยกระดับการบูรณาการการบริ หารความเสี่ยง
เชิงกลยุทธ์เข้ ากับกระบวนการวางแผนกลยุทธ์และการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์อย่างครบถ้ วน มีการติดตามสมมติฐานที่ใช้ ในการกาหนด
กลยุท ธ์ อ ย่ า งสม่ า เสมอเพื่ อ ให้ ส ามารถปรั บ กลยุ ท ธ์ ไ ด้ อ ย่ า งทัน ท่ ว งที และมี ก ารก าหนดข้ อ พึ ง ปฏิ บัติ ส าหรั บ การบริ ห ารความเสี่ ย ง
ด้ านสิ่งแวดล้ อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG-related risks) เพื่อนาไปใช้ ทวั่ ทังองค์
้ กร นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ประสบความสาเร็จในการนา
ระบบลงทะเบียนความเสี่ยงออนไลน์ในรู ปแบบ Web Application [Web-based Risk Register System (RR System)] ที่ได้ มีการพัฒนา
และเริ่ มใช้ งานจริ งตังแต่
้ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 มาใช้ และได้ รับประโยชน์อย่างเป็ นรูปธรรม ทาให้ เจ้ าของความเสี่ยงสามารถระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงได้ อย่างครบถ้ วน รวดเร็ว สื่อสารได้ อย่างทัว่ ถึง ง่ายต่อการรวบรวมและยกระดับความเสี่ยงที่สาคัญขึ ้นมาเป็ นความเสี่ยง
ระดับองค์กร และช่วยให้ ผ้ ูเกี่ ยวข้ องสามารถติดตามการจัดการความเสี่ยงได้ อ ย่างสะดวก รวดเร็ ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยในปี 2564
ปตท.สผ. สามารถบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งได้ อ ย่ างมีป ระสิ ทธิ ภ าพ และไม่พบปั ญ หาที่ส่ง ผลกระทบรุ นแรง ( No Surprise Problem)
อันเนื่องมาจากการไม่ลงทะเบียนความเสี่ยง
ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการบริ หารความเสี่ ยงให้ มีประสิ ทธิ ภาพและรวดเร็ วยิ่งขึน้ โดยการพัฒนา Chat Bot ที่จะช่ วย
ในการระบุความเสี่ยงซึ่งใช้ ประโยชน์จาก Risk Database ของความเสี่ยงที่เคยลงทะเบียนไว้ เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการของผู้ใช้ งาน
ให้ มากที่สดุ ต่อไป
วัฒนธรรมควำมเสี่ยงในองค์ กร
ปตท.สผ. มุ่งเน้ นการสร้ างวัฒนธรรมด้ านความเสี่ยงที่เข้ มแข็ง เพื่อเสริ มสร้ างให้ การบริ หารความเสี่ยงในองค์กรแข็งแกร่ง
และยัง่ ยืน จึงให้ ความสาคัญในการปลูกฝั งจิตสานึกด้ านความเสี่ยงและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร โดยมีผ้ บู ริ หารทุกระดับ
เป็ นผู้นา เป็ นแบบอย่างที่ดี มีการสร้ างความตระหนักและความรู้ ความเข้ าใจเพื่อ ให้ บุคลากรสามารถนาการบริ ห ารความเสี่ ยงมาใช้
ในการด าเนิ น งานจนเป็ นวัฒ นธรรมองค์ ก ร ผ่ า นการฝึ กอบรมและกิ จ กรรมต่ า ง ๆ ส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารทบทวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง
และนาบทเรี ยนในอดีต รวมถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ มาใช้ เพื่อพัฒนาการบริ หารความเสี่ยงให้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
มีการแต่งตัง้ ผู้ประสานงานด้ านความเสี่ยง (Risk Coordinator) ประจาหน่วยงานและโครงการ เพื่อ ทาหน้ าที่ประสานงานและรายงาน
เกี่ยวกับการบริ หารความเสี่ยงระหว่างหน่วยงานเจ้ าของความเสี่ยงกับหน่วยงานบริ หารความเสี่ยง ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนให้ เกิดการประเมิน
ความเสี่ยงและบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพทัว่ ทังองค์
้ ก ร นอกจากนี ้ ยังมีการติดตามและประเมินผลการบริ หารความเสี่ยง
ด้ วยตัวชี ้วัดเกี่ยวกับการระบุความเสี่ยงและผลการบริ หารความเสี่ยง (Unidentified Risk KPI) สาหรับผู้บริหารทุกระดับของแต่ละหน่วยงาน
ที่เป็ นเจ้ าของความเสี่ยง รวมถึงหน่วยงานบริหารความเสี่ยงซึง่ มีหน้ าที่เป็ นผู้ดแู ลความเสี่ยงในภาพรวมด้ วย
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ในปี 2564 ปตท.สผ. มี ก ารจัด GRC Moment ให้กับ คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่ อ สร้า งความรู ้ค วามเข้า ใจเกี่ ย วกั บ
การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management) ซึ่งได้มีการปรับปรุงและยกระดับการดาเนินงาน ในปี นีม้ ีการเพิ่มกิจกรรม
สร้างความรูค้ วามเข้าใจในเรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานทุกคนมากยิ่งขึน้ ผ่านสื่อออนไลน์หลากหลายช่องทางโดยใช้ “Low Risk
High Return – เสี่ยงไม่ส่มุ Podcast” มาตลอดทัง้ ปี นอกจากนี ้ ยังมีการจัดกิจกรรมบรรยายเพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรูใ้ นประเด็นสาคัญ
ที่อาจจะเป็ นความเสี่ยงในปั จจุบัน เช่น สรุ ปสถานการณ์การเมืองในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) และประเทศมาเลเซีย
เป็ นต้น ทาให้พนักงานมีความรูท้ นั เหตุการณ์ สามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่องานและภาพรวมบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึน้
2.2

ปั จจัยควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ
2.2.1 ควำมเสี่ยงต่อกำรดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือกลุ่มบริษัท ทัง้ ในปั จจุบันและทีอ่ ำจเกิดใหม่ (Emerging Risk)
(1) ปั จจัยเสี่ยงด้ำนกลยุทธ์และกำรลงทุน (Strategic & Portfolio)
1) ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนเพิ่มเติมในโครงกำรปั จจุบันและโครงกำรใหม่

ปตท.สผ. ยังคงดาเนินการตามกลยุทธ์การขยายธุรกิจ (Expand) ไปในประเทศต่าง ๆ ที่มีศกั ยภาพ เพื่อรักษาอัตรา
ปริมาณสารองต่อการผลิตที่ไม่นอ้ ยกว่า 5 ปี ด้วยการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่รว่ มกับพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ระดับโลก โดยพืน้ ที่ม่งุ เน้นหลัก
ของบริษัทฯ คือ “Core Areas” ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลาง ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญควบคู่ไปกับการเป็ นภูมิภาคที่มี
ความเสี่ ย งด้า นภูมิ ร ัฐ ศาสตร์ (Geopolitics) ที่ ย อมรับ ได้ และมี ต้น ทุน ในการพัฒ นาและการผลิ ต ที่ ค่ อ นข้า งต่ า นอกจากนี ้ ปตท.สผ.
ยังต้องคานึงถึงประเด็นความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายพลังงาน ประเด็นทางกฎหมาย
และกฎระเบียบในประเทศต่าง ๆ รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและกระแสความกังวลเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 และความผันผวนของราคานา้ มันดิบ ซึ่งจะชะลอการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ และส่งผลต่อความต้องการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
ในอนาคต เป็ นต้น
ในการนี ้ ปตท.สผ. ได้วางบทบาทเป็ น Cautious Diversified Player โดยยังคงสร้างและรักษาความแข็งแกร่งของ
ธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มไว้ต ามเป้ า หมายเดิ ม พร้อ มกับ แสวงหาโอกาสการลงทุน ในธุ ร กิ จ พลัง งานรู ป แบบใหม่ ที่ เ ป็ น มิ ต ร
ต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการใหม่ ๆ ควบคู่ไปกับการคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) เพื่อการเติบโต
อย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยมีแผนบริหารจัดการปั จจัยความเสี่ยงที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและขยายการลงทุน อาทิ การจัดทา
Due Diligence อย่ า งเข้ม งวด เพื่ อ ให้ก ารลงทุน อยู่ใ นขอบเขตความเสี่ ย งที่ ย อมรับ ได้ (Investment Risk Limit) การติ ด ตามวิ เ คราะห์
ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ และทบทวนกลยุทธ์เพื่อจะได้ปรับเปลี่ยนตอบสนองได้อย่างเหมาะสมและทันกาล การศึกษา
ข้อกาหนดของกฎระเบียบต่าง ๆ ความเป็ นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ และการพิจารณาความเสี่ยงของคู่สัญญา (Counterparty Risk)
เพื่ อ ก าหนดแผนบริ ห ารจัด การความเสี่ ย งที่ ชัด เจนไว้ล่ ว งหน้า เพื่ อ ลดโอกาสและผลกระทบในการเกิ ด ความเสี่ ย งในประเด็น ต่ า ง ๆ
นอกจากนี ้ ยังมีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็ นประจา พร้อมกาหนดแนวทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย และแผนปฏิบตั ิการในการลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) เพื่อบริหารจัดการผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น การเก็บภาษี คาร์บอนที่อาจเกิดขึน้ ในประเทศที่บริษัทฯ มีการปฏิบัติงาน และผลกระทบเชิงกายภาพต่อโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างใน
การผลิตจากอุณหภูมิโลกที่สงู ขึน้ ยิ่งไปกว่านัน้ บริษัทฯ ยังได้มีแผนในการกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือไปจากธุรกิจสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม (Beyond E&P) เพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคต โดยได้มีการแสวงหาโอกาสทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
ในธุรกิจพลังงานคาร์บอนต่า (Low Carbon Energy) เชือ้ เพลิงไฮโดรเจน และการดักจับและใช้ประโยชน์จากคาร์บอนไดออกไซด์ [Carbon
Capture Utilization and Storage (CCUS)] เพื่อสอดรับกับสังคมคาร์บอนต่าในอนาคต
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สาหรับโอกาสการลงทุนในพืน้ ที่และประเทศที่ไม่คนุ้ เคย ปตท.สผ. มีกระบวนการประเมินความเสี่ยงซึ่งพิจารณา
ความเสี่ยงทัง้ ทางด้านขนาดแหล่งปิ โตรเลียม ขนาดของโครงการ การได้มาซึ่งแหล่งปิ โตรเลียมและปริมาณสารองเพิ่มเติม การดาเนินการ
ความสามารถของผูด้ าเนินการ เงื่อนไขและความชัดเจนของการแบ่งผลประโยชน์ การปฏิบตั ิตามข้อสัญญา สภาพทางภูมิศาสตร์ กฎหมาย
และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อ ง ความมั่นคงทางด้านการเมือ ง ความสัมพันธ์ร ะหว่างประเทศ เสถี ยรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้จัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในประเทศที่เข้าลงทุนเพื่อให้คาแนะนา ทัง้ นี ้ ได้มีการหามาตรการป้องกันและบริหาร
ความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นล่วงหน้า เพื่อ ประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการและชดเชยความเสี่ยงเหล่านีไ้ ว้ในกระบวนการ
วิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือในสัญญาซือ้ ขาย/ร่วมทุน
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีกระบวนการกลั่นกรองที่พิจารณาโอกาส ความเสี่ยง และความคุม้ ค่าอย่างละเอี ยด
ในการพิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่ ตั้งแต่การเข้าร่วมทุน (Farm-in) การซือ้ กิจการ (Mergers & Acquisition) และการถอนหรือ
ลดสัด ส่ ว นการลงทุน (Withdrawal or Divestment) อย่ า งรอบคอบ เพื่ อ ให้ก ารขยายการลงทุน เป็ น ไปตามทิ ศ ทางกลยุท ธ์ข องบริษัท ฯ
โดยมีการนาเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองการลงทุนและคณะกรรมการจัดการ ก่อนที่จะนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมตั ิตามลาดับ
2) ควำมเสี่ยงด้ำนขีดควำมสำมำรถขององค์กร
ความสามารถขององค์ก รเป็ น ปั จ จั ย ส าคัญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ การด าเนิ น งานของ ปตท.สผ. ให้ไ ด้ต ามเป้ า หมาย
อย่างมีประสิทธิ ภ าพ บุคลากรและกระบวนการดาเนินงานเป็ นส่วนประกอบหลักในการกาหนดขีดความสามารถที่จะนาความส าเร็จ
มาสู่ อ งค์ก ร ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ ้น คื อ การขาดผู้เ ชี่ ย วชาญหรื อองค์ค วามรู ้ใ นด้า นที่ จ ะสนั บ สนุ น การเติ บ โตให้แ ก่ บ ริ ษั ท ฯ
การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน ทั้งนี ้ เพื่อรักษาบุคลากรหลักให้ทางานกับ ปตท.สผ. ต่อไป บริษัท ฯ จึงได้
เร่งพัฒนาองค์ความรู ้ เทคโนโลยี กระบวนการทางาน และบุคลากร เพื่อ ส่งเสริมและสนับสนุนให้การดาเนินงานและการขยายธุ ร กิ จ
ประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี ้
การบริหารจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge Management) เป็ นเครื่องมือเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ฯ ในการบริหาร
จัดการให้เกิดการสร้าง แลกเปลี่ยน และนาองค์ความรู อ้ ันเป็ นสินทรัพย์ที่สาคัญไปประยุกต์ใช้ให้เกิดนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเติบโต
อย่างยั่งยืน เตรียมความพร้อ มเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององค์กร ปตท.สผ. มีการวางแผน กาหนด
มาตรฐาน และตัง้ เป้าหมายการบริหารองค์ความรู ้ โดยมุ่งเน้นให้เป็ นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง มีการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดทัง้ ปี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูท้ งั้ จากภายในองค์กรและจากผูเ้ ชี่ยวชาญภายนอก รวมถึงการวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมขององค์กร (Technology & Innovation) ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของบริษัทฯ และเตรียมความพร้อม
เพื่อ รองรับ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) โดยจัดทาแผนการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและแผนการพัฒนา
เทคโนโลยี (Capability and Technology Development Roadmap) เพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ
ปตท.สผ. ยังได้พฒ
ั นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็ น IT Global Platform พร้อมทัง้ รักษาเสถียรภาพของระบบ
และควบคุมข้อมูลลับ เช่น การใช้ Cloud Storage รวมถึงการพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ เช่น การจัดฝึ กอบรม
ด้านดิจิทัล (Digital Academy) ให้แ ก่พนักงาน เพื่อ เสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจให้พร้อ มต่อ การเปลี่ยนแปลง (Agile Work) และได้มี
การจัดตั้งหน่วยงาน DCOE (Digital Center of Excellence) เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาศักยภาพของพนักงานด้านเทคโนโลยี เช่น
Data Scientist และ Data Engineer เป็ นต้น
ในด้านโครงสร้างองค์กรและกระบวนการทางาน ปตท.สผ. ได้ทบทวนและปรับปรุ งโครงสร้างองค์กร รวมถึง
กระบวนการทางาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถรองรับการเติบโตทางธุรกิจ โดยการพัฒนาแนวคิดในการปรับปรุงการมอบอานาจ
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ให้ เกิดความคล่องตัวและมีการควบคุมที่เหมาะสม การนาแนวปฏิบตั ิ “New Way of Working” มาใช้ เพื่อให้ พนักงานสามารถทางานที่บ้าน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยจากความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นจากภายนอก เช่น การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การชุมนุมประท้ วง
และอื่น ๆ รวมถึงการบริหารอัตรากาลังให้ มีประสิทธิภาพ สามารถรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
นอกจากนี ้ ในด้ านทรัพยากรบุคคล เพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการลงทุนในธุรกิจหลักและรองรับธุรกิจใหม่
รวมถึงการส่งผ่าน (Transition) การดาเนินงานทังในประเทศและต่
้
างประเทศให้ เป็ นไปอย่างราบรื่ น ปตท.สผ. จึงมีแผนงานในการจัดเตรี ยม
บุคลากรเพื่อสนับสนุนโครงการที่ ปตท.สผ. เข้ าไปลงทุน เช่น การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผู้นาให้ ทันต่อความต้ องการ
การพิจารณารับบุคลากรจากภายนอกในตาแหน่งสาคัญที่ไม่สามารถพัฒนาพนักงานได้ ทนั ในเวลาที่กาหนด รวมไปถึงการรักษาบุคลากรให้
ปฏิบตั ิงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้ วยการสร้ างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement) ปตท.สผ. มีการจัดทา
แบบสารวจความผูกพันต่อ องค์กรของพนักงาน (Employee Engagement Survey) ทุก ๆ 2 ปี จากผลการสารวจปี 2563 พบว่า ระดับ
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเพิ่มสูงขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2564 ซึ่งต้ องเผชิญความท้ าทายจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 ปตท.สผ. ยังคงดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อยกระดับการสร้ างความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานทังรู
้ ปแบบออนไลน์และ
ออฟไลน์ มี ก ารปรั บ กระบวนการทางด้ านทรั พ ยากรบุ ค คลให้ สอดรั บ กั บ การเปลี่ ย นแปลงสู่ยุ ค ดิ จิ ทั ล และสอดคล้ อ งกั บ รู ป แบบ
New Way of Working ตลอดจนปลูกฝั งค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร (Core Values: EP SPIRIT) ทังโครงการในประเทศและโครงการ
้
ต่างประเทศที่บริ ษัท ฯ เข้ าไปดาเนินการหรื อซื ้อกิจการ เช่น โครงการมาเลเซีย โครงการเมียนมา และโครงการจี 1 ที่ดาเนินกิจกรรมอย่าง
ต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ยกระดั บ การแสดงพฤติ ก รรม EP SPIRIT ของผู้ บริ ห ารและพนั ก งาน โดยสื่ อ สารและท าความเข้ าใจค่ า นิ ย มฯ ให้
พนักงานใหม่ ยิ่งไปกว่านั ้น ปตท.สผ. มีแผนทบทวนค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กร เพื่อรองรับนโยบายการลงทุนในธุรกิจหลักและรองรับ
ธุรกิจใหม่ของบริ ษัทฯ และการส่งผ่าน (Transition) การดาเนินงานทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของบริ ษัทฯ เพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้
พนักงานที่มีแผนปฏิบัติงานกับธุรกิจใหม่แ สดงพฤติกรรมตรงตามค่านิยมองค์กร จนเกิดเป็ นวัฒนธรรมในการทางานร่ วมกัน ส่งผลให้
สามารถดาเนินงานได้ บรรลุตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริ ษัท ฯ ที่ตงั ้ ไว้ ซึ่งถือเป็ นรากฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาและการเจริ ญเติบโต
อย่างมีประสิทธิภาพ ยัง่ ยืน และสอดคล้ องในทิศทางเดียวกับกลุ่ม ปตท.
(2) ปั จจัยเสี่ยงด้ ำนกำรเงินและตลำด (Financial & Market)
1) ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรเงิน
ปตท.สผ. ก าหนดกรอบนโยบายการบริ ห ารเงิน อย่ า งมีป ระสิ ท ธิ ภ าพภายใต้ ข อบเขตความเสี่ย งที่ ยอมรั บได้
ด้ า นการเงิ น (Financial Risk Limit) ซึ่ง อนุมัติ โ ดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งของ ปตท.สผ. และมี ก ารติ ด ตามสถานะดัง กล่ า ว
อย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ การนามาใช้ ในการพิจารณาการจัดหาแหล่งเงินทุนและการบริ หารสภาพคล่อง เพื่อให้ โครงสร้ างทางการเงินของ
กลุ่ม ปตท.สผ. มีความเข้ มแข็ง สอดคล้ องกับสภาวะการลงทุน และรองรับแผนงานการลงทุนของ ปตท.สผ. ทังในระยะสั
้
้นและระยะยาว
ความเสี่ยงด้ านการเงินที่สาคัญประกอบด้ วย ความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญาและความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง
สาหรับการบริ หารความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญา กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายในการทาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดี
เท่านั ้น และจัดให้ มีการประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้ านเครดิตของคู่สญ
ั ญาอย่างสม่าเสมอ ทังนี
้ ้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม ปตท.สผ.
ขายให้ กั บ ปตท. ส่ ว นความเสี่ ย งด้ า นสภาพคล่ อ งจากการที่ บ ริ ษั ท ฯ ไม่ ส ามารถจั ด หาเงิ น ทุ น หมุน เวี ย นมาใช้ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ได้ อย่างเพียงพอในเวลาที่ต้องการนั ้น กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้ านสภาพคล่อง โดยมีการจัดทารายงานประมาณการ
กระแสเงินสดล่วงหน้ า รวมถึงการจัดเตรี ยมทาวงเงินสินเชื่อทัง้ แบบผูกพันและไม่ผูกพันกับธนาคารพาณิ ชย์ต่าง ๆ เพื่อใช้ ในการบริ หาร
สถานะสภาพคล่องตามความต้ องการ
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2) ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรตลำดและกำรจำหน่ ำยปิ โตรเลียม
รายได้ หลักมาจากการจาหน่ายก๊ าซธรรมชาติในประเทศ ซึ่งมี ปตท. เป็ นลูกค้ ารายใหญ่ ปตท.สผ. ได้ ทาสัญญา
ซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็ นสัญญาระยะยาว โดยมีอายุสญ
ั ญาประมาณ 15-30 ปี และหาก ปตท.สผ. มีการประเมินในภายหลังว่า
โครงการมีศกั ยภาพที่จะจาหน่ายก๊ าซธรรมชาติได้ มากกว่าที่ระบุในสัญญา บริษัทฯ จะมีการเตรียมการวิเคราะห์และเจรจาสัญญาเพื่อรองรับ
การขายก๊ า ซธรรมชาติ ส่ ว นเพิ่ ม ทัง้ กรณี เ พิ่ ม ปริ ม าณการขายหรื อ ต่ อ ระยะเวลาสัญ ญา นอกจากนี ้ เนื อ้ หาสัญ ญาจะระบุใ ห้ ผ้ ูซื อ้ รั บ
ก๊ าซธรรมชาติตามปริ มาณการซื ้อขันต
้ ่าต่อปี ไว้ หากผู้ซื ้อไม่สามารถรับก๊ าซธรรมชาติได้ ตามที่ตกลงไว้ ในสัญญา จะต้ องชาระค่าก๊ าซธรรมชาติ
ในส่วนที่ไม่รับให้ แก่ ปตท.สผ. เพื่อเป็ นการประกันรายได้ ส่วนหนึ่ง และลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากการที่ผ้ ซู ื ้อไม่รับซื ้อก๊ าซธรรมชาติ
ในส่ ว นของนโยบายการเปิ ดเสรี ก๊ าซธรรมชาติ เ หลว (LNG) คณะกรรมการก ากั บ กิ จ การพลัง งาน (กกพ.)
ได้ ออกใบอนุญาตจัดหาและค้ าส่งก๊ าซธรรมชาติ (LNG Shipper) ให้ แก่บริ ษัทเอกชน 3 รายในปี นี ้ ส่งผลกระทบต่อปริ มาณการจาหน่าย
ก๊ าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. เพียงเล็กน้ อย เนื่องจากใบอนุญาตนี ้อนุญาตเฉพาะการนาเข้ า LNG ส่วนเพิ่มสาหรับกาลังการผลิตที่เกินจาก
สัญ ญาขายไฟฟ้าที่มีอ ยู่ รวมถึงสัญ ญาซือ้ ขายก๊ าซธรรมชาติ กับ ปตท. ยังระบุปริ มาณการซือ้ ขัน้ ต่าไว้ ด้วยดังกล่าวข้ างต้ น นอกจากนี ้
เพื่อตอบสนองต่อความต้ องการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ปตท.สผ. จึงได้ ติดตามแนวโน้ มเศรษฐกิจและ
ความต้ องการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ ประสานงานกับ ปตท. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์
ปิ โตรเลียมและจัด ท าแผนการพัฒ นาโครงการแบบองค์ร วม เพื่อ พัฒนาและเพิ่ม ปริ ม าณส ารองจากโครงการต่ าง ๆ ให้ สอดคล้ อ งกั บ
ความต้ องการพลังงานของประเทศทัง้ ในระยะสั ้นและระยะยาว โดย ปตท.สผ. มีโครงการในสาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) ที่มีปริ มาณ
สารองก๊ าซธรรมชาติขนาดใหญ่และสามารถผลิต LNG ได้ ซึ่งสอดรับกับแผนการนาเข้ า LNG ของ ปตท. ในอนาคต ที่จะสามารถเสริมสร้ าง
ความมัน่ คงด้ านพลังงานให้ แก่ประเทศ
3) ควำมเสี่ยงจำกกำรพึ่งพิงลูกค้ ำรำยใหญ่ หรือผู้ซอื ้ น้ อยรำย
ธุร กิจ สารวจและผลิต ปิ โตรเลีย มเป็ นธุร กิจ ที่ต้ อ งใช้ เ งิน ลงทุน จานวนมากในการสารวจ เจาะหลุม และ
ก่อ สร้ างแท่น ผลิต ก่อ นที ่จ ะมีร ายได้ จ ากการขายผลิต ภัณ ฑ์ ปิ โตรเลีย มจนคืน ทุน และได้ ผ ลตอบแทนตามที ่ว างแผนไว้ ดัง นั น้
จึง จาเป็ นต้ อ งมีก ารทาสัญ ญาซื อ้ ขายในระยะยาวกับ ผู้ซื อ้ ที่มีค วามต้ อ งการผลิต ภัณ ฑ์ และมีค วามมั่น คงทางการเงิน ในระยะยาว
เพื่อ สร้ างความมั่น ใจว่าจะมีร ายได้ ไปตลอดอายุสัญญา โดยเฉพาะอย่า งยิ่งก๊ า ซธรรมชาติที่มีข้ อ จากัด ทางการขนส่ง มีต ลาดที่จากัด
เมื ่อ เทีย บกับ ตลาดน า้ มัน ดิบ ดัง นั น้ สัญ ญาซื อ้ ขายส่ว นใหญ่ ข องธุร กิจ ส ารวจและผลิต ปิ โตรเลีย ม โดยเฉพาะสัญ ญาซื ้อขาย
ก๊ าซธรรมชาติ จะมีลูกค้ าที่มีคุณ สมบัติที่เหมาะสมจานวนน้ อยราย ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นบริ ษัทน ้ามันแห่งชาติ หรื อ บริ ษัทที่มีโรงแยกก๊ าซ
หรื อ อุตสาหกรรมต่อ เนื่อ งของก๊ าซธรรมชาติที่มีความมั่นคงทางการเงินและมีศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าก๊ าซธรรมชาติได้ ในระยะยาว
สาหรั บ สัญ ญาซื อ้ ขายน ้ามัน ดิบ และก๊ า ซหุง ต้ ม [Liquefied Petroleum Gas (LPG)] ที่ไ ม่มีข้ อ จากัด ด้ า นการขนส่งหรื อ ด้ า นคุณ ภาพ
จะดาเนินการขายโดยวิธีการเปิ ดประมูลเป็ นสัญญาระยะสัน้ ซึ่งโดยทั่วไปจะมีผ้ ูเข้ าร่ วมประมูลหลายรายจากหลายประเทศ ทัง้ บริ ษัท
ค้ าน ้ามัน (Trading Company) บริ ษัทน ้ามัน โรงกลั่นในภูมิภ าค โดยราคาจะอ้ างอิงกับราคาน ้ามันดิบหลัก ๆ ในตลาดโลก
สาหรั บ ประเทศไทย ลูก ค้ า รายใหญ่แ ละสาคัญ ที่สุด ของ ปตท.สผ. ได้ แ ก่ ปตท. ซึ่ง เป็ นผู้ รั บ ซื อ้ ปิ โตรเลีย ม
ที่ผ ลิต ได้ จ ากโครงการหลัก ในประเทศเกื อ บทัง้ หมด ทัง้ ก๊ า ซธรรมชาติ น ้ามัน ดิบ และคอนเดนเสท ถื อ เป็ นรายได้ ห ลัก ของ ปตท.สผ.
ในปั จจุบัน โดย ปตท. ถื อ เป็ นผู้ซือ้ รายเดียวที่ทาการรั บซือ้ ก๊ าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในอ่าวไทยทัง้ หมด โดยจะขนส่งก๊ าซธรรมชาติ
ผ่า นเครื อ ข่า ยระบบท่อ ส่ง ก๊ า ซในทะเลไปยัง โรงแยกก๊ า ซธรรมชาติ ก่อ นที่จ ะส่ง ขายไปยัง กลุ่ม ลูก ค้ า ของ ปตท. ทัง้ นี ้ การทาสัญ ญา
ซื อ้ ขายก๊ า ซธรรมชาติก ับ ปตท. จะด าเนิน การในรู ป แบบของสัญ ญาระยะยาวอายุป ระมาณ 15-30 ปี และมีก ารระบุป ริ ม าณ
การซือ้ ก๊ าซธรรมชาติขัน้ ต่าต่อปี ไว้ หากผู้ซือ้ ไม่สามารถรับก๊ าซธรรมชาติได้ ตามปริ มาณขัน้ ต่าในสัญ ญา จะต้ อ งชาระค่าก๊ าซธรรมชาติ
ในส่ว นที ่ไ ม่ร ั บ ให้ แ ก่ ปตท.สผ. เพื ่อ เป็ นการประกัน รายได้ แ ละลดความเสี ่ย งในการลงทุน ของผู้ ข าย โดยการก าหนดราคา
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ก๊ าซธรรมชาติ ที่ซือ้ ขายนั้นต้อ งได้ร ับการอนุมัติจากคณะกรรมการปิ โตรเลียมโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงพลังงาน
ตามที่กาหนดไว้ใ นพระราชบัญญัติปิ โตรเลีย ม เพื่อ ความเหมาะสมและอานวยประโยชน์ให้แ ก่ร ฐั ผู้ป ระกอบกิจ การปิ โ ตรเลียม และ
ประชาชน
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาภาพรวมอุปสงค์และอุปทานก๊าซธรรมชาติในประเทศไทย พบว่า ความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติในประเทศมีแนวโน้มที่จะปรับตัวเพิ่มสูงขึน้ สวนทางกับการผลิตในประเทศที่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ความเสี่ยงใน
การพึ่งพิง ปตท. จึงจัดอยู่ในระดับต่า รวมถึง ปตท.สผ. ยังดาเนินธุรกิจในต่างประเทศที่มีลูกค้าอื่น ๆ และได้ดาเนินการตามแผนกลยุทธ์
การลงทุนที่จะขยายการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มปริมาณ
การผลิตและจาหน่ายปิ โตรเลียม รวมถึงการขยายฐานลูกค้าอีกด้วย
4) ควำมเสี่ยงด้ำนรำคำน้ำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท.สผ. อ้างอิงจากราคานา้ มันดิบในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจาก
หลายปั จจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นาไปสู่มาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดในประเทศ
ต่าง ๆ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่ออุปสงค์นา้ มันดิบทั่วโลก และในส่วนของอุปทานนา้ มันดิบของประเทศผูผ้ ลิต อาทิ การตกลงลดกาลังการผลิตของ
กลุ่มโอเปก และผลจากความร่วมมือในการลดกาลังการผลิตจากประเทศในกลุ่มสมาชิก รวมไปถึงปริมาณการผลิตจากประเทศผู้ผลิต
รายใหญ่ของโลก อาทิ สหรัฐอเมริกา ที่คงกาลังการผลิตในระดับต่าเนื่องจากมีวินัยในการลงทุน และยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมาย อาทิ
ความก้าวหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 การคว่าบาตรบางประเทศโดยสหรัฐอเมริกา การระบายปริมาณสารองเชิงกลยุทธ์ รวมถึง
มาตรการการกระตุ้นเศรษฐกิจจากประเทศต่าง ๆ อีกด้วย โดยที่การเปลี่ยนแปลงของราคานา้ มันดิบในตลาดโลกมีผลกระทบโดยตรง
ต่อราคานา้ มันดิบและคอนเดนเสทของกลุ่ม ปตท.สผ. ทันที ในขณะที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติซ่ึงเป็ นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม ปตท.สผ.
จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคานา้ มันอ้างอิง ทัง้ นี ้ การซื ้อขายก๊าซธรรมชาติจะมีการปรับราคาเป็ นระยะ เช่น
ทุก 3 เดื อ น 6 เดื อ น หรื อ 12 เดื อ น ตามที่ ไ ด้ก าหนดไว้ใ นสูต รราคาของสัญ ญาซื อ้ ขายในแต่ ละโครงการ ซึ่ง จะท าให้ก๊ า ซธรรมชาติมี
ความมั่นคงทางราคามากกว่านา้ มันดิบและคอนเดนเสท
ทั้งนี ้ ปตท.สผ. ได้ติดตามสภาวะราคานา้ มันอย่างใกล้ ชิด และพิจารณาเข้าทาธุร กรรมสัญ ญาอนุพันธ์ประกัน
ความเสี่ยงราคานา้ มัน เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของราคานา้ มัน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบในทางลบต่อกระแสเงินสด
และผลการดาเนินงานของบริษัทฯ
5) ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้กาหนดให้สกุลเงิ นดอลลาร์ส หรัฐอเมริก าเป็ นสกุลเงิ นหลัก ในการด าเนิ นงาน ( Functional
Currency) ซึ่งใช้ในการรายงานตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย [Thai Financial Reporting Standards (TFRS)] เนื่องจาก
สกุล เงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ อเมริ ก าเป็ น สกุล เงิ น หลัก ที่ ใ ช้อ ้า งอิ ง ในการซื อ้ ขายผลิ ต ภัณ ฑ์ปิ โ ตรเลี ย มของ ปตท.สผ. อาทิ น ้า มัน ดิ บ และ
ก๊าซธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ปตท.สผ. ยังคงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เนื่องจากกระแสเงินสดรับจากการขายผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัท ฯ ยังคงรับเป็ นสกุลเงินบาท จากการที่คู่คา้ หลักของ
ปตท.สผ. เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ดังนั้น การชาระเงินจึงต้องเป็ นสกุลเงินบาทที่เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในขณะที่บริษั ท ฯ มีภ าระค่าใช้จ่ า ยในการด าเนิ นงานและเงิ นลงทุนส่ ว นใหญ่ เ ป็ นสกุลเงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ อเมริก า ส่งผลให้ ปตท.สผ.
มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกลุ่ม ปตท.สผ. ได้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการจัดสรรรายได้และรายจ่าย
สกุลเงินบาทให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) รวมทัง้ ได้พิจารณานาเครื่องมือทางการเงินมาใช้ในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม อาทิ การเข้าทาธุรกรรมสัญญาซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าหรือสัญญาสิทธิในการซือ้ ขายเงินตราต่างประเทศ
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ล่วงหน้า (Forward หรือ Option) โดยอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการรับชาระค่าขายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสกุลเงินบาทตามสัญญาซือ้ ขาย
ผลิตภัณฑ์นนั้ ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
อนึ่ ง การก าหนดให้ส กุล เงิ น ดอลลาร์ส หรัฐ อเมริ ก าเป็ น สกุล เงิ น หลัก ในการด าเนิ น งาน ยัง ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ผลการดาเนินงานทางการเงินของ ปตท.สผ. อันเนื่องมาจากการแปลงค่ารายการสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เป็ นเงินสกุลอื่นที่มิใช่สกุ ลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาในงบการเงินของทุกรอบบัญชี ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณาให้มีสินทรัพย์และหนีส้ ินที่เป็ นเงิน
สกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปสกุลเงินบาทในสัดส่วนที่เหมาะสม และได้พิจารณาเข้าทาสั ญญาป้องกัน
ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) สาหรับหนีส้ ินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยนดอกเบีย้ จ่าย
และเงินต้นที่ครบกาหนดชาระคืนให้อยู่ในรู ปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึน้ จากความผันผวนของอัตร า
แลกเปลี่ยน
6) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย้
กลุ่ม ปตท.สผ. มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบีย้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคต
และมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ทัง้ นี ้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการรักษาสัดส่วนของหนีส้ ิน
ที่ มี อั ต ราดอกเบี ้ย คงที่ แ ละหนี ้สิ น ที่ มี อั ต ราดอกเบี ้ย ลอยตั ว ให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่ เ หมาะสม และสอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะการด าเนิ น
ธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบีย้ เช่น สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบีย้ อ้างอิงแบบ
ไม่มีค่าสิทธิ (Zero Cost Collar) ทัง้ นี ้ การบริหารความเสี่ยงทางการเงินต้องอยู่ภายใต้ความจาเป็ นและเหมาะสม โดยคานึงถึงต้นทุน สภาวะ
ตลาด และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
(3) ปั จจัยเสี่ยงด้ำนกำรเมือง กฎหมำย หรือข้อบังคับ (Political and Legal/Regulatory)
1) ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเมืองในประเทศทีเ่ ข้ำไปลงทุน
ปตท.สผ. มุ่งเน้นขยายการลงทุนในพื ้น ที่เป้ าหมายหลักที่ มีค วามสาคัญ ในเชิง กลยุทธ์ เพื่อ รองรับการเติบโต
ในระยะยาว ซึ่งประเทศเหล่านีอ้ าจมีความเสี่ยงทางภูมิรฐั ศาสตร์ ทัง้ นี ้ ในการกาหนดกลยุทธ์การขยายการลงทุน รวมถึงการติดตามระดับ
ความเสี่ยงในประเทศที่ ปตท.สผ. ดาเนินโครงการอยู่ในปั จจุบัน นอกเหนือจากการกาหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ทางด้านการเมือง
เศรษฐกิจ การลงทุน กฎหมาย หรือข้อบังคับต่าง ๆ แล้ว ยังได้กาหนดให้มีทีมงานดูแลรับผิดชอบติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศ
เหล่านัน้ อย่างใกล้ชิด และจัดทารายงานบทวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงทางภูมิรฐั ศาสตร์ทุก ๆ เดือนจากแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ได้
มาตรฐานระดับสากล ในปี ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอันเนื่องมาจากผลของความหลากหลายในเชิง
ภูมิรฐั ศาสตร์ของแต่ละพืน้ ที่ ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของรัฐ ภาพรวมของเศรษฐกิจ กฎหมาย ข้อบังคับ
และความปลอดภัย รวมทั้งความน่าเชื่อถือ ของประเทศที่เข้าลงทุนด้วย ซึ่งจากการประเมินพบว่า ภูมิ ภาคที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนที่มี
ความเสี่ยงด้านภูมิร ัฐศาสตร์ ได้แ ก่ ประเทศในแถบตะวันออกกลาง และประเทศที่มีความเสี่ยงภายในประเทศ ได้แ ก่ ประเทศในแถบ
แอฟริกาเหนือ แต่ทั้งนี ้ โครงการที่ ปตท.สผ. ลงทุนนั้นไม่ได้มีค วามเกี่ ยวข้อ งหรือ ได้ร ับผลกระทบโดยตรงจากปั ญ หาที่เกิดขึน้ สาหรับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในประเทศเมียนมาที่มีโครงการที่ ปตท.สผ. ดาเนินการอยู่นนั้ ปตท.สผ. ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทาแผนการบริหารความเสี่ยงเพิ่มเติม เพื่อให้ม่ นั ใจในความต่อเนื่องของการดาเนินการ
ของโครงการ นอกจากนี ้ จากกรณีเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึน้ ในประเทศโมซัมบิกที่ ปตท.สผ. ลงทุนอยู่นนั้ ปตท.สผ. ได้ติดตามสถานการณ์
ความไม่สงบในประเทศโมซัมบิกอย่างใกล้ชิด เพื่อศึกษาผลกระทบต่อโครงการและกาหนดทิศทางการดาเนินการต่อไป
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ในขัน้ ตอนการลงทุนและการจัดการโครงการ ปตท.สผ. ได้ นาผลการประเมินความเสี่ยงทางภูมิรั ฐศาสตร์ และ
ความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนมาเป็ นข้ อมูลในการเตรี ยมความพร้ อมในกรณี ที่อาจเกิดเหตุการณ์ ต่าง ๆ เพื่อให้ ฝ่ายจัดการและหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้ องจัดเตรียมแผนรองรับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
ผลการวิเคราะห์ด้านภูมิรัฐศาสตร์ และความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนจะถูกนามาจัดทาเป็ น Risk Rating Score
ของแต่ละประเทศ เพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจลงทุนในโครงการใหม่และสะท้ อนในการประเมินมูลค่าโครงการลงทุน นอกจากนี ้
ปตท.สผ. มีการประสานอย่างใกล้ ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในประเทศที่เข้ าลงทุนและสนใจจะลงทุน เพื่อส่งเสริ ม
ความสัมพันธ์ ที่ดีและสร้ างความมั่นใจว่า การดาเนินงานของ ปตท.สผ. ได้ รั บการสนับสนุนจากรั ฐ รวมถึงได้ ดาเนินตามแนวนโยบาย
ของประเทศเช่นกัน
2) ควำมเสี่ยงด้ ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance Risk)
จากความซับซ้ อ นของบทบัญญัติตามกฎหมาย แนวโน้ มของการออกกฎหมายและการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย
ที่บ่อ ยครั ง้ ตลอดจนความเข้ าใจที่คลาดเคลื่อ นเกี่ ยวกับวิธีปฏิบัติ หรื อ แม้ กระทั่งภาษาต่างประเทศที่ใช้ ในการออกกฎหมาย ซึ่งทาให้
มีความเข้ าใจคลาดเคลื่อนและอาจนาไปสู่การปฏิบตั ิตามกฎหมายที่ไม่ถูกต้ อง และส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. ทังในด้
้ านการเงินและ
การดาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรื อเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของ
บริ ษัทฯ ดังนัน้ ปตท.สผ. จึงให้ ความส าคัญ กับ การบริ ห ารความเสี่ ยงด้ า นการปฏิ บัติ ต ามกฎหมาย โดยกาหนดให้ ฝ่ ายบรรษั ท ภิ บ าล
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกากับดูแลบริษัทย่อย (Governance, Compliance, Internal Control, and Subsidiary
Management Department) เป็ นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ ในกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อสร้ าง
ความมั่นใจให้ ผ้ ูถือ หุ้น คณะกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานว่า กลุ่ม ปตท.สผ. จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้ องอย่างเคร่ งครั ด โดย
หน่วยงานนีท้ าหน้ าที่ติดตามมติคณะรั ฐมนตรี ร่ างกฎหมาย และกฎหมายที่ประกาศบังคับใช้ แล้ ว ซึ่งเกี่ ยวข้ อ งกับการดาเนินงานและ
อาจส่งผลกระทบต่อ กลุ่ม ปตท.สผ. อย่างใกล้ ชิดและสม่าเสมอ โดยมีร ายละเอียดการกากับปรากฏในหมวด “การกากับดูแ ลกิจการ”
หัวข้ อ “กฎหมาย”
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังคงให้ ความสาคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์ รัปชันอย่างต่อเนื่องและมีกระบวนการ
ในการก ากับ ดูแ ลอยู่ ต ลอดเวลา โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏในหมวด “รายงานผลการด าเนิ น งานส าคัญ ด้ า นการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การ"
หัวข้ อ “การต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน”
(4) ปั จจัยเสี่ยงด้ ำนกำรดำเนินกำร (Operational Risk)
1) ควำมเสี่ยงในกำรสำรวจ
การสารวจเพื่อหาแหล่งปิ โตรเลียมใหม่ ๆ มีความสาคัญต่อธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม นอกจากเป็ นการหา
ปริ ม าณส ารองปิ โตรเลี ย มมาทดแทนปริ ม าณส ารองที่ ไ ด้ ท าการผลิ ต ไปแล้ ว ยัง เป็ นการหาปริ ม าณส ารองใหม่ เ พื่ อ สร้ างการเติ บ โต
ทางรายได้ ให้ แก่ ปตท.สผ. ตามกลยุทธ์องค์กร เพื่อสนับสนุนการเติบโตด้ านการผลิตปิ โตรเลียมตามเป้าหมายขององค์กรในอนาคต
ในกิ จ กรรมการส ารวจนั น้ เป้ าหมายส าคั ญ คื อ การค้ นหาแหล่ ง ปิ โตรเลี ย มที่ มี ข นาดที่ ส ามารถผลิ ต ได้
ในเชิงพาณิชย์ ความเสี่ยงในกิจกรรมการสารวจจึงเกี่ยวข้ องกับความเสี่ยงทางด้ านธรณีวิทยา (Geological Risks) และความไม่แน่นอน
ของปริมาณปิ โตรเลียมที่ค้นพบ (Resources Volume Uncertainty)
การจัด การปั จ จัย ความเสี่ ย งที่ ส าคัญ ในด้ า นการส ารวจจึ ง ขึ น้ อยู่ กับ การประเมิ น ศัก ยภาพของแปลงส ารวจ
ทัง้ ทางด้ า นเทคนิ ค และเศรษฐศาสตร์ รวมถึ ง การบริ ห ารจั ด การแปลงส ารวจที่ มี อ ยู่ ปั จ จั ย ส าคัญ ที่ ใ ช้ ป ระกอบการตัด สิ น ใจลงทุน
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เพื่อทาการสารวจปิ โตรเลียม ได้แก่ การประเมินโอกาสในการค้นพบปิ โตรเลียม (Chance of Success) การประมาณการปริมาณสารอง
ที่ ค าดว่ า จะพบและผลิ ต ได้ (Resource Estimation) ในกรณี ที่ ค้น พบแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มในแปลงส ารวจ การประมาณการระยะเวลา
และค่าใช้จ่ายในการสารวจจากกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การศึกษาด้านธรณีวิทยา (Geological Studies) การทาคลื่นไหวสะเทือน (Seismic)
และการเจาะหลุมประเมินและหลุมผลิต (Appraisal and Development Wells) ตลอดจนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การผลิต และการรือ้ ถอน (Development Cost, Operating Cost, and Decommissioning Cost) รวมถึงผลตอบแทนที่จะต้องจ่ายให้กบั รัฐ
ตามเงื่อนไขสัญญาหรือสัมปทานเปรียบเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุน
ในการพิจารณาการลงทุนด้านการสารวจ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่ชัดเจนและมีเกณฑ์ในการประเมินโครงการ
แต่ละขั้นจนถึงการตัดสินใจลงทุน ตั้งแต่หลักเกณฑ์การเลือ กแอ่งปิ โตรเลียมที่มี ศักยภาพ (Potential Petroleum Basins) การประเมิน
ศักยภาพของแปลงในแอ่งปิ โตรเลียมโดยทาการศึกษาทางธรณีวิทยาโดยละเอียด (Subsurface Studies) รวมถึงการศึกษาปั จจัยความเสี่ยง
ที่เกี่ ยวข้อ งกับการลงทุน (Above-Ground Risks) โดยกลุ่มงานธรณี ศาสตร์แ ละการสารวจจะทาการประเมินศักยภาพครอบคลุมพืน้ ที่
เป้าหมายทั่วโลก เพื่อทาการคัดเลือกพืน้ ที่ที่มีศกั ยภาพสูงสุด และนามาพิจารณาเพื่อเข้าประมูลพืน้ ที่หรือเข้าร่วมทุน และเมื่อได้โครงการแล้ว
จะวางแผนการส ารวจทั้ง ระยะสั้น และระยะยาวภายใต้ก รอบงบประมาณการส ารวจที่ บ ริ ษั ท ฯ ก าหนดไว้ (Exploration Portfolio
Management and Exploration Budget Allocation) โดยกระบวนการเหล่ า นี ้จ ะมี ก ารทบทวนทุก ปี แ ละมี ก ารปรับ พื ้น ที่ เ ป้ า หมายและ
กลยุทธ์การสารวจให้สอดคล้องกับผลการสารวจที่ผ่านมา
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังกาหนดให้การศึกษาทางด้านการสารวจต้องผ่านการพิจารณาของคณะทางานสอบทาน
การประเมิ น ศัก ยภาพปิ โ ตรเลี ย ม เพื่ อ ให้แ น่ ใ จว่ า กระบวนการและผลการศึก ษาโครงการส ารวจต่ า ง ๆ ได้ค รอบคลุม ประเด็ น สาคัญ
และการประเมินเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการดาเนินงานของ ปตท.สผ. เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจ
ลงทุน และให้ผลการสารวจเป็ นไปตามเป้าหมายที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้
ในด้านกลยุทธ์การลงทุน ปตท.สผ. กาหนดนโยบายในการกระจายการลงทุนด้านการสารวจ โดยกาหนดสัดส่วน
การลงทุนในแต่ละแปลงและกระจายการลงทุนไปยังแปลงสารวจอื่น ๆ โดยจับมือกับพันธมิตรที่มีความรูค้ วามเชี่ยวชาญในพืน้ ที่เพื่อต่อยอด
แนวคิดการสารวจด้านธรณีวิทยา ทาให้โอกาสที่จะประสบความสาเร็จในการสารวจสูงขึน้
2) ควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำโครงกำร
ปตท.สผ. น าความเชี่ ย วชาญในด้า นการจัด การโครงการมาใช้ใ นการพัฒ นาแหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มที่ ค้น พบตาม
กาหนดเวลาและงบประมาณที่ได้กาหนดไว้ อย่างไรก็ตาม ปัจจัยต่าง ๆ อาจส่งผลต่อการดาเนินโครงการพัฒนา เช่น การเจรจากับผูร้ ่วมทุน
ภาครัฐ ประสิทธิภาพของแหล่งปิ โตรเลียม ประสิทธิภาพของผูร้ บั เหมา/ผูใ้ ห้บริการ ค่าใช้จ่ายที่เกินกว่าที่ประเมินไว้ และปั ญหาทางเทคนิค
ที่คาดไม่ถึง นอกเหนือจากระบบการควบคุมคุณภาพการจัดการโครงการและมาตรการป้องกันความเสี่ยงที่ดาเนินการอย่างสม่าเสมอแล้ว
ปตท.สผ. ยัง พัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่องในการจัดการปั จจัยเหล่านั้น เพื่อให้สามารถดาเนินโครงการ
ได้ตามคุณภาพงานที่ตอ้ งการภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนด ซึ่งรายละเอียดมีดงั ต่อไปนี ้
ด้านการบริหารโครงการ: ให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบายและการควบคุมคุณภาพในขั้นตอนต่าง ๆ ใน
การดาเนินโครงการ ซึ่งรวมไปถึงโครงสร้างการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ การออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารสัญญา
จัดซือ้ จัดจ้าง การติดตามควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้ม่ นั ใจว่าสามารถดาเนินโครงการได้ทันตามกาหนด และพยายามควบคุมค่าใช้จ่าย
ให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รบั
ด้านบุคลากรและระบบงาน: ให้ความสาคัญในการพัฒนาบุคลากรด้านการบริหารโครงการ ทั้งโครงการที่เป็ น
ผูด้ าเนินการเองและโครงการร่วมทุน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์ และ

ส่วนที่ 1 หน้า 11

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

99

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
การรวบรวมฐานข้ อมูลจากโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมาเพื่อความแม่นยาในการประเมินโครงการใหม่ พร้ อมทัง้ ดาเนินการตามกระบวนการ
ควบคุม มาตรฐานการพัฒ นาโครงการของ ปตท.สผ. [Project Realization Process (PREP)] เพื่ อ ให้ แ น่ ใ จว่ า โครงการสามารถบรรลุ
เป้าหมายทังในด้
้ านความปลอดภัย คุณภาพ กาหนดเวลาแล้ วเสร็จ และงบประมาณของโครงการ
ด้ านสัญญา: เนื่องจากการพัฒนาโครงการจาเป็ นต้ องทางานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ปตท.สผ. จึงให้ ความสาคัญกับ การกาหนดเงื่อ นไขสัญ ญาเพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการบริ หารจัดการ และลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้
จากการไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดของสัญญาและกรณีพิพาทกับคู่สญ
ั ญา ความเสี่ยงเหล่านี ้สามารถควบคุมได้ โดยเริ่ มจากการเจรจา ซึง่ ต้ อง
ใช้ ความรู้ความสามารถจากบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง อาทิ หน่วยงานวิศวกรรมก่อสร้ าง หน่วยงานจัดหา หน่วยงานการเงิน
และบัญชี และหน่วยงานกฎหมาย นอกจากนี ้ การบริ หารสัญญาที่รอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะกระทบต่อแผนการดาเนินงาน
และผลประกอบการของ ปตท.สผ. ในภาพรวม
3) ควำมเสี่ยงในกำรผลิต
ในการผลิตปิ โตรเลียมต้ องเผชิญกับความเสี่ยงหลายด้ าน ตัง้ แต่หลุมผลิต ผ่านกระบวนการผลิต จนกระทั่งถึง
จุดขาย อาทิ ศักยภาพของหลุมผลิต อุปกรณ์การผลิตชารุดหรือบกพร่อง อุปกรณ์ที่มีอายุการใช้ งานมายาวนานแล้ ว การปฏิบตั ิงานผิดพลาด
ของบุคลากร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ รวมถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับปั จจัยภายนอก เช่น ข้ อจากัดในการเข้ าพื ้นที่ผลิตของโครงการใหม่
ที่กาลังจะหมดสัมปทาน สถานการณ์ โควิด 19 และสถานการณ์ ความไม่สงบทางการเมือ งที่มีผลต่อ การผลิตและการพัฒนาโครงการ
ในต่างประเทศ เป็ นต้ น ความเสี่ยงเหล่านี ้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและปริมาณการผลิตและการขายผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. โดยตรง
ปตท.สผ. จึงให้ ความสาคัญในการป้องกันความเสี่ยงในด้ านการผลิต ตังแต่
้ การวางแผนและออกแบบโครงสร้ าง
แท่นผลิต กระบวนการผลิต รวมถึงระบบควบคุมด้ านการผลิต ระบบการบารุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมบารุง รวมทังได้
้ นาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงความเชื่อมัน่ ในการผลิตอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย [Operational Excellence Management System – Reliability &
Asset Integrity (RAI)] มาใช้ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียจากการผลิตอันเนื่องมาจากอุปกรณ์เสียหายหรือเสื่อมสภาพ นอกจากนี ้
ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการ การบารุงรักษาเชิงป้องกันและการตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายสาคัญคือ ไม่มีการหยุดผลิตเนื่องจาก
ความบกพร่องของอุปกรณ์ต่าง ๆ (Zero Unplanned Shutdown) ในด้ านบุคลากรที่ปฏิบตั ิงานนั ้น ได้ มีการจัดทาขันตอนการปฏิ
้
บตั ิงาน คู่มือ
ปฏิบตั ิงาน พร้ อมทังพั
้ ฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบตั ิงานให้ มีความรู้ ความเข้ าใจ ความสามารถ และปฏิบตั ิงานได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ในด้ านความเสี่ยงที่เกี่ยวข้ องกับการเข้ าพื ้นที่ของโครงการที่ชนะการประมูล และกาลังจะหมดสัมปทาน ได้ มีการเตรียมความพร้ อมด้ านต่าง ๆ
เช่น การจ้ างงาน การเจรจาสัญญาซื ้อขายก๊ าซธรรมชาติ และการจัดซื ้อจัดจ้ างวัสดุอปุ กรณ์ รวมถึงเตรียมแท่นผลิต เพื่อให้ สามารถดาเนินการ
ติดตัง้ ได้ อย่างรวดเร็ วเมื่อเข้ าพืน้ ที่ได้ และผลิตก๊ าซธรรมชาติได้ ตามสัญญาแบ่งปั นผลผลิต นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ มีมาตรการจัดการในเรื่ อง
สถานการณ์โควิด 19 และความไม่สงบทางการเมือง ตังแต่
้ การเตรี ยมแผนบริ หารจัดการในภาวะวิกฤตและบริ หารความต่อเนื่องทางธุรกิจ
มี ก ารประเมิ น ความเสี่ ย งเพื่ อ วางแผนรองรั บ พร้ อมทัง้ ประสานงานกับ ทุก ภาคส่ ว นทัง้ หน่ ว ยงานราชการ ลูก ค้ า และผู้มี ส่ ว นได้ เ สีย
อย่ า งสม่ า เสมอ ในกรณี เ กิ ด สถานการณ์ ไ ม่ ป กติ มี ก ารประกาศขอหยุด การด าเนิ น งานชั่ว คราวด้ ว ยเหตุสุด วิ สัย ในบางโครงการเพื่อ
ความปลอดภัย ของพนั ก งานและผู้ รั บ เหมา รวมถึ ง จั ด ตัง้ คณะท างานพิ เ ศษเพื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบต่ อ โครงการและก าหนดทิ ศ ทาง
การดาเนินงานต่อไป
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ รั บ การรั บ รอง ISO 22301 ซึ่ ง เป็ นมาตรฐานสากลด้ านการบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ ง
ทางธุรกิจกับการดาเนินงานในโครงการเอส 1 โครงการซอติก้า ประเทศเมียนมา โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม (สงขลา) และ
ฝ่ ายบริ หารอาคารและบริ การธุรกิจ สานักงานใหญ่ ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้ การดาเนินงานในหน่วยงานดังกล่าวต้ องหยุดชะงัก
จะมีแผนงานที่ชดั เจนในการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที สร้ างความมัน่ ใจให้ แก่ลกู ค้ าและผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ อง
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4) ควำมเสี่ยงในด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้มี ก ารวิ เ คราะห์ปั จ จั ย ความเสี่ ย งด้า นความปลอดภั ย มั่น คง อาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม
[Safety, Security, Health and Environment (SSHE)] เป็ นประจา เพื่อลดโอกาสการเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่าง ๆ
มีการพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปั จจัยภายในและภายนอก โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุรา้ ยแรง ลดความเสี่ยง
ที่จะก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุต่อพนักงาน ทรัพย์สิน สิ่งแวดล้อม และสังคม เพื่อให้การดาเนินงานด้านการปฏิบตั ิงานเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย
มีประสิทธิภาพ และปฏิบตั ิถกู ต้องตามข้อกาหนดกฎหมายของแต่ละประเทศที่กลุ่ม ปตท.สผ. มีการดาเนินงานอยู่
ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ผ่านระบบการบริหาร
จั ด การด้า นความปลอดภัย (SSHE Management System) ซึ่ ง มี ก ารก าหนดนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการ และแนวทางปฏิ บัติ
ให้พนักงานและผู้ร ับเหมามี เป้ า หมายไปในทิ ศ ทางเดี ย วกันและมีค วามตระหนักในด้า นความปลอดภัย โดยมีการฝึ กอบรมพนัก งาน
อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ พัฒ นาศัก ยภาพและความรู ้ข องบุค ลากร รวมไปถึ ง การเสริ ม สร้า งวัฒ นธรรมและเสริ ม สร้า งจิ ต ส านึ ก ด้า น SSHE
ทัง้ การประเมินความเสี่ยงก่อนการทางานและการปฏิบตั ิตามขั้นตอนในการทางานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัย
ในการปฏิบตั ิงาน ทัง้ นี ้ ยังมีการดูแลระบบวิศวกรรมและกระบวนการผลิตให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่าที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับต่าง ๆ
ผ่านดัชนีชีว้ ดั ความเสี่ยงที่สาคัญ เช่น อัตราการบาดเจ็บจากอุบตั ิเหตุ (TRIR) ผลของการปิ ดความเสี่ยงจากการตรวจประเมิน การติดตาม
ภัยธรรมชาติ สถานการณ์ความมั่นคง การระบาดใหญ่ และการแพร่ระบาดของโรคในประเทศที่มีความเสี่ยง เพื่อให้ม่นั ใจว่า สถานการณ์ตา่ ง ๆ
มีการติดตามและหาแนวทางในการปรับปรุ ง แก้ไข ป้องกัน และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อ ง
เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและองค์กรโดยรวม
5) ควำมเสี่ยงด้ำนสังคมและชุมชน
ในการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ยึดมั่นในการเป็ นพลเมือง
ที่ดี รับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน รวมไปถึงการให้ความสาคัญด้านสิทธิมนุษยชน และมีการคานึงถึงความเสี่ยงและผลกระทบในทุกพืน้ ที่
ปฏิบตั ิการ ปตท.สผ. จึงเน้นการดาเนินงานและสนับสนุนการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาสังคม ยกระดับมาตรฐานความเป็ นอยู่
ของชุมชน อนุรกั ษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างคุณค่าให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสีย ตามนโยบายบริหารจัดการชุมชนสัมพันธ์และนโยบาย
ความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม ท าให้ชุ ม ชนและผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย เกิ ด ความเชื่ อ มั่น ยอมรับ และสนั บ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ.
เพื่อการเติบโตเคียงคู่กบั ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. ใช้แ นวทางการมี ส่ ว นร่ว มและการสื่ อ สารกับ ผู้มี ส่ว นได้เสี ย ในทุก ระดับ รวมถึ ง หน่ ว ยงานราชการ
ที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ า งสม่ า เสมอ มี ก ารจัด ท าแผนกลยุท ธ์ร ะยะยาวส าหรับ โครงการเพื่ อ สัง คมเป็ น 2 ระดับ โดยในระดับ มหภาค มุ่ง เน้น
การด าเนิ น งานเพื่ อ คื น ความสมบูร ณ์สู่ท้อ งทะเล และระดับ จุล ภาค มุ่ง ส่ ง เสริ ม และพัฒ นาโครงการพัฒ นาสัง คมในพื ้น ที่ ป ฏิ บัติ ก าร
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนขององค์การสหประชาชาติ [United Nations Sustainable Development Goals (UN SDGs)]
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. มี ร ะบบบริ ห ารจัด การประเด็ น และผู้มี ส่ว นได้เ สี ย [Issue and Stakeholder Management System (ISMS)] เพื่ อ
วิเคราะห์ผลกระทบและประเด็ น ทางสังคมที่ ชุม ชนอาจมี ค วามกัง วล โดยพนักงานชุม ชนสัมพัน ธ์ใ นทุก พื ้น ที่ ปฏิ บัติ ก ารมี ก ารทบทวน
การวิเคราะห์ดงั กล่าวทุกปี โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ได้พฒ
ั นาจัดทาระบบบริหารจัดการประเด็นแบบออนไลน์ (ISMS Report Online System)
และปรับ ใช้กับทุก พื ้น ที่ ป ฏิบัติ ก าร เพื่ อ เป็ น การจัด เก็ บฐานข้อ มูลน าไปสู่ก ารติ ด ตามประเด็ น ความเสี่ย งด้า นสังคมและชุมชน อย่างมี
ประสิทธิ ภ าพมากขึ น้ อีกทั้งยังสามารถนาไปประกอบการพิจ ารณาด าเนิ นโครงการเพื่อ สังคมที่เ หมาะสมของแต่ละพื ้น ที่ นอกจากนี ้
ยังมีขอ้ กาหนดเกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนและติดตามเป็ นระยะ เพื่อเป็ นแนวทางการบริหารจัดการด้วยมาตรฐานเดียวกัน ในทุกพื ้นที่
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ปฏิบตั ิการ อีกทังมี
้ การประเมินผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุนและการสารวจทัศนคติและความผูกพันของผู้มีส่วนได้ เสีย ซึ่งจะเป็ น
ข้ อมูลสาหรับการพัฒนาโครงการเพื่อสังคมให้ ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ เสียอย่างมีประสิทธิภ าพ
ในด้ านสิทธิมนุษยชน ปตท.สผ. ให้ ความสาคัญกับ ประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินธุร กิจ
ของบริ ษัทฯ ที่ครอบคลุมถึงพนักงาน ชุมชนและกลุ่มเปราะบาง ห่วงโซ่อุปทาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้ อม และพิจารณาครอบคลุม
กลุ่มผู้มีส่วนได้ เสียที่เกี่ยวข้ องทุกกลุ่ม รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น เยาวชน ชนกลุ่มน้ อย ชนพื ้นเมือง และแรงงานข้ ามชาติ โดยพิจารณา
ความเสี่ยงด้ านสิทธิมนุษยชนจาก 2 ปั จจัย ได้ แก่ ความเป็ นไปได้ ที่จะเกิดประเด็นด้ านสิทธิมนุษยชนและผลกระทบ สอดคล้ องกับมาตรฐาน
ของกลุ่ม ปตท. และแนวปฏิบตั ิด้าน Due Diligence ของ United Nations Global Compact Management Model/International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) และ International Finance Corporation (IFC) – Guide to Human Rights
Impact Assessment and Management (HRIAM)
ปตท.สผ. ได้ มีการนาหลักการเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับสากลผสมผสานเป็ นส่วนหนึ่งในการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริ ยธรรมธุ ร กิ จ และก าหนดนโยบายด้ านสิ ทธิ มนุ ษ ยชน พร้ อมทัง้ ก าหนด Human Rights Management System ซึ่ งประกอบด้ วย
การตรวจสอบการดาเนินการด้ านสิทธิ มนุษยชน ร่ วมกับการปลู กฝั งความรั บผิดชอบและสร้ างความเข้ าใจให้ กับพนักงานในองค์กร รวมถึง
ผู้รับเหมา คู่ค้า หุ้นส่วนทางธุรกิจ ผ่านช่องทางการสื่อสารที่หลากหลาย การเรี ยน e-Learning รวมถึงเวทีเสวนาต่าง ๆ อีกทัง้ มีการประเมิ น
ความเสี่ยงเรื่ องสิ ทธิ มนุษยชนประจ าปี และจัดให้ มี การตรวจสอบประเมิ นความเสี่ยงด้ านสิ ทธิ มนุษยชนจากหน่ วยงานที่ ปรึ กษาภายนอก
เป็ นประจ าทุก ๆ 3 ปี โดยล่ าสุด ได้ ด าเนิ นการจัดท าเมื่ อ ปี 2563 เพื่ อตรวจสอบระบบการบริ หารจัดการและการประเมินความเสี่ ยงด้ าน
สิทธิมนุษยชน และได้ นาผลไปพัฒนาการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ให้ ครบถ้ วนและมีประสิทธิภาพต่อไป ซึ่งส่งผลให้ ปตท.สผ. ได้ รับการยอมรับ
จากองค์ ก รนานาชาติ อาทิ United Nations Global Compact (UNGC) และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) นอกจากนี ้
ในระดับประเทศ ปตท.สผ. ยังได้ รับรางวัลดีเด่น องค์กรต้ นแบบด้ านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ จากกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรี ภาพ
ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3 ซึ่งเป็ นผลจากการเชื่ อมโยงการด าเนิ นงานด้ านสิ ทธิ มนุษยชนของบริ ษั ทฯ กับแผนปฏิ บัติ การระดับชาติ ว่ าด้ วยธุ รกิ จ
กับสิทธิ มนุษยชนให้ ครบทุกมิติมากที่สุด ทัง้ นี ้ รายละเอียดด้ านความเสี่ยงและแผนการด าเนินการได้ เผยแพร่ บนเว็ บไซต์ ของ ปตท.สผ. ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Governanceriskmanagementandcompliance/Humanrights.aspx
6) ควำมเสี่ยงด้ ำนควำมมั่นคงและปลอดภัยทำงไซเบอร์
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) เกิดขึ ้นอยู่เสมอและขยายวงกว้ างในทุกธุรกิจผ่านรูปแบบที่หลากหลาย
และซับซ้ อ นมากขึน้ ซึ่งอาจส่งผลก่อ ให้ เกิดความเสีย หาย สร้ างผลกระทบต่อ ระบบปฏิบัติการคอมพิ วเตอร์ หรื อ เครื อ ข่ ายของบริ ษั ท ฯ
ให้ ไม่สามารถตอบสนองต่อการทางาน จนเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Disruption) ได้ ในที่สดุ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความเสี่ยง
ด้ านความมั่นคงและปลอดภัย ทางไซเบอร์ และได้ ยกระดับความเสี่ยงนีข้ ึน้ เป็ นความเสี่ยงระดับองค์กรรวมอยู่ใน Corporate Risk Profile
(CRP) เพื่อติดตามและมีมาตรการเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงนี ้ เช่น จัดอบรมสร้ างความตระหนักรู้ ด้ านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ สาหรับพนักงาน (Cybersecurity Awareness) ทดสอบส่งอีเมลหลอกลวง (Phishing Simulation) เพื่อเสริมสร้ างความรู้ความเข้ าใจ
ด้ านความปลอดภัยทางไซเบอร์ มีศูนย์ปฏิบัติการด้ านความปลอดภัยไซเบอร์ [Cyber Security Operation Center (CSOC)] ช่วยเฝ้าระวังภัย
ให้ องค์กรตลอด 24 ชั่วโมง และการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลความปลอดภัยของระบบเครื อข่ายขององค์กร [Security Information and
Event Management (SIEM)] รวมถึงการซ้ อมแผนการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Security Response Drill) แผนการสารองข้ อมูล
(Backup) และแผนการกู้คื น ระบบ (Disaster Recovery) อย่ า งสม่ า เสมอ โดยมี ก ารติ ด ตามและรายงานผลการบริ ห ารความเสี่ยงต่อ
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงและคณะกรรมการ ปตท.สผ.อย่างสม่าเสมอตามลาดับ เพื่อให้ มั่นใจว่า ปตท.สผ. จะสามารถควบคุม
สถานการณ์และตอบสนองได้ อย่างทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์ฉกุ เฉินเกิดขึ ้น
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ปตท.สผ. มีการอ้างอิงมาตรฐาน National Institute of Standards and Technology (NIST) เป็ นกรอบมาตรฐาน
ในการจัด การเรื่ อ งความมั่น คงปลอดภัย ทางไซเบอร์ มี ก ารด าเนิ น การประเมิ น ความเสี่ ย งโดยอิ ง กรอบมาตรฐาน ISO 27001:2013
ในส่วนของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และศูนย์รวมข้อมูล (Data Center Facility) ตัง้ แต่ปี 2557 และมีแผนดาเนินการประเมินความเสี่ยง
โดยอิงกรอบมาตรฐาน ISO 27001:2013 กับทุกระบบงานอย่ างต่อ เนื่อ ง ซึ่งทาให้ ปตท.สผ. มีความพร้อ มเพื่อ ร่วมทดสอบการรับ มื อ
ภัยคุกคาม พร้อมรายงานเหตุภยั คุกคามทางไซเบอร์ที่มีนยั สาคัญต่อหน่วยงานภาครัฐตามที่กฎหมายกาหนด
ในปี 2564 ปตท.สผ. ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เช่น Multi-factor
Authentication (MFA) เพื่ อ ใช้ใ นการยื น ยัน ตัว ตนของพนัก งานอี ก ชั้น หนึ่ ง นอกเหนื อ จาก Username และ Password ปกติ ซึ่ง ช่ ว ยใน
การสนับสนุนให้พนักงานสามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ได้จากทุกที่ทุกเวลา และเป็ นการสนับสนุน Work-Life Balance
ตามนโยบาย New Way of Working
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้นาระบบ Data Classification and Labelling มาใช้ในการจัดชัน้ ความลับของเอกสาร
เพื่อเสริมความปลอดภัยในข้อมูลด้วย Microsoft Azure Information Protection (AIP) ที่สามารถจัดการสิทธิ์ในการเข้าถึงและส่งต่อได้
ทั้งนี ้ ปตท.สผ. ยังได้มีการลงทุนด้า นเทคโนโลยี แ ละใช้บริก ารจาก PTT Digital ในการป้อ งกันและรับ มื อ เพื่ อ
ลดความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์มาอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบนั ปตท.สผ. มีศนู ย์ Security Operations Center (SOC)
ที่เชื่อ มต่อ ระบบ Security Information and Event Management (SIEM) กับ Network Firewall ครบทุกแหล่งผลิต เพื่อ ให้อ งค์กรดาเนิน
ธุรกิจได้อย่างปลอดภัย
7) ควำมเสี่ยงของผลกระทบจำกกำรแพร่ระบำดของโรคโควิด 19 ต่อกำรดำเนินธุรกิจและผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทฯ
จากการแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด 19 ตั้ง แต่ ปี 2563 ที่ ผ่ า นมา ปตท.สผ. มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ
อันเนื่องมาจากการติดเชือ้ ของพนักงานที่ตอ้ งมาปฏิบตั ิงานในสานักงานใหญ่ และพนักงานที่ตอ้ งเดินทางไปปฏิบตั ิงานในพืน้ ที่ต่าง ๆ รวมถึง
ความเสี่ยงจากการติ ดเชือ้ ของผู้ร ับ เหมาที่ ท างานในทุกพื ้น ที่ปฏิ บัติ ก ารของบริษั ทฯ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงมีแ นวทางบริห ารจัด การเพื่ อ
ลดความเสี่ยงดังกล่าว โดยจัดตั้งทีม COVID-19 Taskforce เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และออกมาตรการเพื่อ
ตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงที ร่วมกับการให้ความรู ค้ วามเข้าใจแก่พนักงานในการปฏิบัติตัวเพื่อลดความเสี่ยง ในการติดเชือ้
โดยทีมแพทย์ของบริษัทฯ มีมาตรการให้พนักงานทางานที่บา้ น (Work from Home) เพื่อลดโอกาสการติดเชือ้ จากการเดินทางมาทางานและ
ลดความแออัดในสานักงาน สอดคล้องกับมาตรการควบคุมและจากัดการเคลื่อนย้ายเดินทางของบุคคลเพื่อลดการติดต่อสัมผัสระหว่างกัน
ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน (Lock Down) ของภาครัฐ พร้อมทัง้ มีการบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity
Risk) เพื่อลดความเสี่ยงจากการทางานผ่านอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่ายจากที่บา้ น เช่น การสร้างความตระหนักรูด้ า้ น Cybersecurity
แก่พนักงาน การซ้อมแผนการรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ (Cyber Security Response Drill) แผนการสารองข้อมูล (Backup) และแผน
การกูค้ ืนระบบ (Disaster Recovery) เป็ นต้น นอกจากนี ้ ยังกาหนดให้มีการกักตัวสาหรับพนักงานและผูร้ บั เหมาก่อนที่จะเข้าพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน
และมีการคัดกรองก่อ นจะเข้าพืน้ ที่การทางาน เพื่อ ให้เกิดความมั่นใจว่าพนักงานและผู้ร ับเหมาทุกคนปลอดภัยจากการติดเชือ้ อีกทั้ง
มีการจัดหาวัคซีนให้กบั พนักงานและครอบครัว รวมถึงผูร้ บั เหมาที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างภูมิคมุ้ กันหมู่
ปตท.สผ. มี ก ารจั ด ท าแผนการด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง [Business Continuity Plan (BCP)] ไว้ส าหรั บ
ทุกหน่วยงานที่มี ก ารประเมินแล้วว่ ามี กิ จกรรมที่ มีค วามจ าเป็ นและเร่งด่ ว นที่ ต้อ งรี บด าเนิ นการ เพื่อ ไม่ให้การดาเนิ นธุร กิ จ หยุด ชะงัก
มีการเตรียมพนักงานสารองที่สามารถทางานทดแทนพนักงานหลักที่ไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้จากการติดเชือ้ โควิด 19 แผน BCP ดังกล่าว
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ยังครอบคลุมไปถึงการตอบสนองต่อเหตุการณ์วิกฤตหรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการขาดทรัพยากรที่จาเป็ นอื่น ๆ เช่น สถานที่ทางาน
อุปกรณ์การทางาน เทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ปฏิบตั ิงาน รวมถึงผู้รับเหมาและผู้ที่มีส่วนสนับสนุนอื่น ๆ เป็ นต้ น
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่อาจส่งผลกระทบต่อความต้ องการใช้
น ้ามันดิบที่ลดลงอันเนื่องมาจากมาตรการต่าง ๆ ที่แต่ละประเทศกาหนดขึ ้น เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เช่น การปิ ดประเทศ
การลดกิจกรรมต่าง ๆ เป็ นต้ น ในการนี ้ ปตท.สผ. ได้ เตรี ยมความพร้ อมไว้ รองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและความท้ าทายที่ประสบอยู่
โดยให้ ความสาคัญกับกลยุทธ์ด้านการดาเนินการ (Execute) ที่เน้ นการเพิ่มปริ มาณการผลิตจากโครงการหลักและควบคุมต้ นทุนการผลิต
ต่อหน่วยอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน มีการใช้ เทคโนโลยีดิจิทลั ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน มีการบริ หาร
จัดการองค์กรเพื่อเข้ าสู่ New Way of Working และปรับปรุงขีดความสามารถภายในองค์กรและขันตอนการท
้
างาน โดยยังคงประสิทธิภาพ
การปฏิบตั ิงานได้ ตามแผนงานที่กาหนดไว้
(5) ปั จจัยเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk)
จากสถานการณ์ ปั จ จุบัน ที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงของสภาพแวดล้ อ มทางธุ ร กิ จ ความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี อ ย่ า ง
ก้ า วกระโดด ตลอดจนความคาดหวัง จากผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ที่ ต้ อ งเป็ นไปตามกฎระเบี ย บต่ า ง ๆ และ
ความต้ องการมาตรการจัดการผลกระทบด้ านสิ่งแวดล้ อมที่มีแนวโน้ มมากขึ ้น ปตท.สผ. จึงได้ ติดตามสถานการณ์และประเมินความเสี่ยง
เกิดใหม่ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุ รกิจของบริ ษัทฯ ได้ ในอนาคต และรายงานต่อผู้บริ หารและคณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
เพื่อ ติดตามและปรั บปรุ งแผนบริ หารจัดการความเสี่ยงรวมทัง้ กลยุทธ์ ข องบริ ษัทฯ ได้ อ ย่างมีประสิทธิ ภ าพ เพื่อ ปรั บเปลี่ยนองค์กรและ
การดาเนินงานให้ สามารถรับมือกับความเสี่ยงที่เกิดขึ ้นใหม่ ได้ อย่างทันท่วงที รวมทัง้ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพิ่มโอกาส
ในการดาเนินธุรกิจให้ ปตท.สผ. สามารถเติบโตต่อไปได้ อย่างยัง่ ยืน ปั จจุบนั ปตท.สผ. ได้ ระบุและติดตามความเสี่ยงเกิดใหม่ 2 รายการ ดังนี ้
1) ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ
ความเสี่ยงด้ านภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Extreme Weather Events) และภัยธรรมชาติ
(Natural Disaster) ที่ รุ น แรงขึน้ โดยหนึ่ ง ในสาเหตุม าจากการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกนัน้ ปตท.สผ. ซึ่ง ประกอบธุ ร กิ จ สารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ได้ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว ซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่อ
การปฏิบตั ิงานของ ปตท.สผ. ในด้ านต่าง ๆ ได้ แก่ (1) ความเสี่ยงทางกายภาพ (Physical Risk) หรื อความเสี่ยงจากผลกระทบทางตรงของ
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้ อม เช่น ความเสี่ยงจากคลื่นความร้ อน ฝนตกหนัก พายุหมุนเขตร้ อน ภัยแล้ ง และความเสี่ยงที่เกี่ยวกับน ้า
และ (2) ความเสี่ยงเปลี่ ย นผ่ า น (Transition Risk) หรื อ ความเสี่ ยงจากการเปลี่ ย นแปลงของนโยบาย กฎเกณฑ์ / กฎหมาย เทคโนโลยี
และความต้ องการพลังงานที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม ดังจะเห็นได้ จากการที่รั ฐบาลประเทศต่าง ๆ ได้ ลงนามและให้ สัตยาบันร่ วมกันต่อ
ความตกลงจากการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (The United Nations Climate
Change Conference of the Parties) สมัยที่ 21 (COP21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในปี 2558 และสมัยที่ 26 (COP26) ณ เมืองกลาสโกว์ ประเทศ
สกอตแลนด์ เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 โดยมุ่งเน้ นเรื่ องการยกระดับเป้าหมายและการควบคุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก
อย่ างเร่ งด่ วน รวมถึ งการเปลี่ยนผ่านด้ านพลังงานสู่สั งคมคาร์ บอนต่ า ซึ่งส่ งผลให้ หลายประเทศมุ่งสู่การลดการปล่ อยก๊ าซเรื อนกระจกสุทธิ
เป็ นศู น ย์ (Net Zero Greenhouse Gas Emissions หรื อ Net Zero) เร็ ว ขึ น้ รวมถึ ง ประเทศไทยได้ ป ระกาศเจตนารมณ์ แ ละเป้ าหมาย
Net Zero ภายในปี 2608 โดยธุรกิจภาคพลังงานเป็ นหนึ่งในธุรกิจที่มีบทบาทสาคัญในการร่วมผลักดันให้ ประเทศบรรลุเป้าหมายนี ้
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จึงได้ มีการประเมินความเสี่ยง
ด้ านภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ ของทัง้ โครงการที่มีอยู่ในปั จจุบันและโครงการที่บริ ษัท ฯ สนใจลงทุน
โดยประเมินความเสี่ยงทัง้ ในระยะสั ้น (ปี 2563-2568) ระยะกลาง (ปี 2568-2578) และระยะยาว (ปี 2578-2593) ในสถานการณ์ ต่าง ๆ
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ตามแนวทางของ Representative Concentration Pathway (RCP), Stated Policies Scenario, Sustainable Development Scenario
(SDS) และ IPCC 1.5๐C Scenario ผลการประเมินความเสี่ยงทางกายภาพและความเสี่ยงเปลี่ยนผ่านในภาพรวมของบริษัท ฯ สาหรับ
ทุกสถานการณ์และทุกช่วงระยะเวลา พบว่าอยู่ในระดับต่าถึงปานกลาง ทาให้ ปตท.สผ. มั่นใจได้ว่า การดาเนินงานของบริษัทฯ มีการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศอยู่ในระดับที่เหมาะสม โดย ปตท.สผ. มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทัง้ ในระดับโลกและระดับประเทศ ที่อาจส่งผลกระทบต่อระดับความเสี่ยงของบริษัทฯ
อย่างใกล้ชิด เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และสามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. ได้ศึกษาและวางแผนเพื่อ กาหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รวมทัง้ แผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายในการควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สงู เกิน 1.5-2 องศาเซลเซียส
และปั จจุบนั อยู่ในระหว่างการทบทวนและกาหนดกลยุทธ์ระยะยาว เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ตามเจตนารมณ์ เป้าหมาย และแผนของ
ประเทศไทยจากการประชุม COP26 โดยเน้นการพัฒนาและปรับปรุงแผนงานทัง้ ในระดับกลยุทธ์การลงทุน และในระดับพืน้ ที่ปฏิบตั ิงานของ
กิจกรรมสารวจและผลิตอย่างต่อเนื่อ ง แผนการลดการปล่อ ยก๊าซเรือ นกระจกของพืน้ ที่ปฏิบั ติงานของบริษัทฯ ครอบคลุม การปรับปรุ ง
กระบวนการทางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573
(เทียบกับปี ฐาน พ.ศ. 2555) นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้ศึกษาศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนของโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่ าลดภาวะ
โลกร้อน รวมถึงการชดเชยคาร์บอนผ่านกลไกต่าง ๆ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และการดาเนินการ
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาวิธีการในการลดก๊าซเรือ นกระจก
ภายใต้โ ครงการ Thailand Voluntary Emission Reduction Program (T-VER) เพื่ อ ส่ ง เสริม กิ จ กรรมและนโยบายต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้ง นี ้ กลยุท ธ์ก ารลงทุน ของ ปตท.สผ. ได้ร วมถึ ง การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ใหม่ ได้แ ก่ ธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ ค รบวงจร
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม (Gas Value Chain) เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ (Gas to Power) ธุรกิจการพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
รวมถึงการมองหาโอกาสการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) ทีจ่ ะช่วยผลักดันการเข้าสู่สงั คมคาร์บอนต่าอีกทางหนึ่งด้วย
2) ควำมเสี่ยงจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีทสี่ ่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมพลังงำน
วิวัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและพลังงานหมุนเวียนมีบทบาทมากขึน้ ในอุตสาหกรรมพลังงาน
เช่น อุปกรณ์แ ละระบบที่สามารถกักเก็บ พลังงานไฟฟ้ า ที่มีประสิ ทธิ ภ าพมากขึ น้ ส่งผลให้มีปริมาณการใช้ย านพาหนะพลังงานไฟฟ้ า
เพิ่มมากขึน้ นอกจากนี ้ ต้นทุนในการทาธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและธุรกิจผลิตรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงจากการวิจัยและ
นวัตกรรมที่ก้าวหน้า ทาให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อเปรียบเทียบกับในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา รวมไปถึงนโยบายจากภาครัฐ
ในด้านสิ่งแวดล้อมที่แสดงเจตจานงในการลดการปล่อ ยก๊ าซเรือ นกระจกตามการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่ า ด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสมัยที่ 26 (COP26) โดยประเทศไทยยกระดับการแก้ปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ในการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากปัจจุบนั ถึงปี 2573 ลดลงร้อยละ 40 ตามเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ [Nationally Determined Contribution (NDC)]
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็ นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์ (Net Zero
GHG Emissions) ได้ภายในปี 2608 โดยมีการส่งเสริมการลงทุนพลังงานสีเขียวจากภาคพลังงาน เช่น การส่งเสริมให้เพิ่มสัดส่วนการผลิต
ไฟฟ้าใหม่จากพลังงานทดแทนและพลังงานหมุนเวียนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 หรือนโยบายการผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า เพิ่มเป็ น
ร้อ ยละ 30 ในปี 2573 นโยบายต่ า ง ๆ ได้เ ริ่ ม ส่ ง ผลให้รู ป แบบการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ในอุต สาหกรรมพลัง งานเปลี่ ย นแปลงไป (Disruptive
Technology) โดยมีแนวโน้มความต้องการใช้นา้ มันลดลงอย่างมีนัยสาคัญ และนาไปสู่จุดสิน้ สุดของอุตสาหกรรมนา้ มันในอนาคต จาก
สถานการณ์ดังกล่าวล้วนเป็ นความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ของ ปตท.สผ. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้ที่มีสัดส่วนจากการขายนา้ มันดิบและ
คอนเดนเสทเฉลี่ยร้อยละ 38.35 ของรายได้ทงั้ หมด รวมถึงการได้เปรียบด้านต้นทุนการผลิตจากการพัฒนาเทคโนโลยีของคู่แข่ง
ส่วนที่ 1 หน้า 17

• การบริหารจัดการความเสี่ยง

105

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็ นปั จจัยสาคัญในการสนับสนุนการดาเนินธุรกิจพลังงานภายใต้สถานการณ์ที่มีความผันผวน
วิสยั ทัศน์ของ ปตท.สผ. ในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี คือการเป็ นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีพลังงาน การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางธุรกิจ E&P และการสร้างความพร้อมสาหรับการเปลี่ยนผ่านพลังงานในอนาคต ทัง้ นี ้ เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน ปตท.สผ. จึงได้
พัฒนาเทคโนโลยีผ่านความร่วมมือกับ หน่วยงานและสถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีการแบ่งปั นความรู ท้ ั้งภายใน
ปตท.สผ. และกับพันธมิตรในทุกภาคส่วน นอกจากนี ้ ด้วยการส่งเสริมการทางานร่วมกัน จึงทาให้ ปตท.สผ. สามารถรวบรวมความเชี่ยวชาญต่าง ๆ
ทั้ง ในและนอกธุ ร กิ จ พลัง งาน เพื่ อ ร่ ว มกั น พัฒ นาเทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมและเพิ่ ม ขี ด ความสามารถ จนท าให้บ รรลุวัต ถุ ป ระสงค์
ทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้ในที่สดุ
ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมจะยังคงเผชิญกับความท้าทายมากมายในอีกไม่กี่ปีขา้ งหน้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ธุร กิจที่ได้ร ับผลกระทบจาก Disruptive Technology ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงอย่างกะทันหันและรวดเร็วเช่นนี ้ ความสามารถ
ในการปรับตัวและความสามารถในการเปลี่ยนแปลง (Transform) จะเป็ นตัวกาหนดว่าธุรกิจจะยังคงรักษาความสามารถทางการแข่งขัน
ได้อย่างไร โดย ปตท.สผ. ได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจเพื่อคาดการณ์ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ส่วนแรกคือ
“Digital Transformation” เพื่อ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ผ่านเทคโนโลยี เช่น Artificial Intelligence (AI), Machine Learning
และ Internet of Things (IoT) เป็ นต้น สิ่งนีจ้ ะช่วยให้บริษัท ฯ สามารถตัดสินใจได้อ ย่างมีประสิทธิ ภ าพและรวดเร็ว เพิ่มความสาเร็จใน
การสารวจ และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาศักยภาพและการผลิตของแหล่งปิ โตรเลียมมากขึน้
อีกส่วนหนึ่งคือ “Organization and New Normal Transformation” ที่จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับโครงสร้าง
องค์กรและกระบวนการจัดการที่คล่อ งตัวมากขึน้ ช่วยเสริมศักยภาพความสามารถของบุคลากร และเสริมสร้างมุมมองความคิดและ
วัฒนธรรมขององค์กรที่เ หมาะสม เพื่อ ให้ ปตท.สผ. เป็ นองค์กรที่มี ค วามคล่อ งตัวมากขึ น้ ด้วยการตัด สิ นใจที่ร วดเร็วและตอบสนอง
ทันสถานการณ์ ทาให้ม่นั ใจได้ว่าจะสามารถลดต้นทุนและทรัพยากรที่จาเป็ นสาหรับการดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
นอกเหนือจากการเปลี่ยนแปลง (Transformation) แล้ว ปตท.สผ. ยังทาการสารวจโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ควบคู่
ไปกับธุร กิจหลักเพื่อ สร้างการเติบโตในอนาคต โดยมุ่งเน้นไปที่ธุร กิจใหม่ใน Value Chain ของธุร กิจก๊ าซธรรมชาติ เช่น ธุร กิจโรงไฟฟ้า
จากก๊ า ซธรรมชาติ (Gas to Power) ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ LNG และธุ ร กิ จ เกี่ ย วกั บ นวัต กรรมเทคโนโลยี ที่ พัฒ นาขึ น้ ภายในบริ ษั ท ฯ
ทั้งนี ้ ปตท.สผ. ได้ประเมินโอกาสทางธุรกิจใหม่ในธุรกิจโรงไฟฟ้า (Gas to Power) ซึ่งจะสามารถเพิ่มมูลค่าให้แหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีอ ยู่
เช่นเดียวกับ Gas/LNG to Power ในประเทศอื่น ๆ พร้อมทัง้ แสวงหาโอกาสในการลงทุนด้านพลังงานหมุนเวียน รวมไปถึงพลังงานในรูปแบบใหม่
และขยายธุรกิจของบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) ใน 4 ธุรกิจย่อย ได้แก่ ธุรกิจด้านการสารวจตรวจสอบและ
ซ่อมบารุงอุปกรณ์ใต้ทะเล ธุรกิจให้บริการตรวจสอบโครงสร้างพืน้ ฐานในหลากหลายอุตสาหกรรม ธุรกิจให้บริการด้านเกษตรอัจฉริยะและ
การจัดการป่ าไม้แบบยั่งยืน และธุรกิจเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งจะเป็ นเครื่องมือที่ช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ปตท.สผ. ความเชี่ยวชาญนีย้ งั สามารถนาไปใช้งานเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอื่น ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าทางธุรกิจได้อีกด้วย
2.2.2 ควำมเสี่ยงต่อกำรลงทุนของผู้ถือหลักทรัพย์
(1) ควำมเสี่ยงจำกบริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นรำยใหญ่มำกกว่ำร้อยละ 50
ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ ปตท. เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสดั ส่วน
การถื อหุ้น (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ประมาณร้อยละ 65.29 ของทุนชาระแล้ว ส่งผลให้ ปตท. สามารถควบคุมมติที่ประชุมผูถ้ ื อหุ้นในเรื่องต่าง ๆ
ได้เกื อ บทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็ นเรื่อ งการแต่ง ตั้ งกรรมการ หรือ การขอมติในเรื่อ งอื่นที่ต้อ งใช้เสียงส่ ว นใหญ่ ข องที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น ยกเว้น
เรื่องกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท ซึ่งกาหนดให้ได้รบั เสียง 3 ใน 4 ของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
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อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ให้ ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ที่เกี่ ยวข้ องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทังให้
้ ความสาคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด อีกทังยั
้ งกาหนดโครงสร้ างการบริหาร
จัดการที่ชัดเจน มีกรรมการอิสระจานวน 10 คนจากกรรมการทังหมด
้
15 คน ซึ่งได้ ให้ ข้อคิดเห็น ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์อย่างรอบคอบ
และเป็ นอิสระ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบจานวน 4 คน โดยกรรมการทัง้ หมดเป็ นกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ
เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของบริ ษัทฯ และดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ อย่างเพียงพอ ซึ่งจะส่งผลให้ มีการถ่วงดุลอานาจ
ในการบริหารจัดการในระดับที่เหมาะสมและสามารถตรวจสอบได้ เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างโปร่งใสและเป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
2.2.3 ควำมเสี่ยงต่ อกำรลงทุนในหลักทรัพย์ ต่ำงประเทศ (กรณีผ้ อู อกหลักทรัพย์ เป็ นบริษัทต่ ำงประเทศ)
- ไม่มี -
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3. การขับเคลื่อนธุรกิ จเพื่อความยังยื
่ น

3.1

นโยบำยและเป้ ำหมำยกำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืน
ภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนของ ปตท.สผ.

การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ของ ปตท.สผ. คือ การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็ นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้เป็ นที่ยอมรับจากผูม้ ีส่วนได้เสีย นักลงทุน ผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ่วมธุรกิจ
รัฐบาลของประเทศที่บริษัทฯ เข้าลงทุน ชุมชน รวมถึงพนักงานของ ปตท.สผ. โดยบริษัทฯ ได้พฒ
ั นากระบวนการทางานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
ให้มีประสิทธิ ภ าพ เพื่อ นาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านธุร กิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ ม โดยการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และ
แผนการดาเนินงานการจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตาม
กฎเกณฑ์ การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย และสร้างพนักงานให้มีความรูค้ วามสามารถในการทางานอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านีจ้ ะช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและผูม้ ีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้นอ้ มนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทาง
ในการดาเนินธุรกิจ และมีการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนขององค์การสหประชาชาติ
(UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่ 7, 8, 12, 13, 14 และ 16 ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสาคัญ
ด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ รวมไปถึงการสนับสนุน UN SDGs อื่น ๆ ทัง้ หมดในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังใช้ดชั นี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็ นตัวชีว้ ดั ผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กร
ในระดับสากลอีกด้วย
ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ประกาศใช้ท่ วั ทั้งองค์กรเพื่อแสดงเจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดย
นโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่มีความท้าทายในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของ
ปตท.สผ. ซึ่งสามารถดูข ้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com ปตท.สผ. ยัง ได้จัดทาแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน
(Sustainable Development Guideline) โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงานของบริษัท ฯ ในประเด็นที่สาคัญต่อ ความยั่งยืนขององค์กร
เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีความเข้าใจและกาหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบตั ิที่ใช้ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานในแต่ละด้านให้สอดคล้องกัน
ทั่วทั้งองค์กร เช่น นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดหลัก ISO 26000 นโยบายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ที่ยึดหลักปฏิบัติที่ดีข องสมาคมผู้ผลิตนา้ มันและก๊ าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers หรือ IOGP) และ
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) รวมถึงมาตรฐาน OHSAS 18001 และนโยบาย
ด้านสิทธิมนุษยชน ซึ่งประกอบกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีและค่านิยม
การปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ เช่น สังคม คู่คา้ พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และนักลงทุน เป็ นต้น
โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจนา้ มันและก๊าซ
ประเภทธุร กิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อ เนื่อ งเป็ นปี ที่ 8 ซึ่ง ปตท.สผ. มีเป้าหมาย
ที่จะรักษาสถานะการเป็ นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้ ยังได้รบั การคัดเลือกให้เป็ นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good
Index Series ประจาปี 2564 ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 รวมถึงได้รบั คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยให้อยู่ใน “รายชื่อหุน้ ยั่ง ยื น”
เป็ นปี ที่ 6 อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2564 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
กำรประเมินประเด็นที่สำคัญต่ อควำมยั่งยืน (Materiality Assessment)
ปตท.สผ. ได้ ประเมินประเด็นที่สาคัญต่อความยัง่ ยืนตามระดับความสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ และระดับ
ความสนใจของผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ทัง้ ภายในและภายนอก ภายใต้ ก รอบการรายงาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI
Standards) ในระดับครบถ้ วนตามตัวชี ้วัดหลัก (Core) ที่ยึดหลักการรายงานความยัง่ ยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมน ้ามันและก๊ าซ (Sustainability
Reporting Guidelines & Oil and Gas Sector Disclosures – OGSD) และกรอบการรายงานและบริ หารจัดการความยัง่ ยืน เช่น 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, SASB Materiality MapTM ของ Sustainability Accounting Standards Board (SASB) เป็ นต้ น ซึ่ ง เป็ นแนวทางที่ เ ป็ น
ที่ยอมรั บในระดับสากลที่ครอบคลุมประเด็นสาคัญด้ านธุร กิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อ ม รวมถึงการทบทวนความเสี่ยงและโอกาสที่มีอยู่
อย่างเป็ นระบบ ประเด็นที่สาคัญต่อความยัง่ ยืนดังกล่าวได้ ถูกนามาใช้ ในการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กร และ
ได้ เปิ ดเผยในรายงานความยัง่ ยืนประจาปี อีกด้ วย
ประเด็น ที่สาคัญ ต่อ ความยั่งยืนของ ปตท.สผ. ในปี 2564 ประกอบด้ วย 8 ประเด็น ซึ่งมาจากการทบทวนประเด็ น จาก
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ เสียและประเด็นสาคัญของบริษัทฯ ที่อยู่ในระดับสูง ดังนี ้
ด้ านธุรกิจ
•
•
•
•
•

การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
การเพิ่มปริมาณสารองปิ โตรเลียม
การพัฒนาศักยภาพและความพร้ อมของบุคลากร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้ านสังคม
•

การสร้ างคุณค่าให้ แก่สงั คมและชุมชน

ด้ านสิ่งแวดล้ อม
•

การเป็ นองค์กรคาร์ บอนต่า
• การบริหารจัดการด้ านสิ่งแวดล้ อม
การทบทวนการคัดกรองประเด็นสาคัญปี 2564 ของ ปตท.สผ. สะท้ อนประเด็นและมุมมองที่สาคัญในด้ านธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้ อ ม ทัง้ ของบริ ษัท ฯ และผู้มีส่วนได้ เสีย โดยมีกระบวนการที่สาคัญ โดยสังเขป ได้ แ ก่ การระบุประเด็นสาคัญ ต่อ ปตท.สผ.
การกาหนดขอบเขตการรายงานของแต่ละประเด็น การจัดลาดับความสาคัญของประเด็น และการนาเสนอผลที่ได้ เพื่อทบทวนและอนุมัติ
ต่อคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) และคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors)
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ จากรายงานความยัง่ ยืนประจาปี 2564 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
กรอบแนวคิด กลยุทธ์ และเป้ำหมำยด้ ำนกำรพัฒนำอย่ ำงยั่งยืน
ปตท.สผ. ได้ พัฒนากรอบแนวคิดด้ านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขึน้ เพื่อเป็ นวิถีการทางานร่ วมกันในองค์กร และเป็ นรากฐาน
การพัฒนาที่แข็งแกร่ งให้ แก่อ งค์กรในระยะยาว รวมถึงเป็ นส่วนสาคัญ ที่จะทาให้ บริ ษัท ฯ มุ่งสู่การเป็ น Energy Partner of Choice ตาม
วิสัยทัศน์ ที่ตัง้ ไว้ โดยกรอบแนวคิดด้ า นการพัฒนาอย่างยั่งยืนนีม้ ุ่งเน้ นการสร้ างความสมดุลระหว่างการมุ่งสู่อ งค์กรแห่งความเป็ นเลิศ
หรื อ “คนเก่ง” (High Performance Organization – HPO) การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริ หารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ หรื อ “คนดี” (Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และการสร้ างคุณค่าในระยะยาวให้ แก่ผ้ มู ีส่วนได้ เสีย
หรื อ “มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ” (Stakeholder Value Creation – SVC) โดยกรอบแนวคิ ด ด้ า นการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ของ ปตท.สผ. ยัง มี
ความสอดคล้ องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (SDGs: Sustainable Development Goals) ขององค์การสหประชาชาติอีกด้ วย
ปตท.สผ. เชื่อมัน่ ว่าเมื่อบริ ษัทฯ มีการดาเนินงานที่ดีบนรากฐานที่แข็งแกร่งและคานึงถึงประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ เสีย
ต่าง ๆ แล้ ว บริษัทฯ จะสามารถส่งมอบคุณค่าและสร้ างความยัง่ ยืนให้ แก่สงั คมโดยรวมได้ ในที่สดุ (From We to World)
ภายใต้ ก รอบแนวคิ ด เพื่ อ การพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ดัง กล่ า ว ปตท.สผ. ได้ ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิ น งานเชิ ง กลยุท ธ์ คือ
การดาเนินการและการขยายธุรกิจเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านด้ านพลังงาน (Execute and Expand towards Energy Transition) โดยพัฒนา
กลยุท ธ์ เ พื่ อ ความยั่ง ยื น ขึ น้ โดยใช้ ก ระบวนการประเมิ น ประเด็ น ส าคัญ ด้ า นความยั่ง ยื น เพื่ อ ตอบโจทย์ ค วามท้ า ทายในอนาคต ตาม
ทิศทางการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ ดังกล่าว พร้ อมกับการสร้ างคุณค่าร่ วมแก่ผ้ ูมีส่วนได้ เสียอย่างต่อเนื่อง โดยกลยุทธ์ เพื่อความยั่งยืนของ
ปตท.สผ. และเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กร (ปี 2573) ประกอบด้ วย
ด้ านการมุ่งสู่สงั คมคาร์ บอนต่า (Thrive in Lower Carbon Future)
1) กลยุทธ์เพื่อความยัง่ ยืนสาหรับธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม (Sustainable E&P Business)
2) กลยุทธ์ กระจายความเสี่ยงไปธุร กิจ ใหม่ที่ นอกเหนือ จากธุร กิ จส ารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยม (Diversification to
Beyond E&P)
3) กลยุทธ์การบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management)
โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี ้
• กาลังการผลิตเติบโตโดยเฉลี่ยร้ อยละ 5 ต่อปี
• รักษาอัตราส่วนปริ มาณสารองปิ โตรเลียมที่พิสูจน์แล้ วต่ออัตราการผลิต (R/P Ratio หรื อ 1P/Production)
ไม่น้อยกว่า 5 ปี
• ต้ นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ระดับ Top Quartile ซึง่ สามารถแข่งขันได้ กบั ธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
• ร้ อยละ 20 ของกาไรสุทธิมาจากธุรกิจใหม่ที่นอกเหนือจากธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
• บรรลุเป้าหมายการทางานโดยปราศจากอุบตั ิเหตุ (SSHE Target Zero)
• ลดความเข้ มของการปล่อยก๊ าซเรือนกระจกลงไม่น้อยกว่าร้ อยละ 25 จากปี ฐาน 2555
ด้ านการสร้ างความยัง่ ยืนด้ านความเป็ นเลิศด้ าน Business Integrity (Sustain Business Integrity Excellence)
1) กลยุทธ์การกากับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ (Smart Assurance)
2) กลยุทธ์สร้ างจิตสานึกในการปฏิบตั ิงานตามหลัก GRC (GRC in Common Sense)
โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี ้
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
•

เป็ นองค์กรต้นแบบด้าน GRC ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไทย
• ปรับเพิ่มระดับวุฒิภาวะด้าน GRC (GRC Maturity Level) สู่ระดับสูงสุด คือระดับ 5
(Continuous Improvement with Automation)
ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและสร้างคุณค่าร่วมสู่สงั คม (Optimize Resource & Create Shared Value)
1) กลยุ ท ธ์ ก ารปรับ ใช้แ นวคิ ด เศรษฐกิ จ หมุ น เวี ย นส าหรั บ ธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต (Circular Model for E&P)
โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี ้
• นาโครงสร้างหลักมาใช้ใหม่ให้ได้ไม่ นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 โดยยังคงสภาพการทางานที่เ หมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
• ปราศจากของเสียที่เป็ นขยะที่กาจัดโดยวิธีฝังกลบ (Zero Waste to Landfill)
2) กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) โดยกาหนดเป้าหมาย ดังนี ้
• สร้างมูล ค่าเชิ ง บวก (Net Positive Impact) ต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริก ารทางระบบนิ เ วศ
ทางทะเล ในพืน้ ที่ปฏิบัติการนอกชายฝั่ งภายในประเทศภายในปี 2568 และพืน้ ที่ปฏิบัติการนอกชายฝั่ ง
ทัง้ หมดภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับมูลค่าในปี ฐาน 2562
• สร้า งรายได้ที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ของชุม ชนกลุ่ม เป้ า หมาย (Community Income Increasing) ร้อ ยละ 50 และเพิ่ ม
จานวนเครือข่ายอนุรกั ษ์ได้ 16,000 ราย ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับก่อน ปตท.สผ. เข้าดาเนินโครงการ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2564 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
ปตท.สผ. มีตวั ชีว้ ดั การดาเนินงานทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในระดับบริษัท ทัง้ ในด้านการบริหารจัดการ
ตามแผนงานความยั่งยืน และในด้านผลการดาเนินงาน เป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจขององค์กร ดังนัน้ กระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ
ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงองค์กร กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวชีว้ ัด และการรายงานผลการดาเนินงาน จึงมีสาระสาคัญด้านการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปด้วย ปตท.สผ. ได้จัดทารายงาน
ความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI Standards) โดยกาหนดให้มีความสมบูรณ์ของ
เนือ้ หาสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ (“In Accordance” Criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชีว้ ดั หลัก (Core) ที่ยึดหลักการรายงานความยั่งยืน
ในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมน ้ า มั น และก๊ า ซ ( Sustainability Reporting Guidelines & Oil and Gas Sector Disclosures – OGSD) และ
กรอบการรายงานและบริหารจัดการความยั่งยืน เช่น 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 (AA1000APS) ของ AccountAbility และ SASB Materiality MapTM ของ Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) เป็ นต้น และมีความสอดคล้องกับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืนขององค์การสหประชาชาติ
(UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) ตามเข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ ังยืน (SDG Compass) รวมถึงการสื่อ สาร
ความก้าวหน้าในการปฏิบตั ิตามหลัก 10 ประการของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC Advanced Level) อีกด้วย ปตท.สผ. เปิ ดเผย
ข้อมูลที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจ อย่างยั่งยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้เสียและเป็ นข้อมูลที่สาคัญต่อบริ ษัท ฯ
เพื่อให้ผมู้ ีส่วนได้เสียรับทราบถึงการดาเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2564 และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx
3.2

กำรจัดกำรผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ
3.2.1 ห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ

เพื่ อ ให้ บ รรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ Energy Partner of Choice ในปี 2564 ปตท.สผ. ได้ ส ร้ า งสรรค์ แ ละส่ ง มอบคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่
กลุ่มผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ ผ่านการจัดสรรทรัพยากรทัง้ 6 ด้าน เป็ นปั จจัยนาเข้า คือ ทุนทางการเงิน ทุนการผลิต ทุนมนุษย์ ทุนทางปั ญญา
ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ และทุนธรรมชาติ ซึ่งบริหารจัดการผ่านกระบวนการทางานภายใต้กลยุทธ์หลักขององค์กรที่สอดคล้องกับ
วิสยั ทัศน์ดงั กล่าว โดยรายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2564 หัวข้อ “สร้างคุณค่าจากภายในสู่ภายนอก”
3.2.2 กำรวิเครำะห์ผู้มีส่วนได้เสียในห่วงโซ่คุณค่ำของธุรกิจ
ปตท.สผ. จัด กลุ่ม กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มกับ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทั้ง หมดที่ มี ค วามส าคัญ และเกี่ ย วข้อ งกั บ การด าเนิ น งาน
ของบริษัทฯ โดยแบ่งออกเป็ น 9 กลุ่มหลัก ซึ่งประกอบด้วย (1) หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกากับดูแล (2) ผูค้ า้ คู่คา้ /ผูร้ บั เหมา (3) ลูกค้า
(4) พนักงาน (5) ผูถ้ ือหุน้ สถาบันการลงทุน สถาบันการเงิน และเครดิตเตอร์ (6) พันธมิตรทางธุรกิจ หุน้ ส่วน และผูร้ ่วมลงทุนทางธุรกิจ
(7) ชุมชน (8) องค์กรอิสระ องค์กรมหาชน องค์กรไม่แสวงหาผลกาไร และสถาบันการศึกษา (9) สานักข่าวและสื่อ มวลชน ซึ่งกิจกรรม
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียเป็ นช่องทางที่ช่วยให้บริษัท ฯ ได้รบั ฟั งข้อคิดเห็นและความคาดหวัง และสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมอง
ความคิด โดยบริษัท ฯ ได้นาประเด็นต่าง ๆ ที่ได้จากการมีส่ว นร่วมกับผู้มีส่ ว นได้เสี ยไปพัฒนาเพื่อ เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
ของบริษัทฯ ให้ดียิ่งขึน้
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคาดหวังจากผูม้ ีส่วนได้เสียและการตอบสนอง สามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่ https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx ในหัวข้อย่อย “การบริหารจัดการผูม้ ีส่วนได้เสีย”
3.3

กำรจัดกำรควำมยั่งยืนในมิติส่งิ แวดล้อม
3.3.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการด าเนิ น งานตามข้อ ก าหนดและกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ ง และดูแ ลใส่ ใ จชุม ชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม ในพืน้ ที่ที่เข้าไปดาเนินธุร กิจ เพื่อลดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อ สิ่งแวดล้อม (ที่ครอบคลุมทั้งประเด็น
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ด้านการหกรั่วไหล ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ด้านของเสีย ด้านมลพิษทางอากาศ และด้าน
ทรัพยากรนา้ ) และได้รบั ความเชื่อมั่น ไว้วางใจจากผูม้ ีส่วนได้เสีย รวมถึงปลูกฝั งค่านิยมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรับผิดชอบและ
ปกป้องสิ่งแวดล้อม การอนุรกั ษ์และการจัดการอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าหมายสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
ของ ปตท.สผ. ดังนี ้
1) การลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี ฐาน 2555
2) การฝั งกลบของเสียเป็ นศูนย์ โดยตัง้ เป้าหมายให้การฝั งกลบเป็ นศูนย์สาหรับของเสี ยอันตราย ภายในปี 2563 ของเสีย
จากกระบวนการผลิตภายในปี 2568 และของเสียทัง้ หมดภายในปี 2573
3) การหกรั่วไหลของนา้ มันและสารเคมีเป็ นศูนย์
4) การหลีกเลี่ยงการดาเนินงานในพืน้ ที่เสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนนา้ และบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนผูใ้ ช้นา้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
5) การหลี ก เลี่ ย งการด าเนิ น งานในพื ้น ที่ ม รดกโลกตามเกณฑ์ข ององค์ก ารยู เ นสโก (UNESCO) และไม่ ก่ อ ให้เ กิ ด
ความสูญเสียสุทธิ ต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-Net Loss) ในพืน้ ที่คุม้ ครองตามประเภทของสหภาพนานาชาติเพื่อ การอนุร ักษ์
ธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature – IUCN) ภายในปี 2567
6) การสร้างมูลค่าเชิงบวก (Net Positive Impact) ต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางระบบนิเวศทางทะเล
[Ocean Biodiversity & Ecosystem Services (BES) Value] ในพื ้น ที่ ป ฏิ บัติ ก ารนอกชายฝั่ งภายในประเทศภายในปี 2568 และพื ้น ที่
ปฏิบตั ิการนอกชายฝั่งทัง้ หมดภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับมูลค่าในปี ฐาน 2562
7) ไม่ตดั ต้นไม้ในพืน้ ที่ป่าสาหรับโครงการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมทัง้ หมด
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx ในหัวข้อย่อย “การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”
3.3.2 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสิง่ แวดล้อม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสาคัญด้านสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจพร้อมบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน ด้านต่าง ๆ
ทั้ง การจัด การการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอ ากาศ การจัด การการหกรั่ว ไหล การจัด การความหลากหลายทางชี ว ภาพและการบริการ
ทางระบบนิเวศ การจัดการของเสีย และการจัดการทรัพยากรนา้ โดยได้มีการรับรองความถูกต้องของข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
และข้อกาหนดของการรายงานความยั่งยืนจากหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีรายละเอียดเปิ ดเผยในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx ในหัวข้อย่อย “การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม” และ
“ใบรับรองความถูกต้องของการรายงาน”
กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสิง่ แวดล้อม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุร กิจด้วยจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อ ม โดยปฏิบัติตามนโยบาย
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Policy) ซึ่งได้ผนวกรวมความมุ่งมั่นในการปกป้องสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับ
การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผ่ า นระบบบริ ห ารจัด การด้า นความปลอดภัย มั่น คง อาชี ว อนามัย และสิ่ ง แวดล้อ ม ( SSHE Management System)
มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการดาเนินงานของบริษัทฯ นอกจากนั้น ยังได้จัดทาแผนกลยุทธ์การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อสนับสนุน
การดาเนินงานของบริษัทฯ ที่จะสารวจและผลิตปิ โตรเลียมอย่างรับผิดชอบและเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสอดคล้องกับกลยุทธ์และ
เป้าหมายความยั่งยืนของบริษัทฯ ในระยะยาว และข้อกาหนดด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมาย SSHE Target Zero แผนกลยุทธ์
ดังกล่าวช่วยก าหนดแผนระยะยาวในการดาเนิ นงานเพื่อ ลดผลกระทบด้า นสิ่งแวดล้อ ม รวมทั้งส่งเสริมหลักเศรษฐกิ จหมุนเวี ย นและ
สร้างคุณค่าเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯ ได้นาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานสากล ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ และกาหนดให้
ทุกโครงการที่ ปตท.สผ. เป็ นผูด้ าเนินการต้องได้รบั การรับรองการปฏิบตั ิตามมาตรฐานสากล ISO 14001 ทาให้พนื ้ ที่ปฏิบตั ิการในระยะผลิต
ทั้งหมดในประเทศไทย โครงการซอติก้า ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และโครงการซาราวัก ในประเทศมาเลเซีย ได้รบั การรับรอง
มาตรฐานฉบับปรับปรุ งล่าสุด ISO 14001:2015 จาก SOCOTEC Certification ซึ่งเป็ นสถาบันที่ได้ร ับการรับรองจาก United Kingdom
Accreditation Service (UKAS)
บริษัทฯ มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมของแต่ละโครงการตามข้อกาหนดของกฎหมาย มาตรฐานของบริษัทฯ
และ/หรื อ มาตรฐานสากล ครอบคลุม กิ จ กรรมการส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม รวมทั้ง การรื อ้ ถอนสิ่ ง ติ ด ตั้ง ที่ ใ ช้ใ นกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม
การประเมินด้านสิ่งแวดล้อมเป็ นเครื่องมือช่วยในการบ่งชีป้ ระเด็นปั ญหาและผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดทาและปฏิบัติตาม
ส่วนที่ 1 หน้า 6
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มาตรการป้อ งกันและแก้ไ ขผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม รวมถึงจัดท ารายงานสรุ ป
ผลการปฏิบตั ิตามมาตรการที่กาหนดไว้และเสนอต่อหน่วยงานผูม้ ีอานาจอนุมตั ิหรืออนุญาต ทัง้ นี ้ การดาเนินงานของบริษัทฯ จะอยู่ภายใต้
การกากับดูแลของหน่วยงานราชการในแต่ละประเทศที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินกิจการ
ผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ ได้มีการเปิ ดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืนประจาปี 2564 และเว็บไซต์ของ
ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx ในหัวข้อย่อย “การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม”
ผลกำรปฏิบัติงำนในระยะ 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ
ระหว่างปี 2562 ถึงปี 2564 ปตท.สผ. ได้ดาเนินงานตามข้อกาหนดกฎหมายด้าน SSHE อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เช่น
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อ มจากการด าเนิ น กิ จกรรมของบริ ษั ทฯ ตามข้อ กาหนดหรือ กฎหมายของประเทศที่เข้า ไปด าเนิ น การ
การจัดทารายงานสรุปผลการดาเนินงานด้าน SSHE ประจาเดือนและประจาปี เพื่อเสนอต่อกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณา พร้อมทัง้
รับการตรวจประเมินด้าน SSHE ประจาปี ในพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน โดยกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ การบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ของบริษัทฯ ส่งผลให้ประสบผลสัมฤทธิ์และได้รบั รางวัลมากมายทัง้ ในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี ้
1) ได้ร ับ คัด เลื อ กให้เ ป็ น สมาชิ ก ในกลุ่ม ดัช นี ค วามยั่ง ยื น ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรื อ DJSI)
ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจนา้ มันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขัน้ ต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่อง
เป็ นปี ที่ 8 ตัง้ แต่ปี 2557 เป็ นต้นมา และบริษัทฯ ยังได้รบั การประเมินในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) และได้รบั คะแนนเต็ม 100 ในหลาย
หัวข้อ
2) ได้ร ับ คัด เลื อ กเป็ น หนึ่ ง ใน “รายชื่ อ หุ้น ยั่ง ยื น ” หรื อ Thailand Sustainability Investment ประจ าปี 2564 และได้ร ับ
ต่อเนื่องเป็ นครัง้ ที่ 6 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการดาเนินธุร กิจ โดยคานึงถึงมิติ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงบรรษัทภิบาลด้วย
3) ได้รบั การตรวจประเมินผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ภายใต้รายงาน
ความยั่งยืนของบริษัทฯ และได้รบั การรับรองโดยองค์กรภายนอกตัง้ แต่ปี 2555 ส่งผลให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายในการได้รบั การรับรอง
รายงานความยั่งยืนตาม GRI (Global Reporting Initiative) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9
4) ได้รบั การรับรองมาตรฐาน ISO 14001 อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ปี 2540 โดยล่าสุดได้รบั การรับรอง ISO 14001:2015 จาก
SOCOTEC Certification (Thailand) Co., Ltd. ภายใต้ก ารรับ รองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) โดยได้มี ก าร
รับรองมาตรฐานดังกล่าวภายใต้หนึ่งมาตรฐาน (One Common System for ISO 14001) เพื่อ เป็ นการเพิ่มประสิทธิ ภ าพในการจัด การ
สิ่งแวดล้อม และปรับปรุงการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับระบบการจัดการด้าน SSHE ของบริษัทฯ
5) รับรางวัลตราสัญลักษณ์สานักงานสีเขียวที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G ทอง) ซึ่งจัดโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยได้รบั เป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน ตัง้ แต่ปี 2560-2564 ในพืน้ ที่สานักงานต่าง ๆ ของบริษัทฯ โดยในปี 2564
ได้รบั รางวัลตราสัญลักษณ์สานักงานสีเขียวเป็ นครัง้ ที่ 2 ที่สานักงานโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลา) ตัง้ แต่ปี
2563-2564
6) รับใบประกาศเกียรติคณ
ุ ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme หรือ
LESS) ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือ นกระจก (องค์การมหาชน) และบริษัทฯ ได้รบั เป็ นปี ที่ 6 ติดต่อกัน โดยในปี 2564 ได้รบั
ใบประกาศเกี ยรติคุณการลดก๊ าซเรือ นกระจกจากกิจกรรมด้านการเพิ่มประสิทธิ ภ าพการใช้พลังงาน และการคัดแยกขยะเพื่อ รีไซเคิล
ของโครงการฐานสนับ สนุน การพัฒ นาปิ โ ตรเลี ย ม ปตท.สผ. (สงขลา) ที่ ส ามารถลดการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกได้ทั้ง สิ น้ ถึ ง 309 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ส่วนที่ 1 หน้า 7
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7) รับใบประกาศเกียรติคุณภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (T-VER) ซึ่ง
จัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) สาหรับโครงการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
โครงการฐานสนั บ สนุ น การพั ฒ นาปิ โ ตรเลี ย ม ปตท.สผ. (สงขลา) (PTTEP PSB Solar Rooftop) ในปี 2564 สามารถลดการปล่ อ ย
ก๊าซเรือนกระจกได้ 95 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี
8) รับใบประกาศนียบัตรการทากิ จกรรมชดเชยการปล่อ ยก๊ า ซเรือ นกระจก (Carbon Neutral Event) จากการจัด งาน
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ปตท.สผ. ประจาปี 2564 ซึ่งจัดโดยองค์การบริหารจัดการก๊ าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยบริษัทฯ ได้จัดหา
คาร์บอนเครดิตจานวน 2.73 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อมาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทัง้ หมดจากการจัดงานนี ้ ซึ่งการทา
กิจกรรมชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการเติบโตของตลาดคาร์บอน
ภายในประเทศ ทาให้เกิดแรงจูงใจในการทาโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศ
9) ได้ร ับการคัดเลือ กให้เป็ นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series ต่อ เนื่อ งเป็ นปี ที่ 6 จาก
บริษัทฟุตซี่ รัสเซล ซึ่งเป็ นผูจ้ ัดทาดัชนีดังกล่าว โดยให้การรับรองว่า ปตท.สผ. มีคุณสมบัติตรงตามข้อ กาหนดของ FTSE4Good Index
Series ซึ่งเป็ นดัชนีที่ใช้ชีว้ ดั ผลการดาเนินงานทัง้ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ได้รบั การพิจารณาให้เป็ น
1 ใน 10 อันดับแรกในกลุ่มบริษัทพลังงานที่มีผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม
10) เปิ ดเผยผลการด าเนิ น งานด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มต่ อ Carbon Disclosure Project (CDP) ตั้ ง แต่ ปี 2550 และได้ ร ั บ
การจัดอันดับในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอยู่ใน “ระดับผู้ นา” ซึ่งเป็ นอันดับสูงสุดติดต่อกันเป็ นเวลา 7 ปี ตั้งแต่ปี 2557 และ
“ระดับการจัดการ" ในปี 2564 รวมถึงเปิ ดเผยผลการดาเนินงานด้านการจัดการนา้ ตัง้ แต่ปี 2560 และได้รบั การจัดอันดับอยู่ใน “ระดับผูน้ า”
ในปี 2560 และ “ระดับการจัดการ” ตัง้ แต่ปี 2561 เป็ นต้นมา อันแสดงถึงการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและนา้ อย่างยั่งยืน
ของบริษัทฯ
กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้มีการจัดทา ดาเนินการ และพัฒนาวัฒนธรรมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety,
Security, Health and Environment หรือ SSHE) ตามแผนงานระยะยาวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการป้องกันไม่ให้เกิด
อุบตั ิเหตุที่อาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็ บ การเจ็บป่ วยเนื่องจากการทางาน และอันตรายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน โดยในปี 2564
ปตท.สผ. มี ก ลยุท ธ์ด้า นความปลอดภัย ฯ ซึ่ง มุ่ง เน้น ในการพัฒ นาระบบบริห ารจัด การด้า นความปลอดภัย มั่น คง อาชี ว อนามัย และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม (SSHE Management System) อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า นความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Safety)
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety) และการเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ เพื่อให้บรรลุระดับวุฒิภาวะสูงสุด
ของ SSHE Culture Maturity Model ผ่ า นทางการยกระดับ ภาระหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ (Accountability) ตามบทบาทและหน้า ที่ ข อง
ผู้บัง คับ บัญ ชาตามสายงาน นอกจากนี ้ ยัง ได้ส่ ง เสริ ม ภาวะความเป็ น ผู้น าทางด้า นความปลอดภัย ฯ ให้กับ พนัก งานและผู้ร ับ เหมา
ในทุกระดับชั้น ที่สาคัญ ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะดาเนินการด้วยความพยายามอย่างแรงกล้าในการปรับปรุ งและรักษาสิ่งแวดล้อ ม
ในทุกพืน้ ที่ที่ได้เข้าไปดาเนินงาน โดยความสาเร็จทัง้ หมดนัน้ จะเกิดขึน้ ได้จากความมุ่งมั่นและเจตนาร่วมกันระหว่างบุคลากรของ ปตท.สผ.
ตัง้ แต่ระดับผูบ้ ริหารสูงสุดจนถึงระดับพนักงานในพืน้ ที่ปฏิบตั ิการและผูร้ บั เหมาในการปฏิบตั ิงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ทัง้ นี ้ ในปี 2564 ผลการดาเนินงานด้านความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. ผ่านดัชนีชีว้ ดั ที่สาคัญ คือ อัตราการหกรั่วไหล (Spill
Rate) มีค่าต่ากว่าปี 2563 ในขณะที่อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency หรือ LTIF) และ
อัตราการเกิดอุบตั ิเหตุที่มีการบาดเจ็บ (Total Recordable Injury Rate หรือ TRIR) มีค่าสูงขึน้ เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม คาดว่าสถิติทงั้ หมดจะ
ยังคงจัดอยู่ในกลุ่มผูน้ าเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติเดียวกันของสมาคมผูผ้ ลิตนา้ มันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil &
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Gas Producers หรือ IOGP) ทัง้ นี ้ เป็ นผลมาจากการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่าที่สดุ เท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้
รวมถึงการดาเนินโครงการรณรงค์เพื่อลดอัตราการเกิดอุบตั ิเหตุในการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นในการพัฒนาการดาเนินงานด้าน SSHE อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด
ในการเป็ นองค์กรที่ปราศจากอุบตั ิเหตุ (Zero Incident Organization) ที่ทกุ คนสามารถมาปฏิบตั ิงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวัน
3.3.3 ข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้ องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “ข้อพิพาททางกฎหมาย”
3.4

กำรจัดกำรด้ำนควำมยั่งยืนในมิติสังคม
3.4.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติด้ำนสังคม

ปตท.สผ. มุ่งเน้นการพัฒนาสังคม อนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้แนวทางการมีส่วนร่วมและการสื่อสาร
กับผูม้ ีส่วนได้เสียในทุกระดับ รวมถึงหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องอย่างสม่าเสมอ ผ่านการประชุมกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ทาในพืน้ ที่
เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จึงได้จดั ทาแผนกลยุทธ์ระยะยาวสาหรับโครงการเพื่อสังคมขึน้ โดยมุ่งเน้นสนับสนุนการเติบโต
ขององค์กร และสร้างคุณค่าให้แก่สงั คมและชุมชน สร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากชุมชน รวมถึงผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตามนโยบาย
บริ ห ารจัด การชุม ชนสัม พัน ธ์แ ละนโยบายความรับ ผิ ด ชอบต่ อ สัง คม เพื่ อ ให้เ กิ ด ความเชื่ อ มั่น ยอมรับ และสนับ สนุน การด าเนิ น งาน
อันจะก่อให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรและสังคมโดยรวม รวมทัง้ การที่ ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความสมดุลของ
องค์ประกอบสาคัญ 3 ประการคือ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้นาเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ งั ยืน (Sustainable Development Goals)
ทัง้ 17 เป้าหมาย มาเป็ นกรอบในการดาเนินโครงการเพื่อสังคม
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชนในทุกพืน้ ที่ที่บริษัทฯ เข้าไปดาเนินการ โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม
สิทธิมนุษยชนขั้นพืน้ ฐานในการปฏิบตั ิต่อพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายโดยให้ความเคารพต่อกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี
ค่านิยมและหลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่ง ปตท.สผ. ได้มีการกาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่ างชัดเจน
รวมไปถึงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชนและจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนประจาปี อีกด้วย
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx ในหัวข้อย่อย “การบริหารจัดการผูม้ ีส่วนได้เสีย”
“การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” “การบริหารจัดการบุคลากร” และ “สิทธิมนุษยชน”
3.4.2 ผลกำรดำเนินงำนด้ำนสังคม
ในปี 2564 ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นการดาเนินโครงการเพื่อ สังคม ภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ ย่ ังยื น (Sustainable
Development Goals) ทั้ง 17 เป้ า หมาย โดยมี โ ครงการเพื่ อ สัง คมที่ ส าคัญ ภายใต้ก ลยุท ธ์ท ะเลเพื่ อ ชี วิ ต (Ocean for Life) ครอบคลุม
กิจกรรมด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในทะเล การรักษาระบบนิเวศและเพิ่มทรัพยากรทางทะเล รวมถึงการเสริมสร้างโอกาส
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนในพืน้ ที่ปฏิบัติการ นอกจากนี ้ ด้วยความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงสิทธิมนุษยชนดังกล่าว ในปี
2564 ปตท.สผ. ยังจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนประจาปี ครอบคลุมทุกพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ เพื่อประเมินและกาหนดแนวทาง
ลดความเสี่ยงในด้านสิทธิมนุษยชนจากการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx ในหัวข้อย่อย “การบริหารจัดการผูม้ ีส่วนได้เสีย”
“การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน” “การบริหารจัดการบุคลากร” และ “สิทธิมนุษยชน”
ส่วนที่ 1 หน้า 9

116

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
3.4.3 ข้ อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้ องเกี่ยวกับประเด็นสังคมและสิทธิมนุษยชน
รายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ “ข้ อพิพาททางกฎหมาย”
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4. การวิเคราะห์และคำ�อธิบายของฝ่ายจัดการ

4. การวเิ คราะหแ์ ละคำอธบิ ายของฝา่ ยจดั การ

4.1

กำรวิเครำะห์กำรดำเนินงำนของ ปตท.สผ.
บทสรุปผู้บริหำร

ภายใต้ความท้าทายที่เกิดขึน้ จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลายพันธุ์ แนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทลั และการเปลี่ยนผ่าน
ด้านพลังงาน ปตท.สผ. เน้นยา้ การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเสริมสร้างการเติบโตอย่างมั่นคง
และยั่งยืน พร้อมมุ่งมั่นที่จะเป็ นองค์กรคาร์บอนต่าเพื่อบรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย ณ สิน้ ปี 2564
บริษัทฯ สามารถลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดาเนินงานได้รอ้ ยละ 24.1 จากเป้าหมายที่จะลดให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี ฐาน 2555 และในฐานะที่เป็ นองค์กรที่มีพืน้ ที่ปฏิบตั ิการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่น
ที่จะเป็ นผูน้ าในการอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศทางทะเล เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชุมชนบริเวณชายฝั่ง โดยในปี 2564 ปตท.สผ. สามารถสร้างมูลค่าเชิงบวกต่อความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางระบบนิเวศสาหรับ
พืน้ ที่ปฏิบตั ิการนอกชายฝั่งในประเทศจากโครงการจัดทาแนวเขตอนุรกั ษ์ชายฝั่งทะเลและบ้านปลา โครงการปลูกป่ าชายเลน โครงการแหล่งเรียนรู ้
เรือหลวงไทยใต้ทะเล ซึ่งโครงการดังกล่าวสามารถนาไปลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพืน้ ที่ปฏิบตั ิการของบริษัทฯ ได้รอ้ ยละ 29.5 เมื่อเทียบกับ
ผลกระทบเชิงลบในปี ฐาน 2562 นอกจากนี ้ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบของโรคโควิด 19 ปตท.สผ. ได้ผสานองค์ความรู แ้ ละเทคโนโลยี ด้าน
การค้นหาพลังงานมาประยุกต์ใช้ในการสร้างนวัตกรรม เพื่อช่วยปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ และลดการแพร่กระจายของเชือ้ ไวรัส รวมทั้ง
สนับสนุนงบประมาณแล้วกว่า 110 ล้านบาท ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมให้หน่วยงานต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ
ผลการดาเนินงานในส่วนของธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมซึ่งเป็ นธุรกิจหลัก ปตท.สผ. ประสบความสาเร็จเป็ นอย่างยิ่งจาก
กิจกรรมในประเทศมาเลเซีย โดยได้เริ่มผลิตก๊ าซธรรมชาติในโครงการแปลงเอช ในไตรมาส 1 มีการค้นพบแหล่งก๊ าซฯ ที่มีขนาดใหญ่ กว่ าที่
ได้มีการประมาณการไว้ในเบือ้ งต้นในโครงการซาราวัก เอสเค 410 บี และได้คน้ พบแหล่งปิ โตรเลียมแหล่งใหม่จากการเจาะหลุมสารวจใน 3
โครงการนอกชายฝั่งซาราวัก นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ขยายการลงทุนด้วยการเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนในโครงการโอมาน แปลง 61 ซึ่งเป็ นแหล่งผลิต
ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ของรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) อีกด้วย โดยจากความส าเร็จตามแผนกลยุทธ์ดังกล่าว ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทฯ
มีปริมาณการขายเฉลี่ ยต่อวันอยู่ที่ 416,141 บาร์เรลเทียบเท่ าน ้ามันดิ บต่อวัน เพิ่มขึน้ ร้อยละ 18 จากปี ก่อนหน้า สาหรับการเปลี่ ยนผ่ าน
สิทธิ การดาเนิ นการของโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) ในประเทศไทย บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่ าง ๆ ไว้เพื่อให้การติ ดตั้ง
แท่นผลิตและท่อใต้ทะเลทาได้อย่างรวดเร็วเมื่อสามารถเข้าพืน้ ที่ได้และเพื่อให้โครงการสามารถผลิตได้ตามข้อกาหนดในสัญญาโดยเร็วที่สุด
โดยในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้ลงนามในข้อตกลงกับผูร้ บั สัมปทานเดิมเพื่อให้สามารถเข้าพืน้ ที่โครงการได้ และตั้งแต่ตน้ ปี 2565 บริษัทฯ
ได้เริ่มเข้าไปดาเนินการในพืน้ ที่อย่างต่อเนื่องภายใต้สญ
ั ญาที่มีอยู่
ในส่วนของธุรกิจใหม่ที่จะช่วยเสริมสร้างการเติบโตในระยะยาว บริษัทฯ ได้ม่งุ เน้นการพัฒนาเทคโนโลยี ความสามารถด้าน
งานวิจัยและพัฒนาที่จะช่วยส่งเสริมธุรกิจปั จจุบนั รวมถึงการเร่งขยายฐานธุรกิจของธุรกิจหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ธุรกิจไฟฟ้าจากพลังงาน
หมุนเวียน รวมไปถึงพลังงานในรู ปแบบใหม่ ๆ โดยได้มีการจัดตัง้ บริษัทย่อยเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าว เพื่อความคล่องตัวและ
การเติบโตในอนาคต
จากผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลประกอบการในปี 2564 ที่ดีขึน้ จากปี ก่อนหน้า โดยหลักเกิดจาก
ปริมาณการขายปิ โตรเลียมเฉลี่ยต่อวันที่ปรับตัวสูงขึน้ จากโครงการใหม่ ราคาขายเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึน้ มาอยู่ที่ 43.49 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ ตามราคานา้ มันในตลาดโลกที่สูงขึน้ อย่างต่อเนื่อง และต้นทุนต่อหน่วยที่ลดลง
มาอยู่ที่ 28.52 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทฯ มีการรับรูข้ าดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ จานวน 183
ล้านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน ในส่วนสถานะการเงิน ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 23,445
ส่วนที่ 1 หน้า 1
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็ นส่ วนของเงิ นสดทั้งสิ ้น 2,559 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ มี หนี ้สิ นรวมทั้งสิ ้น 11,017 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ซึ่งเป็ นส่วนหนีส้ ินที่มีดอกเบีย้ 4,094 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผูถ้ ือหุน้ 12,428 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของ
ผูถ้ ือหุน้ ยังคงอยู่ในระดับต่าที่ 0.33 เท่า สะท้อนให้เห็นถึงการมีโครงสร้างเงินทุนที่แข็งแกร่งและสถานะการเงินที่ม่ นั คง
ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

2564

รายได้รวม

7,314

รายได้จากการขาย*

6,731

EBITDA**

4,996

กาไร (ขาดทุน) สาหรับงวด
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
กาไร (ขาดทุน) จากการดาเนินงานปกติ
กาไร (ขาดทุน) จากรายการที่ไม่ใช่
การดาเนินงานปกติ

% เพิ่ม
% เพิม่
% เพิ่ม
ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4
2563
(ลด)
(ลด)
(ลด)
2564
2564
2563
YTD
QoQ
YoY
37 1,784 1,989 1,348
11
48
5,357
33

1,744

1,867

1,292

7

45

42

1,297

1,330

829

3

60

1,211

5,043
3,512
720

68

292

321

81

10

>100

0.30

0.18

67

0.07

0.08

0.02

14

>100

1,479

781

89

335

513

168

53

>100

(268)

(61)

>(100)

(43)

(192)

(87)

>100

>(100)

* รวมรายได้จากภาษีที่รฐั บาลโอมานนาส่งให้สาหรับปี 2564, ไตรมาส 3 ปี 2564 และไตรมาส 4 ปี 2564 แต่ไม่รวมคานวณในปริมาณขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ย
** ไม่รวมกาไรจากการซือ้ ธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่าบางส่วนของโครงการ
สารวจปิ โตรเลียมในประเทศบราซิล และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม

ภำพรวมเศรษฐกิจในรอบปี 2564
1) รำคำน้ำมันดิบ
ราคานา้ มันดิบเป็ นหนึ่งในปั จจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนิ นงานของบริษัทฯ ในปี 2564 ราคานา้ มันดิบดูไบเฉลี่ ย
อยู่ที่ 69.4 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับตัวเพิ่มขึน้ จากราคาเฉลี่ยในปี 2563 ที่ 42.3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ทั้งนีเ้ ป็ นผลมาจากการฟื ้ นตัว
ของความต้องการนา้ มันดิบหลังจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 คลี่คลายลง ในขณะที่กลุ่ม OPEC+ ยังคงปรับกาลังการผลิต
อย่างค่อยเป็ นค่อยไป เพื่อรักษาระดับสมดุลของอุปสงค์และอุปทานนา้ มันดิบในตลาดโลก
ในไตรมาส 1 กลุ่ม OPEC+ ตัดสินใจปรับลดการผลิตสาหรับเดือนมกราคม ที่ 7.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน และซาอุดีอาระเบียปรับลด
กาลังการผลิตโดยสมัครใจเพิ่มอีก 1 ล้านบาร์เรลต่อวันสาหรับเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน ส่งผลให้ราคานา้ มันดิบปรับตัวสูงขึน้ เฉลี่ยอยู่ที่
60.2 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล แม้ว่าอุปสงค์จะถูกกดดันจากการระบาดระลอกใหม่ของโรคโควิด 19 และความล่าช้าในการฉีดวัคซีน แต่อุปทาน
จากผู้ผลิ ต Shale Oil ในสหรัฐอเมริ กา (สหรัฐฯ) ยังมีอัตราเพิ่ มต่ า ประกอบกับสภาวะอากาศหนาวจัดในช่ วงต้นปี ทาให้แหล่งน ้ามันดิ บ
ในรัฐเท็กซัสต้องหยุดผลิตชั่วคราว จึงทาให้อุปทานตึงตัวในระยะสั้น ในไตรมาส 2 ถึงแม้มีการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในสหรัฐฯ และ
กลุ่มประเทศยุโรป รวมถึงอัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่เพิ่มขึน้ จะส่งผลให้เศรษฐกิจฟื ้ นตัวเร็วกว่าคาดการณ์ แต่กลุ่ม OPEC+ ยังคง
ทยอยปรับเพิ่มปริมาณการผลิตอย่างค่อยเป็ นค่อยไป ทาให้ราคานา้ มันดิบดูไบในช่วงไตรมาส 2 ยังคงปรับเพิ่มขึน้ เฉลี่ยอยู่ที่ 67 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรล
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ราคานา้ มันดิบดูไบในไตรมาส 3 ปรับตัวเพิ่มขึน้ ต่อสู่ระดับราคาเฉลี่ยที่ 71.7 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล จากการเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยว
ในสหรัฐฯ และกลุ่มประเทศยุโรป ประกอบกับความต้องการนา้ มันดิบเพิ่มขึน้ เพื่อทดแทนก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก
ปรับตัวสูงขึน้ เป็ นประวัติการณ์ ในขณะที่อุปทานเพิ่มขึน้ เพียงเล็กน้อยจากการบรรลุขอ้ ตกลงเพิ่มปริมาณการผลิตของกลุ่ม OPEC+ รวมถึง
ผลกระทบจากเฮอริเคนไอดาต่อการผลิตนา้ มันดิบในอ่าวเม็กซิโก ทาให้ในไตรมาส 4 ราคานา้ มันดิบดูไบปรับตัวขึน้ ต่อและแตะระดับสูงสุดเหนือ
84 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในเดือนตุลาคม ทาให้สหรัฐฯ และชาติพนั ธมิตรประกาศนานา้ มันดิบคงคลังจากคลังนา้ มันสารองทางยุทธศาสตร์
ออกมาใช้ ภายหลังจากข้อเรียกร้องให้กลุ่ม OPEC+ เพิ่มปริมาณการผลิตไม่เป็ นผล ในช่วงปลายปี การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุ์
โอมิครอนส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของอุปสงค์นา้ มันดิบ ทาให้ราคานา้ มันดิบดูไบปรับลดรุ นแรงมากกว่า 10 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
แต่ในเวลาต่อมาราคาฟื ้ นตัวเฉลี่ยอยู่ที่ 78.3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในไตรมาส 4 เนื่องจากผลการศึกษาพบว่า สายพันธุโ์ อมิครอนมีความรุนแรง
น้อยกว่าสายพันธุเ์ ดลต้า ทาให้มาตรการควบคุมการระบาดไม่ส่งผลกระทบต่ออุปสงค์มากนัก
2) สถำนกำรณ์ก๊ำซธรรมชำติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)
ในปี 2564 ราคา Asian Spot LNG เฉลี่ยปรับตัวเพิ่มขึน้ มาอยู่ที่ 19 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู โดยมีระดับต่าสุดที่ 5.6 ดอลลาร์
สรอ. ต่อล้านบีทียู ในไตรมาส 1 จากความต้องการใช้พลังงานที่ลดลงเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 หลังจากนัน้ ราคาได้ปรับตัวสูงขึน้
อย่างต่อเนื่องตัง้ แต่ช่วงกลางปี โดยมีระดับสูงสุดที่ 56 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู ในช่วงเดือนตุลาคม เนื่องจากสถานการณ์ราคาก๊าซธรรมชาติ
ในทวีปยุโรปที่ปรับตัวสูงขึน้ เป็ นอย่างมากจากความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึน้ อย่างรวดเร็วในช่วงฤดูหนาว ประกอบกับปั ญหาการหยุดการผลิต
ในหลายโครงการและการจากัดการส่งก๊าซธรรมชาติจากสหพันธรัฐรัสเซีย (รัสเซีย) จึงส่งผลให้ระดับก๊าซธรรมชาติในคลังลดลงอย่างรวดเร็ว
โดยในส่วนของสภาวะตลาดประจาปี 2564 มีกาลังการผลิต LNG รวมอยู่ที่ 395 ล้านตันต่อปี (2563: 363 ล้านตันต่อปี ) ในขณะที่มีความต้องการใช้
โดยรวมอยู่ที่ประมาณ 393 ล้านตันต่อปี (2563: 362 ล้านตันต่อปี ) (ข้อมูลจาก FGE เดือนธันวาคม 2564)
3) ควำมต้องกำรใช้พลังงำนในประเทศ
จากข้อมูลส านั กงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ความต้องการพลังงานของประเทศใน 10 เดื อนแรก
ของปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 2 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ โดยมีปริมาณลดลงร้อยละ 1 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ที่แล้ว สาเหตุหลัก
มาจากการใช้นา้ มันที่ลดลง โดยมีสาเหตุมาจากความต้องการที่ลดลงจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่
มีการใช้ก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึน้ ในภาคการผลิตอุตสาหกรรมและโรงแยกก๊าซฯ รวมไปถึงการใช้ถ่านหินในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึน้
4) อัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สรอ.
ในปี 2564 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. อ่อนค่าลงโดยรวมจาก 29.93 บาท มาปิ ดที่ 33.42 บาท ณ สิน้ ปี 2564 โดย
ปั จจัยหลักที่ส่งผลต่อการอ่อนค่าของเงินบาทยังคงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ทั่วโลก รวมถึงการค้นพบสายพันธุ์ใหม่
อย่างเช่นสายพันธุ์เดลต้าและสายพันธุ์โอมิครอน สาหรับประเทศไทย ตัวเลขผูต้ ิดเชือ้ รายวันมีการเพิ่มขึน้ ในช่วงไตรมาส 2 และขึน้ ไปถึงระดับ
สูงสุดในช่วงไตรมาส 3 ที่ประมาณ 20,000 รายต่อวัน อย่างไรก็ตาม ตัวเลขผูต้ ิดเชือ้ ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงท้ายของปี 2564 ซึ่งเป็ นปั จจัย
สนับสนุนให้มีการเปิ ดประเทศในเดือนพฤศจิกายน รวมถึงมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ต่ าง ๆ อีกด้วย ในด้านนโยบาย รัฐบาลไทยและ
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงดาเนินการออกนโยบายการคลังและการเงินเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงอัตราดอกเบีย้
ไว้ที่ 0.5% ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐได้เริ่มมีการส่งสัญญาณเพิ่มอัตราดอกเบีย้ ซึ่งทาให้ค่าเงินบาทได้รบั ปั จจัยเชิงลบเพิ่มเติม
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ผลกำรดำเนินงำน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ยและรำคำขำยเฉลี่ย
หน่วย: บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน

รำคำขำยเฉลี่ยและน้ำมันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคานา้ มันดิบและคอนเดนเสท (/BOE)
ราคาก๊าซธรรมชาติ (/MMBTU)
ราคาเฉลี่ยนา้ มันดิบดูไบ (/BBL)

2564

43.49
66.70
5.69
69.39

2563

38.92
41.55
6.27
42.27

% เพิ่ม
(ลด)
YTD

12
61
(9)
64

ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4
2564
2563
2564

44.25
69.16
5.76
71.68

46.87
76.17
5.81
78.27

36.85
42.61
5.63
44.64

% เพิ่ม
(ลด)
QoQ

6
10
1
9

% เพิ่ม
(ลด)
YoY

27
79
3
75

หมายเหตุ: ปริมาณขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 3 ปี 2564, ไตรมาส 4 ปี 2564 และปี 2564 ไม่รวมปริมาณและราคาขายสาหรับรายได้จากภาษีท่รี ฐั บาลโอมาน
นาส่งให้
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563
สาหรับปริมาณการขายเฉลี่ยปี 2564 เปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 พบว่า ปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ น้ เป็ น
416,141 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน (ปี 2563 จานวน 354,052 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน) โดยหลักมาจากโครงการโอมาน แปลง 61
จากการเข้าซือ้ ธุรกิจในเดือนมีนาคม ปี 2564 รวมถึงโครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการอาทิตย์ ที่ผซู้ อื ้ รับก๊าซธรรมชาติในปริมาณ
ที่เพิ่มขึน้ และโครงการมาเลเซียที่เริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติในโครงการแปลงเอช ในเดือนกุมภาพันธ์ ปี 2564 ประกอบกับราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้
ร้อยละ 12 เป็ น 43.49 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ (ปี 2563 จานวน 38.92 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ)
ไตรมำส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564
ในไตรมาส 4 ปี 2564 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีปริมาณการขายเฉลี่ย 420,965 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน เพิ่มขึน้ จาก
ไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 417,167 บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน โดยหลักมาจากโครงการมาเลเซียที่มีการขายนา้ มันดิบ
เพิ่มขึน้ และโครงการพืน้ ที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียที่ผูซ้ ือ้ รับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่เพิ่มขึน้ สุทธิกับโครงการซอติก้าที่ปริมาณการขายลดลง
จากการปิ ดเพื่อซ่อมบารุง สาหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนีเ้ พิ่มขึน้ ร้อยละ 6 เป็ น 46.87 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ (สาหรับ
ไตรมาส 3 ปี 2564 จานวน 44.25 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ)
ไตรมำส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2563
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2564 กับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 381,285 บาร์เรล
เทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ โดยหลัก มาจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซือ้ ธุรกิจ และโครงการ
ในประเทศมาเลเซียที่เริ่มผลิตก๊ าซธรรมชาติในโครงการแปลงเอช สุทธิกับโครงการบงกชที่ผู้ซือ้ รับก๊ าซธรรมชาติในปริ มาณที่ลดลง สาหรับ
ราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนีเ้ พิ่มขึน้ ร้อยละ 27 เป็ น 46.87 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ (สาหรับไตรมาส 4 ปี 2563 จานวน
36.85 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ)
ผลกำรดำเนินงำนรวม
ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับปี 2564 จานวน 1,211 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 491 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 720 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ และมีการรับรูก้ าไรจาก
การซือ้ ธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 สุทธิกับการรับรูข้ าดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน (ปี 2563: รับรูก้ าไร)
รวมถึงค่าใช้จ่ ายในการส ารวจปิ โตรเลี ยมและขาดทุนจากการด้อยค่ าของสิ นทรัพย์ที่ เพิ่ มขึ น้ โดยกาไรสุทธิ ส าหรับปี 2564 จานวน 1,211
ล้านดอลลาร์ สรอ. แบ่งเป็ น
กาไรจากการดาเนินงานปกติสาหรับปี 2564 จานวน 1,479 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 698 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบ
กับปี 2563 ที่มีกาไร 781 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 1,688 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นรายได้จากการขาย
ผลิ ตภัณฑ์ปิ โตรเลี ยมที่ เพิ่ มขึน้ จากปริ มาณการขายเฉลี่ ยเพิ่ มขึน้ ร้อยละ 18 ประกอบกับราคาขายเฉลี่ ยเพิ่ มขึ น้ ร้อยละ 12 อย่ างไรก็ ตาม
ภาษี เงินได้เพิ่มขึน้ 769 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากโครงการในประเทศไทยตามกาไรที่เพิ่มขึน้ และโครงการโอมาน แปลง 61 ส่วนใหญ่
จากการทยอยรับรูค้ ่าใช้จ่ายภาษี เงินได้จากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสด นอกจากนั้น
ค่าภาคหลวงเพิ่มขึน้ 119 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ มาจากรายได้จากการขายในประเทศที่เพิ่มขึน้ รวมถึงค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และ
ค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึน้ 116 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซือ้ ธุรกิจ และโครงการเอส 1 ที่มีสินทรัพย์
พร้อมใช้งานเพิ่มขึน้ สุทธิกบั โครงการบงกชที่ลดลง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับปี 2564 จานวน 268 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 207 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เมื่ อ เปรี ยบเที ย บกั บ ปี 2563 ที่ มี ข าดทุ น 61 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก มาจากขาดทุ น จากเครื่ อ งมื อ ทางการเงิ น เปลี่ ย นแปลง 333
ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากปี นีร้ บั รู ข้ าดทุนจานวน 234 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน เนื่องจาก
ราคาซื อ้ ขายน ้ามันปรับตัวเพิ่ มขึ น้ สุทธิ กับก าไรจากสัญญาซื อ้ ขายอัตราแลกเปลี่ ยนล่ วงหน้ าจากเงิ นบาทที่อ่ อนค่ าลง ในขณะที่ ปี 2563
รับรู ก้ าไรที่ 99 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน เนื่องจากราคาซือ้ ขายนา้ มันปรับตัวลดลง นอกจากนั้น
มีการรับรู ค้ ่าใช้จ่ายในการสารวจปิ โตรเลียมจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่าบางส่วนของโครงการส ารวจ
ปิ โตรเลียมในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) จานวน 145 ล้านดอลลาร์ สรอ. อีกทั้งขาดทุนจากการด้อยค่ าของสินทรัพย์เพิ่มขึน้ 92
ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยปี 2564 รับรู ข้ าดทุนของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน ในขณะที่ปี 2563 รับรู ข้ าดทุนส่วนใหญ่ จาก
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ และโครงการเยตากุน อย่างไรก็ตาม มีการรับรูก้ าไรจากการซือ้ ธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการ
โอมาน แปลง 61 จานวน 342 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมำส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2564 จานวน 321 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 29 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีกาไรสุทธิ 292 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ ประกอบกับ
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่ายลดลง สุทธิกับการรับรู ข้ าดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (ไตรมาส 3 ปี 2564: ไม่มีการรับรู )้
โดยกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2564 จานวน 321 ล้านดอลลาร์ สรอ. แบ่งเป็ น
ก าไรจากการด าเนิ นงานปกติ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 513 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึ น้ 178 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีกาไร 335 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 123 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ น
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 6 ประกอบกับปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ เล็กน้อย รวมทัง้
มีการรับรูร้ ายได้อื่น ๆ เพิ่มขึน้ 85 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากการปรับเพิ่มสัดส่วนลงทุนในโครงการแปลงเค นอกจากนัน้ ค่าเสื่อมราคา
ค่ าสูญ สิ ้นและค่ า ตั ด จ าหน่ า ยลดลง 186 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก มาจากโครงการบงกช อย่ างไรก็ ต าม ภาษี เงิ นได้เ พิ่ มขึ ้น 125
ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากโครงการในประเทศไทย โครงการในประเทศมาเลเซีย และโครงการในประเทศโอมานตามกาไรที่เพิ่มขึ น้
ซึ่งภาษี เงินได้บางส่วนของโครงการโอมาน แปลง 61 เป็ นการทยอยรับรู ค้ ่าใช้จ่ายภาษี เงินได้จากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชี และไม่กระทบต่อกระแสเงินสด
ขาดทุนจากรายการที่ ไม่ ใช่ การด าเนิ นงานปกติ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 192 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึ น้ 149
ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีขาดทุน 43 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู ข้ าดทุนจากการด้อยค่ าของ
สินทรัพย์ จานวน 183 ล้านดอลลาร์ สรอ. ของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน (ไตรมาส 3 ปี 2564: ไม่มีการรับรู)้ สุทธิกับกาไร
จากสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มันจานวน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากราคาซือ้ ขายนา้ มันล่วงหน้าปรับตัวลดลง ในขณะที่ไตรมาส 3
ปี 2564 รับรูข้ าดทุนที่ 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากราคาซือ้ ขายนา้ มันล่วงหน้าปรับตัวเพิ่มขึน้
ไตรมำส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2563
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2564 จานวน 321 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 240 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 296 เมื่อเปรียบเที ยบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 81 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ มาจากรายได้จากการขายเพิ่ มขึ น้
ประกอบกับค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่าย รวมถึงขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง สุทธิกับขาดทุนจากการด้อยค่ าของ
สินทรัพย์เพิม่ ขึน้ โดยกาไรสุทธิสาหรับไตรมาส 4 ปี 2564 จานวน 321 ล้านดอลลาร์ สรอ. แบ่งเป็ น
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ก าไรจากการด าเนิ นงานปกติ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 513 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึ น้ 345 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีกาไร 168 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึน้ 575 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก
เป็ นรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 27 ประกอบกับปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ร้อยละ 10
นอกจากนั้น ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่ายลดลง 128 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากโครงการบงกช ในขณะที่ภาษี เงินได้
เพิ่มขึน้ 360 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากโครงการในประเทศไทย โครงการในประเทศโอมาน และโครงการมาเลเซียตามกาไรที่เพิ่มขึน้
ซึ่งภาษี เงินได้บางส่วนของโครงการโอมาน แปลง 61 เป็ นการทยอยรับรู ค้ ่าใช้จ่ายภาษี เงินได้จากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้
รอการตัดบัญชีและไม่กระทบต่อกระแสเงินสด
ขาดทุนจากรายการที่ ไม่ ใช่ การด าเนิ นงานปกติ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2564 จ านวน 192 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึ น้ 105
ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีขาดทุน 87 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึน้
139 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยไตรมาส 4 ปี 2564 รับรูข้ าดทุนของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการเยตากุน ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2563
รับรูข้ าดทุนของโครงการเยตากุน สุทธิกับขาดทุนจากเครื่องมือทางการเงินลดลง 65 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากไตรมาสนีร้ บั รูก้ าไรจากสัญญา
ประกันความเสี่ยงราคานา้ มันจากราคาซือ้ ขายนา้ มันล่วงหน้าปรับตัวลดลง (ไตรมาส 4 ปี 2563: รับรูข้ าดทุน) ประกอบกับขาดทุนจากสัญญา
ซือ้ ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าลดลง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าน้อยกว่าไตรมาส 4 ปี ก่อน
ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- ประเทศไทย
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ตะวันออกกลาง
ออสเตรเลีย
สหรัฐอเมริกา
แอฟริกา
อื่น ๆ
สานักงานใหญ่และอื่น ๆ
รวม

2564
1,698
1,576
1,220
356
426
5
(175)
(147)
13
(487)
1,211

2563
868
944
799
145
(13)
(28)
(56)
23
(2)
(148)
720

% เพิม่
% เพิม่
% เพิ่ม
ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4
(ลด)
(ลด)
(ลด)
2564
2564
2563
YTD
QoQ
YoY
96
366
401
215
10
87
67
324
546
207
69
164
53
271
372
204
37
82
>100
53
174
3 >100
>100
>100
32
37
(0.4)
16
>100
>100
(0.5)
7
(16) >100
>100
>(100)
(2)
(23)
(5) >(100) >(100)
>(100)
9
(169)
32 >(100) >(100)
>100
3
3
(3)
0
>100
>(100)
(74)
(80)
(134)
(8)
40
68
292
321
81
10
>100

ปี 2564 เปรียบเทียบกับปี 2563
สาหรับปี 2564 มีกาไรสุทธิ 1,211 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 491 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 68 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563
ที่มีกาไรสุทธิ 720 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก มาจากการเปลี่ ยนแปลงเพิ่มขึ น้ ของส่ วนงานส ารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยมในเขตภูมิ ศาสตร์
ตะวันออกกลาง 439 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ (ประเทศไทยเพิ่มขึน้ 421 ล้านดอลลาร์ สรอ.) สุทธิกับเขตภูมิศาสตร์
แอฟริกาเปลี่ยนแปลงลดลง 170 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการเปลี่ยนแปลงลดลงในส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ 339 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
1) ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
1.1) เขตภูมิศำสตร์ตะวันออกกลำง
สาหรับปี 2564 เขตภูมิศาสตร์ตะวันออกกลางมีกาไรสุทธิ 426 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง 439 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรื อ มากกว่ า ร้อ ยละ 100 เมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2563 ที่ มี ข าดทุ น สุ ท ธิ 13 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. สาเหตุ ห ลั ก มาจากการรั บ รู ้ ก าไร
จากการซือ้ ธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 รวมทัง้ รายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ จากปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้
โดยหลักมาจากโครงการโอมาน แปลง 61 จากการเข้าซือ้ ธุรกิจ ในขณะที่ภาษี เงินได้เพิ่มขึ น้ โดยหลักจากโครงการโอมาน แปลง 61 ส่วนใหญ่
เป็ นการทยอยรับรู ค้ ่าใช้จ่ายภาษี เงินได้จากการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี ซึ่งไม่กระทบต่อกระแสเงินสด รวมทั้ ง
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึน้ ตามปริมาณขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้
1.2) เขตภูมิศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศไทย
สาหรับปี 2564 ประเทศไทยมีกาไรสุทธิ 1,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 421 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 53
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 799 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ น้
รวมทั้งปริมาณขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ โดยหลักมาจากโครงการบงกชและโครงการคอนแทร็ค 4 รวมทั้งค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่าย
ลดลง โดยหลักมาจากโครงการบงกช ในขณะที่ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ ตามกาไรที่เพิ่มขึน้ และค่าภาคหลวงเพิ่มขึน้ ตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้
1.3) เขตภูมิศำสตร์แอฟริกำ
สาหรับปี 2564 เขตภูมิศาสตร์แอฟริกามีขาดทุนสุทธิ 147 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง 170 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 23 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู ข้ าดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
2) สำนักงำนใหญ่และอื่น ๆ
สาหรับปี 2564 สานักงานใหญ่ และอื่น ๆ มีขาดทุนสุทธิ 487 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 339 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ที่มีขาดทุนสุทธิ 148 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากมีการรับรู ข้ าดทุนจากเครื่องมือ
ทางการเงิน โดยหลักจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มันเนื่องจากราคาซือ้ ขายนา้ มันปรับตัวเพิ่มขึน้ ในขณะที่ปี 2563 รับรู ก้ าไรจาก
ราคาซือ้ ขายนา้ มันปรับตัวลดลง
ไตรมำส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมำส 3 ปี 2564
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2564 มีกาไรสุทธิ 321 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 29 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบ
กับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีกาไรสุทธิ 292 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ของส่วนงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ในเขตภู มิ ศาสตร์เอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ (ประเทศไทยเพิ่ มขึ น้ 101 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้อื่ นเพิ่ มขึ น้ 121
ล้านดอลลาร์ สรอ.) ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงในเขตภูมิศาสตร์แอฟริกา 178 ล้านดอลลาร์ สรอ.
1) ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
1.1) เขตภูมิศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
•

ประเทศไทย
ในไตรมาส 4 ปี 2564 ประเทศไทยมี ก าไรสุทธิ 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึ น้ 101 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 37 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีกาไรสุทธิ 271 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และ
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ค่าตัดจาหน่ายลดลง โดยหลักมาจากโครงการบงกช ประกอบกับรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ในขณะที่ภาษี เงินได้
เพิ่มขึน้ ตามกาไรที่เพิ่มขึน้
• เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ืน
ในไตรมาส 4 ปี 2564 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นมีกาไรสุทธิ 174 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้
121 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีกาไรสุทธิ 53 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจาก
รายได้จากการขายเพิ่มขึน้ จากราคาขายเฉลี่ยและปริมาณการขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน้ รวมทั้งรายได้อื่ น ๆ เพิ่มขึน้ จากการปรับเพิ่มสัดส่วนลงทุน
ในโครงการแปลงเค
1.2) เขตภูมิศำสตร์แอฟริกำ
ในไตรมาส 4 ปี 2564 เขตภู มิ ศ าสตร์แ อฟริ ก ามี ข าดทุ น สุ ท ธิ 169 ล้า นดอลลาร์ สรอ. เปลี่ ย นแปลง 178
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2564 ที่มีกาไรสุทธิ 9 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
ไตรมำส 4 ปี 2564 เปรียบเทียบกับไตรมำส 4 ปี 2563
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2564 มีกาไรสุทธิ 321 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 240 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่ าร้อยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 81 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ ของส่วนงานสารวจและผลิต
ปิ โตรเลียมในภูมิศาสตร์เอเชียตะวั นออกเฉี ยงใต้ (ประเทศไทยเพิ่มขึน้ 168 ล้านดอลลาร์ สรอ.และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นเพิ่มขึน้ 171
ล้านดอลลาร์ สรอ.) ในขณะที่ เขตภูมิ ศาสตร์แอฟริ กาเปลี่ ยนแปลงลดลง 201 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่ วนงานส านักงานใหญ่ และอื่ น ๆ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้ 54 ล้านดอลลาร์ สรอ.
1) ส่วนงำนสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม
1.1) เขตภูมิศำสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
•

ประเทศไทย
ในไตรมาส 4 ปี 2564 ประเทศไทยมีกาไรสุทธิ 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 168 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 82 เมื่อเปรียบเที ยบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 204 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่ มขึ น้
จากราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึน้ ประกอบกับค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่ายลดลง โดยหลักมาจากโครงการบงกช ในขณะที่ภาษี เงินได้
เพิ่มขึน้ ตามกาไรที่เพิ่มขึน้
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ในไตรมาส 4 ปี 2564 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นมีกาไรสุทธิ 174 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้
171 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 3 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากรายได้
จากการขายเพิ่ มขึ น้ จากราคาขายเฉลี่ ยที่ เพิ่ มขึ น้ ประกอบกั บรายได้อื่ น ๆ เพิ่ มขึ น้ จากการปรับเพิ่ มสัดส่ วนลงทุ นในโครงการแปลงเค
ในขณะที่ภาษีเงินได้เพิ่มขึน้ ตามกาไรที่เพิ่มขึน้
•

1.2) เขตภูมิศำสตร์แอฟริกำ
ในไตรมาส 4 ปี 2564 เขตภู มิ ศ าสตร์แ อฟริ ก ามี ข าดทุ น สุ ท ธิ 169 ล้า นดอลลาร์ สรอ. เปลี่ ย นแปลง 201
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีกาไรสุทธิ 32 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู ้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
ส่วนที่ 1 หน้า 9

126

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
2) สำนักงำนใหญ่และอื่น ๆ
ในไตรมาส 4 ปี 2564 สานักงานใหญ่และอื่น ๆ มีขาดทุนสุทธิ 80 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 54 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2563 ที่มีขาดทุนสุทธิ 134 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการรับรูข้ าดทุนจากเครื่องมือทางการเงิน
ลดลง เนื่องจากมีรบั รูก้ าไรจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มันจากราคาซือ้ ขายนา้ มันล่วงหน้าปรับตัวลดลงไตรมาสนี ้ (ไตรมาส 4 ปี 2563:
รับรูข้ าดทุน) ประกอบกับขาดทุนจากสัญญาซือ้ ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าลดลง เนื่องจากเงินบาทแข็งค่าน้อยกว่าไตรมาส 4 ปี ก่อน
ฐำนะกำรเงิน
หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.

สินทรัพย์รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

22,493
5,084

23,445
4,177

17,409

19,268

ธ.ค.

ธ.ค.

หนี้สินรวมและส่วนของเจ้ำของ

22,493
1,873

23,445
3,127

หนี้สินหมุนเวียน

8,821

7,890

หนี้สินไม่หมุนเวียน

11,799

12,428

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ธ.ค.

ธ.ค.

1) สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธั นวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริ ษั ทย่ อยมี สิ นทรัพย์รวมทั้งสิ น้ 23,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึ น้ 952
ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 22,493 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
1.1) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมในโครงการร่วมทุนภายใต้
บัญชี ที่ ดิ น อาคาร และอุปกรณ์ สิ นทรัพย์ที่ เกิ ดจากการส ารวจและประเมิ นค่ า ค่ าความนิ ยม และสิ นทรัพย์ภาษี เงิ นได้รอการตั ด บัญ ชี
โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึน้ 1,859 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึน้ จากการเข้าซือ้ โครงการโอมาน
แปลง 61
1.2) สินทรัพย์หมุนเวียน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น และ
สินค้าคงเหลือมีจานวนลดลง 907 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 1,145 ล้านดอลลาร์ สรอ.
2) หนีส้ ิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนีส้ ินรวมทั้งสิน้ 11,017 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ จานวน 323
ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนีส้ ินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 10,694 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็ นผลมาจาก
2.1) หนีส้ ินหมุนเวียน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น ภาษี เงินได้คา้ งจ่าย และส่วนของหนีส้ ิน
ระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี โดยมีจานวนเพิ่มขึน้ 1,254 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากส่วนของหนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกาหนด
ชาระภายในหนึ่งปี เพิ่มขึน้ 498 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลัก มาจากหุน้ กูร้ ะยะยาวสกุลเงินบาทที่จะถึงกาหนดชาระในเดือนมิถุนายน 2565
ส่วนที่ 1 หน้า 10
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ภาษีเงินได้คา้ งจ่ายเพิ่มขึน้ 278 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามกาไรที่เพิ่มขึน้ และประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้ เพิ่มขึน้ 231 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
จากค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต
2.2) หนีส้ ินไม่หมุนเวียน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยหุ้นกู้ ประมาณการหนีส้ ินค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต และหนีส้ ิน
ภาษี เงินได้รอการตัดบัญชี โดยมีจานวนลดลง 931 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก มาจากประมาณการหนีส้ ินค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต
ลดลง 681 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากโครงการบงกช หุน้ กู้ลดลง 354 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหุน้ กู้ระยะยาวสกุลเงินบาทที่จะถึง
กาหนดชาระในเดือนมิถุนายน 2565 สุทธิกับการออกหุน้ กูด้ ิจิทลั สกุลเงินบาทจานวน 6,000 ล้านบาท (เทียบเท่า 180 ล้านดอลลาร์ สรอ.)
ในไตรมาส 4 ปี 2564 ในขณะที่หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึน้ 63 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนีส้ ินภาษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีที่เพิ่มขึน้ 58
ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากการเข้าซือ้ โครงการโอมาน แปลง 61
3) ส่วนของเจ้ำของ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีส่วนของเจ้าของ 12,428 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึน้ 629 ล้านดอลลาร์
สรอ. จากส่วนของเจ้าของ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จานวน 11,799 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากกาไรสาหรับปี สุทธิกับเงินปั นผลจ่ าย
ในเดือนเมษายนและเดือนสิงหาคม 2564
4) กำรบริหำรจัดกำรเงินทุนบริษัทฯ
ในการบริหารจัดการทางการเงิน ปตท.สผ. มุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและยังคงให้ความสาคัญในการรักษาโครงสร้าง
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ ปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดในมือประมาณ 2,559 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
ประมาณ 0.33 เท่า ซึ่งยังคงสภาพคล่องและอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดาเนินการออกหุน้ กูด้ ิจิทลั
ชนิดระบุช่ือผูถ้ ื อไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จานวน 6,000 ล้านบาท (เทียบเท่า 180 ล้านดอลลาร์ สรอ.) อายุ 5 ปี
ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินลดลงจากร้อยละ 3.44 เป็ น 3.38 บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องที่สงู ของบริษัทฯ
พร้อมรองรับความผันผวนของราคานา้ มันและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะยังคงชะลอตัวอีกระยะหนึ่ง
กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่ งที่ใช้ ไปของเงินทุน

แหล่ งที่มาของเงินทุน

3,903

5,048

200
รั บสุทธิจากการออกหุ้นกู้
รั บจากเงินกู้ยืมระยะสัน้
รั บสุทธิจากกิจกรรมดาเนินงาน
(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)
รั บสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ

180
200

2,300
605

3,404

1,673
270

119

จ่ ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสัน้
จ่ ายสุทธิจากการซือ้ ธุรกิจ
จ่ ายเงินปั นผล
จ่ ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรั พย์
จ่ ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน

ปี 2564
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 2,559 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
1,145 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด* จานวน 3,704 ล้านดอลลาร์
สรอ.
หมายเหตุ *ไม่รวมเงินลงทุนระยะสัน้ ซึ่งเป็ นเงินฝากประจาธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 100 ล้านดอลลาร์ สรอ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

แหล่งทีม่ ำของเงินทุน จานวน 3,903 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็ นผลสุทธิ
จากเงินสดรับจากรายได้จากการขาย กับเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายและภาษี เงินได้ ซึ่งรวมถึงเงินสดรับสุทธิจากการดาเนินงานของโครงการ
โอมาน แปลง 61 ภายหลังการเข้าซือ้ ธุรกิ จ ซึ่งเป็ นไปตามแผนการด าเนิ นงาน เงิ นสดรั บจำกกิ จกรรมจั ดหำเงิ น จากเงิ นกู้ยื มระยะสั้ น
จากสถาบันการเงิน รวมถึงเงินสดรับสุทธิจากการออกหุน้ กูด้ ิจิทลั สกุลเงินบาทไตรมาส 4 ปี 2564 และเงินสดรับสุทธิในกิจกรรมลงทุน ส่วนใหญ่
จากเงินลงทุนระยะสัน้ ที่ครบกาหนดไถ่ถอน
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน จานวน 5,048 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดจ่ำยสุทธิจำกกำรซือ้ ธุรกิจและลงทุนเพิ่ม
จากการเข้าซือ้ โครงการโอมาน แปลง 61 ในไตรมาส 1 ปี 2564 และการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ส่วนใหญ่
จากโครงการเอส 1 โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 และโครงการจี 2/61 เงินสดจ่ำยสุ ทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน ส่วนใหญ่เป็ นการจ่ายชาระคื น
ดอกเบีย้ นอกจากนัน้ มีการจ่ายเงินปั นผลสาหรับงวดหกเดือนหลังของปี 2563 และสาหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2564 รวมถึงการจ่ายชาระคืน
เงินกูย้ ืมระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน
อัตรำส่วนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนทีส่ ำคัญ
2564
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา
(EBITDA* margin)
อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (เท่ำ)
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อ EBITDA*

2563

ไตรมำส 3
2564

ไตรมำส 4
2564

ไตรมำส 4
2563

73.21

68.38

73.24

70.27

63.26

9.99
16.55

6.09
13.43

8.16
14.69

9.99
16.55

6.09
13.43

0.33
0.80

0.33
1.05

0.32
0.86

0.33
0.80

0.33
1.05

* EBITDA ไม่รวมกาไรจากการซือ้ ธุรกิจในราคาต่ากว่ามูลค่ายุติธรรมของโครงการโอมาน แปลง 61 การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า
บางส่วนของโครงการสารวจปิ โตรเลียมในประเทศบราซิล และขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม

หมายเหตุ:
อัตรากาไรก่อนดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา = อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขาย (รวม

รายได้จากภาษี ที่รฐั บาลโอมานนาส่งให้สาหรับปี 2564, ไตรมาส 3 ปี 2564 และไตรมาส 4
ปี 2564) และรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ

อัตราผลตอบแทนต่อผูถ้ ือหุน้
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
อัตราส่วนหนีส้ ินต่อ EBITDA

=
=
=
=

กาไรสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ เฉลี่ยย้อนหลัง 12 เดือน
กาไรสุทธิต่อรายได้รวมย้อนหลัง 12 เดือน
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้ รวม
หนีส้ ินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อกาไรย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนหักดอกเบีย้ ภาษี
และค่าเสื่อมราคา
ส่วนที่ 1 หน้า 12
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
4.2

ปั จจัยทีอ่ ำจจะมีผลกระทบต่อกำรดำเนินงำนในอนำคต
ควำมคืบหน้ำโครงกำรทีส่ ำคัญ

ณ สิน้ ปี 2564 ปตท.สผ. มีโครงการและการดาเนินกิจกรรมทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศมากกว่า 40 โครงการใน 15 ประเทศ
มีปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) จานวน 1,350 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ และปริมาณสารองที่น่าจะพบ (Probable
Reserves) จานวน 773 ล้านบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ
สาหรับความคืบหน้าของแต่ละโครงการ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ 1.2.2 ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ ภายใต้
หัวข้อ “โครงการหลักที่ดาเนินการอยู่ในปั จจุบนั ”
กลยุทธ์ภำยใต้กรอบแนวคิดด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ปตท.สผ. ยึ ดแนวทางการพั ฒ นาอย่ างยั่งยื นตามแนวปฏิ บัติ ที่ เป็ นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ โดยมี
การด าเนิ นงานภายใต้แนวคิ ด FROM “WE” to “WORLD” เพื่ อมุ่งสู่การเป็ น “องค์กรแห่ งความยั่งยื น” ที่ ค านึ งถึ งผลประโยชน์ร่วมกันของ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สามารถสร้างความมั่นคงทางพลังงาน พร้อมส่งมอบคุณค่าและสร้างความยั่งยืนให้แก่สงั คม และสอดคล้องกับวิสยั ทัศน์
การเป็ น “Energy Partner of Choice” โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8 ในกลุ่มธุรกิจนา้ มันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream
and Integrated Industry) และได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 นอกจากนัน้ ในระดับประเทศ
ปตท.สผ. ยั ง ได้ร ับ รางวั ล ยอดเยี่ ย มด้ า นความยั่ ง ยื น (Best Sustainability Awards) จากรางวั ล SET Awards 2021 กลุ่ ม Sustainability
Excellence ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 และได้รบั คัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้อยู่ใน “รายชื่อหุน้ ยั่งยืน” เป็ นปี ที่ 6 อีกด้วย
กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นหลักการในการดาเนินงานร่วมกันของ ปตท.สผ. ประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก
ได้แก่ การมุ่งสู่องค์กรแห่ งความเป็ นเลิ ศ (High Performance Organization – HPO) การกากับดูแลกิ จการที่ ดี การบริหารความเสี่ ยง และ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสี ย
(Stakeholder Value Creation – SVC) โดยมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1) ด้ำนกำรมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเป็ นเลิศและสังคมคำร์บอนต่ำ (High Performance Organization and Thrive in
Lower Carbon Future)
1.1) กลยุทธ์เพื่อควำมยั่งยืนสำหรับธุรกิจสำรวจและผลิตปิ โตรเลียม (Sustainable E&P Business)
• สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปั จจุบัน โดยเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก โดยเฉพาะ
โครงการก๊าซธรรมชาติในประเทศเพื่อตอบสนองต่อความต้องการใช้พลังงาน โดย ปตท.สผ. ยังคงให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ
อย่างต่อเนื่องในการเข้าพืน้ ที่โครงการจี 1/61 เพื่อเตรียมความพร้อมในการผลิต โดยได้มีการลงนามข้อตกลงร่วมกับบริษัท เชฟรอนประเทศไทย
สารวจและผลิต จากัด ในเดือ นธันวาคมที่ผ่านมา ซึ่งจะทาให้เริ่มเข้าพืน้ ที่ได้ก่อ นสัญ ญาฯ จะเริ่มในเดือ นเมษายน 2565 นอกจากนั้น
ในไตรมาส 4 ปตท.สผ. ค้นพบก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมอีกหนึ่งแหล่งนอกชายฝั่ งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย คือ โครงการซาราวัก เอสเค 417
จากการเจาะหลุมสารวจ “นังกา-1” โดยโครงการดังกล่าวตัง้ อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับโครงการซาราวัก เอสเค 405 บี โครงการซาราวัก เอสเค
410 บี โครงการซาราวัก เอสเค 438 โครงการซาราวัก เอสเค 314 เอ และโครงการซาราวัก เอสเค 309 และเอสเค 311 ซึ่ง ปตท.สผ.
เป็ นผูด้ าเนินการ (Operator) ทัง้ หมด โดยในอนาคตจะสามารถพัฒนาโครงการดังกล่าวในรู ปแบบกลุ่มโครงการ (Cluster Development)
รวมทัง้ ใช้อปุ กรณ์การผลิตและสิ่งอานวยความสะดวกร่วมกัน ซึ่งจะทาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ ด้วย
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
• มุ่งเน้นการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการควบคุมต้นทุนการผลิตต่อหน่วยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กบั ธุรกิจหลักของ ปตท.สผ. ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ผนั ผวนมากขึน้
• ขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซ่งึ เป็ นพืน้ ที่ยุทธศาสตร์หลัก รวมถึง
การมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจ Gas Value Chain โดยขยายการลงทุนในพืน้ ที่ที่มีตลาดรองรับ
• มองหาโอกาสการลงทุนร่วมกับผูร้ ่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance) ในภูมิภาคตะวันออกกลาง
ได้แก่ ประเทศโอมาน และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ่งเป็ นภูมิภาคที่มีตน้ ทุนในการดาเนินการที่ต่า โดยในไตรมาส 4 ปตท.สผ. ได้ลงนามใน
สัญญาซือ้ ขายสิทธิเพื่อเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ในแปลงสัมปทาน Sharjah Area C ซึ่งเป็ นโครงการในระยะสารวจและมีศกั ยภาพ
ทางก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทสูง ตัง้ อยู่ในทางตอนกลางของรัฐชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากบริษัท Eni Sharjah B.V. โดยการเข้าซือ้
สัดส่วนโครงการดังกล่าว เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์การลงทุนของบริษัทฯ ในการขยายฐานการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
• ขับเคลื่อนธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) แบบครบวงจร โดยมุ่งเน้นการลงทุนตัง้ แต่ตน้ นา้ ถึงโรงงานผลิต
(Upstream & Liquefaction) รวมไปถึงการเป็ นผูจ้ ัดหาและค้าส่งก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG Shipper) ผ่านบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี
(“PTTGL”) และส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรควบคู่กันไปด้วย
1.2) กลยุ ท ธ์ก ระจำยควำมเสี่ ย งไปสู่ ธุ ร กิ จ ใหม่ ที่ น อกเหนื อ จำกธุ ร กิ จ ส ำรวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม
(Diversification to Beyond E&P Business)
• สร้า งการเติ บ โตอย่ า งก้า วกระโดดให้กับ บริ ษั ท เอไอ แอนด์ โรโบติ ก ส์ เวนเจอร์ส จ ากัด ( ARV) โดย
เร่งนาผลิตภัณฑ์และบริการเข้าสู่ตลาดให้เร็วขึน้
• แสวงหาโอกาสการลงทุ น ใหม่ ใ นธุ ร กิ จ ไฟฟ้ า ทั้ง ในรู ป แบบธุ ร กิ จ โรงไฟฟ้ า จากก๊ า ซธรรมชาติ แ ละ
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Gas/LNG to Power) และพลังงานหมุนเวียน ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
• แสวงหาโอกาสการลงทุนในเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกักเก็บคาร์บอน (Carbon
Capture Utilization and Storage – CCUS) รวมถึงพลังงานรูปแบบใหม่ในอนาคต เช่น ไฮโดรเจน
• พัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการไปสู่การเป็ นธุรกิจในอนาคต
ทัง้ นี ้ ในไตรมาส 4 ปตท.สผ. ได้ทาการจัดตัง้ บริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท ฟิ วเจอร์เทค เอนเนอร์ย่ี เวนเจอร์
จ ากัด บริ ษั ท ฟิ วเจอร์เ ทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จ ากัด และบริ ษั ท Delta Gas Transportation Limited และในปี 2564 ARV ยัง ได้มี
การจัดตัง้ บริษัทย่อยจานวน 4 บริษัท เพื่อรองรับการขับเคลื่อนแต่ละสายงานธุรกิจ ได้แก่ บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จากัด บริษัท สไกลเลอร์
โซลูช่ ันส์ จากัด บริษัท วรุ ณา (ประเทศไทย) จากัด และบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จากัด รวมทั้งยังได้ร่วมลงทุนในบริษัท แอโร สกาย
โซลูช่ นั ส์ จากัด ในสัดส่วนร้อยละ 33 โดยเป็ นการร่วมลงทุนกับบริษัท Aerodyne Group จากประเทศมาเลเซีย และบริษัท ดิจิตลั ครีเอชั่น
จากัด เพื่อให้บริการเทคโนโลยีโดรนโซลูช่นั ในประเทศไทยด้วย
1.3) กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรก๊ำซเรือนกระจก (Greenhouse Gas Management)
ปตท.สผ. มุ่งมั่นบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อบรรเทาปั ญหาภาวะโลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โดยได้ตั้งเป้าลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทฯ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25
ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปี ฐาน 2555 โดย ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทฯ สามารถลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้รอ้ ยละ 24.1
ผ่านการปรับปรุงกระบวนการผลิตและริเริ่มโครงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การนาก๊าซเหลือทิง้ หรือก๊าซส่วนเกินกลับเข้าสู่กระบวนการ
ผลิตหรือนาไปใช้ประโยชน์ การปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจาก
ส่วนที่ 1 หน้า 14
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กระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง และการนาพลังงานหมุนเวียนมาใช้ในการดาเนินงาน นอกจากนี ้ ยังมีการศึกษาความเป็ นไปได้ (Feasibility
Study) ของการนาเทคโนโลยีการดักจับ การใช้ประโยชน์ และการกั กเก็บคาร์บอน (Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS)
เข้ามาใช้ในแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติกลางทะเลอีกด้วย นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาแผนงานสาหรับการลดการปล่อ ย
ก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์
ในการบริหารจัดการทางการเงิน ปตท.สผ. มุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและยังคงให้ความสาคัญในการรักษาโครงสร้าง
ทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิน้ ปี 2564 บริษัทฯ มีเงินสดในมือประมาณ 2,559 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอตั ราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้
ประมาณ 0.33 เท่า ซึ่งยังคงสภาพคล่องและอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของบริษัทฯ นอกจากนี ้ ในปี 2564 บริษัทฯ ได้ดาเนินการออกหุน้ กูด้ ิจิทลั
ชนิดระบุช่ือผูถ้ ือ ไม่ดอ้ ยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผูถ้ ือหุน้ กู้ จานวน 6,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี ส่งผลให้ตน้ ทุนทางการเงินลดลงจาก
ร้อยละ 3.44 เป็ นร้อยละ 3.38 บริษัทฯ จึงมั่นใจว่าสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและสภาพคล่องที่สูงของบริษัทฯ พร้อมรองรับความผันผวน
ของราคานา้ มันและสภาวะเศรษฐกิจโลกที่คาดว่าจะยังคงชะลอตัวอีกระยะหนึ่ง
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความสามารถในการแข่งขันในการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยมีเป้าหมายหลักในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้แก่
การแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติ การกาจัดสิ่งปนเปื ้อนออกจากก๊าซธรรมชาติเหลว การเพิ่มปริมาณการผลิตนา้ มันดิบ
การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การลดต้นทุนในการรือ้ ถอนแท่นผลิตและท่อส่งปิ โตรเลียม และการเพิ่มประสิทธิภ าพในการผลิ ตและ
การบารุงรักษา โดยในไตรมาส 4 ปี 2564 ปตท.สผ. มีโครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่ระหว่างดาเนินการ 45 โครงการ และมีความคืบหน้า
ของโครงการที่สาคัญ เช่น
•
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับกาจัดสิ่งปนเปื ้อนจากก๊าซธรรมชาติเหลว ได้ประสบความสาเร็จในการทดสอบ
เทคโนโลยี ได้แก่ สารเร่งการแยกอนุภาคของสิ่งปนเปื ้อนในชัน้ นา้ ที่ปนในชัน้ นา้ มัน วัสดุดดู ซับสิ่งปนเปื ้อนในชัน้ นา้ มัน (Adsorbent) ปัจจุบนั
อยู่ระหว่างการนาไปขยายผลการใช้งานและปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึน้
•
โครงการพัฒนาสารเคมีสาหรับกาจัดสิ่งปนเปื ้อนในท่อส่งปิ โตรเลียมและอุปกรณ์เก็บตัวอย่างผิวท่อ สาหรับ
สนับสนุนกิจกรรมการรือ้ ถอนท่อส่งปิ โตรเลียม อยู่ในระหว่างการทดสอบการใช้งานในแหล่งบงกชในช่วงไตรมาสที่ 4 ของปี 2564 ต่อเนื่องถึง
ไตรมาส 1 ของปี 2565 โดยมีผลการทดสอบเบือ้ งต้นเป็ นที่น่าพอใจ และจะมีการนาผลการทดสอบมาใช้เป็ นข้อมูลสาหรับการพัฒนา
ปรับปรุงเทคโนโลยีและขยายผลการนาไปใช้งานต่อไป
•
โครงการเปลี่ยนก๊ าซเผาทิง้ เป็ นผลิตภัณฑ์ท่อ นาโนคาร์บอน อยู่ร ะหว่างการออกแบบด้านวิศวกรรมของ
หน่วยผลิตท่อนาโนคาร์บอนที่จะมีการก่อสร้างที่โครงการเอส 1 ในปี 2565
•
โครงการพัฒนาหุ่นยนต์สาหรับใช้งานในการควบคุมแท่นผลิต (Wellhead Operator Robot) อยู่ร ะหว่าง
การพัฒนาหุ่นยนต์ตน้ แบบ ซึ่งสามารถทางานในการตรวจสอบสิ่งผิดปกติของอุปกรณ์ และสามารถควบคุมการทางานของอุปกรณ์ใ น
แท่นผลิตปิ โตรเลียมได้ โดยโครงการนีม้ ีแผนงานที่จะนาหุ่นยนต์ตน้ แบบไปทดสอบที่แท่นผลิตปิ โตรเลียมนอกชายฝั่งภายในปี 2565
•
โครงสร้างพืน้ ฐานเพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี บริษัทฯ ได้ดาเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมปตท.สผ. (PTIC) ในพืน้ ที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก (EECi) แล้วเสร็จในเดือนธันวาคม
2564 ซึ่งในพืน้ ที่ของ PTIC ประกอบไปด้วยอาคารทดสอบโรงงานต้นแบบ (Pilot Area Building) สนามทดสอบอากาศยานไร้คนขับ (UAV
Test Field) รวมทัง้ เครื่องมืออุปกรณ์และห้องปฏิบตั ิการที่มีความพร้อมสาหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดย PTIC จะมี
บทบาทสาคัญในการผลักดันและเร่งรัดความสาเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ไปสู่การนาไปใช้งานจริงในอุตสาหกรรม ซึ่งจะช่วย
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันให้กบั ปตท.สผ.
ส่วนที่ 1 หน้า 15
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ปตท.สผ. ยังมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ( Safety, Security,
Health and Environment Management System – SSHE MS) ในการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสูญเสียน้อ ยที่สุด
ซึ่งไตรมาส 4 ปี 2564 ปตท.สผ. มีเหตุการณ์การเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) เท่ากับ 0.17 และมีอัตราการเกิด
อุบัติ เ หตุที่ มี ก ารบาดเจ็ บ ทั้ง หมด (TRIR) เท่ า กับ 0.75 ทั้ง นี ้ LTIF และ TRIR ล่ า สุด ยัง คงอยู่ ใ นค่ า เฉลี่ ย ของสมาคมผู้ผ ลิ ต น ้า มั น และ
ก๊าซนานาชาติ (IOGP)
ทัง้ นี ้ ในไตรมาส 4 ปี 2564 ปตท.สผ. ได้รบั รางวัลสุดยอดองค์กรด้านนวัตกรรมและองค์ความรู ร้ ะดับโลก ประจาปี 2564
(Global Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2021) หรือ Global MIKE Award 2021 จัดโดยมหาวิทยาลัยฮ่องกงโพลีเทคนิค
และยังได้รบั รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจาปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภทหน่วยงานเอกชน โดยได้รบั รางวัลรองชนะเลิศ
อันดับ 2 จากโครงการคาร์เทียร์ ซึ่งเป็ นกระบวนการผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิ โตรเลียม ภายใต้การพัฒนา
เทคโนโลยีวิศวกรรมและการวิจัยแบบบูรณาการ นอกจากนี ้ ในด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ปตท.สผ. ได้รบั 2 รางวัลจาก Thailand HR
Excellence Awards 2021 ซึ่งจัดโดย Human Resources Online ร่วมกับ Lighthouse Independent Media จากประเทศสิงคโปร์ ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ระดับ Gold สาขา Excellence in Talent Acquisition และรางวัลระดับ Bronze สาขา Excellence in Workplace Culture
โดยรางวัลเหล่านีแ้ สดงให้เห็นว่า ปตท.สผ. มีการส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรูอ้ ย่างเป็ นระบบ และมีระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในระดับมาตรฐานสากล ทัง้ ในด้านการสรรหาและพัฒนาพนักงาน และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
2) ด้ำนกำรสร้ำงควำมยั่งยืนด้ำนควำมเป็ นเลิศด้ำน Business Integrity (Sustain Business Integrity Excellence)
ปตท.สผ. มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างเสถียรภาพและความยั่งยืนให้กับองค์กร
โดยยึดมั่นในการบริหารจัดการธุรกิจตามหลักธรรมาภิ บาล การกากับดูแลให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
ตลอดจนปฏิ บัติตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่งครัด ตลอดปี 2564 ปตท.สผ. ยังคงเผชิญกับความท้าทายหลาย ๆ ปั จจัย
อาทิ การระบาดของโรคโควิด 19 สถานการณ์ความไม่สงบในประเทศที่เข้าลงทุน แต่บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นและดาเนินงานตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ได้อย่างครบถ้วนและเหมาะสม โดยสรุปการดาเนินงานที่สาคัญในปี 2564 ได้ดงั นี ้
•

ด าเนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ ห ลั ก Smart Assurance และ GRC in Common Sense ซึ่ ง มุ่ ง เน้น การจั ด การ
กระบวนการกากับดูแลองค์กรแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ และให้พนักงานตระหนักและนาแนวทางการดาเนินการตามหลัก GRC
ไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ การเตรียมความพร้อมสู่การเป็ นองค์กรต้นแบบด้าน GRC ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนไทย
• ประเมิ น ผลการด าเนิ น งานด้า น GRC ภายในองค์ก ร (Internal Maturity Assessment) ส าหรับ โครงการ
มาเลเซีย เพื่อ นาผลที่ได้ไปพัฒนาแผนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภ าพมากขึน้ และเตรียมความพร้อมในการประเมินระดับวุฒิภาวะ
ด้าน GRC (GRC Maturity Level) ระดับองค์กร
• พัฒนาระบบ Risk Management ในรู ปแบบ Chatbot โดยครอบคลุมถึงการแนะนาความเสี่ยง การค้นหา
ข้อมูลความเสี่ยงได้ครบถ้วน เพื่อนาไปสู่เป้าหมายการไม่พบปั ญหาที่ส่งผลกระทบรุนแรง (No surprise risk) อันเนื่องมาจากมีความเสี่ยง
ที่ไม่ได้ถูกระบุไว้ พร้อ มทั้งสามารถเชื่อมโยงการรายงานข้อมูลความเสี่ยงกับรายงานด้าน Assurance อื่น ๆ ได้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2565
• ทบทวนความเป็ นไปได้ ใ นการบู ร ณาการกิ จ กรรมและกระบวนการท างานด้ า น Assurance ให้ มี
ความสอดคล้องกัน ไม่ซา้ ซ้อน และครบถ้วน
• ดาเนินการสร้างวัฒนธรรม GRC ผ่านการสื่อสารและจัดกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มความตระหนัก
ความเข้าใจ และการนาแนวทางการดาเนินการตามหลัก GRC ไปปฏิบตั ิเป็ นส่วนหนึ่งของการดาเนินงาน เช่น สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ
VDO Clips เกม และการถ่ายทอดเรื่องราวที่นาหลัก GRC ไปปรับใช้ในในโครงการต่าง ๆ พร้อมทัง้ จัดทาแบบสารวจพนักงานภายในองค์กร
ส่วนที่ 1 หน้า 16
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เพื่อวัดความเข้าใจและตระหนักรู ้ หลังจากได้ร่วมกิจกรรมของ GRC มาตลอดทั้งปี เพื่อวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม
GRC ในปี ต่อไป
• จัดทาโครงการส ารวจความผูกพันของผูม้ ี ส่วนได้เ สียต่อการเป็ นองค์กรต้นแบบด้าน GRC ในกลุ่ม บริษัท
จดทะเบี ย นไทย (Stakeholders Engagement Survey) โดยร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานพัฒ นาความยั่ง ยื น และบริ ห ารองค์ค วามรู ้ เพื่ อ น า
ผลการศึกษาไปพัฒนาการดาเนินงานของบริษัทฯ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายของการเป็ นองค์กรต้นแบบ
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้มีการกาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนและระบบการบริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนาไป
ปฏิบัติอย่างเป็ นรู ปธรรมตามแนวทางสากลต่าง ๆ และแสดงให้เห็นถึงการเคารพในสิทธิมนุษยชนและป้องกันการละเมิดสิทธิ มนุษยชนจาก
กิจกรรมการดาเนินงานของบริษัทฯ รวมไปถึงการจัดการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิมนุษยชนของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่องรายปี โดยในปี 2564
ได้มีการประเมินความเสี่ยงด้านสิทธิ มนุษยชนครอบคลุมร้อยละ 100 ของพืน้ ที่ปฏิบัติการทั้งหมดที่ดาเนินการโดยบริษัทฯ ผู้ร่วมทุน และ
คู่คา้ สาคัญระดับที่ 1 และจัดให้มีการอบรมในรูปแบบออนไลน์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้กับพนักงานทุกคน อีกทัง้ ยังได้รบั รางวัลองค์กรต้นแบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 3 อีกด้วย
จากความมุ่งมั่นและการดาเนินงานอย่างเป็ นรูปธรรม ทาให้ ปตท.สผ. เป็ นที่ยอมรับจากสถาบันต่าง ๆ จากทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ จะเห็นได้จากรางวัลต่าง ๆ ที่ ปตท.สผ. ได้รบั ตลอดปี 2564 อาทิ รางวัลองค์กรโปร่งใส โดยสานักงาน ป.ป.ช. ซึ่งได้รบั เป็ นครัง้ ที่ 4
และรางวัลจากงาน 16th ASIAN ESG Award 2021 – The Best of Asia โดย นิตยสาร Corporate Governance Asia ประเทศฮ่ องกง จ านวน
2 รางวัล ได้แก่ รางวัล Asia’s Icon on Corporate Governance ซึ่งได้รบั ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9 และรางวัล Asian Corporate Director Recognition
Award ซึ่งมอบให้กับนายพงศธร ทวีสิน อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงรางวัล The Asset ESG Corporate Award 2021 และ The Asset
Best CEO Award โดยนิตยสาร The Asset รวมจานวน 5 รางวัล รวมทั้งได้ร ับการประเมิ นในระดับ 5 สัญลักษณ์ หรือดีเลิศ อย่างต่อเนื่ อง
ซึ่งเป็ นระดับสูงสุดจากการจัดอันดับด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีจากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจาปี 2564
(CGR 2021) พร้อมทั้งผ่านการรับรองการเป็ นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์ร ัปชัน ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action
Against Corruption หรือ CAC) ในการประกาศผลการรับรองการเป็ นสมาชิก CAC ในไตรมาส 4 ประจาปี 2564 นอกจากนี ้ ผลคะแนนดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤตของ ปตท.สผ. ได้รบั คะแนน
สูงสุด (Best Industry Score) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 ซึ่งรางวัลทัง้ หมดที่ได้รบั นีเ้ ป็ นความภาคภูมิใจของ ปตท.สผ. และจะเป็ นแรงผลักดันให้ ปตท.สผ.
มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิ ภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น Energy
Partner of Choice ต่อไป
3) ด้ำนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงคุ้มค่ำและสร้ำงคุณค่ำร่วมสู่สังคม (Optimize Resource and Create Shared Value)
ปตท.สผ. ให้ค วามสาคัญ กับ การอนุร กั ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติฟื้ น ฟูสิ่ง แวดล้อ ม และการพัฒ นาชุม ชนและสัง คม
โดย ปตท.สผ. มีแผนกลยุทธ์และการดาเนินงานที่สาคัญในปี 2564 เพื่อสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผูม้ ีส่วนได้เสีย ดังนี ้
•

กลยุทธ์กำรปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวี ยนสำหรับธุ รกิจสำรวจและผลิต ปิ โตรเลียม (Circular
Model for E&P) ปตท.สผ. ได้ออกแบบกระบวนการทางานและการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มการใช้ซา้ และทาให้เกิดการนาทรัพยากรกลับมา
หมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ โดยได้ตงั้ เป้าหมายในการนาโครงสร้างหลักมาใช้ใหม่ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 ภายในปี 2573 โดยยังคงสภาพ
การทางานที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ได้จัดทาแนวทางการประยุกต์ใช้ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
ในภาพรวม (PTTEP Circular Economy Guideline) และแนวทางการนาอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีอยู่ของ ปตท.สผ. มาใช้ใหม่ (Reuse Guideline
for PTTEP Existing Facilities) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมถึงได้เคลื่อนย้ายส่วนบนของแท่นหลุมผลิตที่โครงการอาทิตย์ไปยังแหล่งผลิตใหม่
แล้วเสร็จไปเมื่อเดือนสิงหาคม ส่วนโครงการบนฝั่ ง ปตท.สผ. มีการนาหน่วยผลิตเคลื่อนที่ไปทดแทนการสร้างโครงสร้างถาวรใหม่ ( Mobile
Production Facility Reuse) ได้ทงั้ หมดร้อยละ 100 นอกจากนัน้ ในปี 2564 บริษัทฯ ยังไม่มีรายงานของเสียประเภทขยะอันตรายที่ตอ้ งถูก
ส่วนที่ 1 หน้า 17
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
กาจัดโดยวิธีฝังกลบ สอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวในการเป็ นองค์กรที่ม่งุ สู่การปราศจากของเสียทุกประเภทที่ตอ้ งถูกกาจัดโดยวิธีฝังกลบ
ภายในปี 2573 อีกด้วย
• กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life) ปตท.สผ. ในฐานะองค์กรที่มีพืน้ ที่ปฏิบตั ิการส่วนใหญ่อยู่ ในทะเล
มีความมุ่งมั่นที่จะเป็ นผูน้ าในการอนุรกั ษ์และฟื ้ นฟูดูแลทรัพยากรธรรมชาติและนิเวศทางทะเล ( Guardian of the Ocean) เพื่อสนับสนุน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนบริเวณชายฝั่ ง โดยมีเป้าหมายในการสร้างมูลค่าเชิงบวก ( Net Positive
Impact) ต่อ ความหลากหลายทางชี วภาพและบริก ารทางระบบนิเวศทางทะเล [Ocean Biodiversity and Ecosystem Services (BES)
Value] ในพืน้ ที่ปฏิบัติการนอกชายฝั่ งภายในประเทศภายในปี 2568 และพืน้ ที่ปฏิบตั ิการนอกชายฝั่ งทัง้ หมดภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับ
มูลค่าในปี ฐาน 2562 รวมถึงเป้าหมายในการสร้างรายได้ที่เพิ่มขึน้ ของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย (Community Income Increasing) ร้อยละ 50
และเพิ่มจานวนเครือข่ายอนุรกั ษ์ได้ 16,000 ราย ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับก่อน ปตท.สผ. เข้าดาเนินโครงการ โดยในปี 2564 ปตท.สผ.
สามารถสร้างมูลค่าเชิงบวกต่อ ความหลากหลายทางชีวภาพและบริการทางระบบนิเวศสาหรับพืน้ ที่ปฏิบัติการนอกชายฝั่ งในประเทศ
ได้รอ้ ยละ 29.5 จากโครงการจัดทาแนวเขตอนุรกั ษ์ชายฝั่ งทะเลและบ้านปลา โครงการปลูกป่ าชายเลน และโครงการแหล่งเรียนรู เ้ รือหลวงไทย
ใต้ทะเล รวมถึงได้ดาเนินการโครงการศึกษาไมโครพลาสติกร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพืน้ ที่ปฏิบตั ิการนอกชายฝั่ งของอ่าวไทย
เสร็จสิน้ เป็ นที่เรียบร้อ ยแล้ว โดยมีแผนในการตรวจติดตามปริมาณไมโครพลาสติกเพื่อ ติดตามการเปลี่ยนแปลงทุก ๆ 3 ปี นอกจากนี ้
ปตท.สผ. ยังสามารถบรรลุเป้าหมายในการปลูกป่ าชายเลน จานวน 1,000 ไร่ ในพืน้ ที่จงั หวัดนครศรีธรรมราชอีกด้วย
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี เช่น โครงการเปลี่ยนก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นผลิตภัณฑ์
โพรพิลีนคาร์บอเนต โครงการเปลี่ยนก๊ าซเผาทิง้ และก๊ าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็ นผลิตภัณฑ์ท่อนาโนคาร์บอน โครงการการนาเศษดินและ
เศษหินจากการขุดเจาะไปใช้ประโยชน์ในงานทาถนน โครงการเปลี่ยนทรายจากการกระบวนการผลิตเป็ นผลิตภัณฑ์ซีโอไลต์ และโครงการ
พัฒนาทุ่นสาหรับตรวจวัดคุณภาพนา้ ทะเลและอุปกรณ์ตรวจวัดค่าไมโครพลาสติก ซึ่งปั จจุบนั โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการวิจัยและพัฒนา
ในระดับห้องปฏิบตั ิการและการพัฒนาตัวต้นแบบ
ทัง้ นี ้ ในไตรมาส 4 ที่ผ่านมา ปตท. สผ. ได้รบั 3 รางวัลด้านโครงการเพื่อสังคม จากเวที The 12th Asia Best CSR Practices
Awards 2021 ได้แก่ ประเภท Best Environment Friendly Project จากโครงการฟื ้ นฟูป่าเพื่อการเรียนรูเ้ ชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ประเภท
Community Development จากโครงการขยะสู่พลังงาน และประเภท Concern for Health จากโครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและ
การสนับสนุนสูภ้ ยั โควิด 19 นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้รบั รางวัลด้านโครงการเพื่อสังคมระดับภูมิภาคเอเชีย ในกลุ่มบริษัทที่มีมลู ค่าตลาดสูงกว่า
1 พั น ล้า นบาท จาก The Global CSR Awards 2021 ถึ ง 3 รางวั ล ได้แ ก่ รางวั ล ระดั บ Gold ด้า น CSR Leadership รางวั ล ระดั บ Gold
ด้า น Best Community Programme และรางวั ล ระดั บ Bronze ด้า น Best Environmental Excellent ซึ่ ง รางวั ล เหล่ า นี ้ ส ะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง
ความรับผิดชอบต่อสังคม และสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงให้ความสาคัญกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กบั ประเทศต่อไป
แนวโน้มภำพรวมธุรกิจในอนำคต
1) Energy Outlook
การระบาดของโรคโควิด 19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่าทาให้การใช้พลังงานโดยรวมทั่วโลกลดลง โดยเฉพาะการขนส่งที่ใช้
นา้ มันเป็ นเชือ้ เพลิงได้รบั ผลกระทบมากที่สดุ ในส่วนของก๊าซธรรมชาติและพลังงานหมุนเวียนก็ได้รบั ผลกระทบเช่นกัน แต่อยู่ในระดับที่น้อยกว่า
โดยในภาพรวมในปี 2564 ความต้องการใช้พลังงานหลั กของโลกยังคงพึ่ งพาพลังงานจากเชือ้ เพลิ งฟอสซิ ล (Fossil Fuel) ได้แก่ นา้ มันดิ บ
ก๊ าซธรรมชาติ และถ่านหินเป็ นหลัก และคาดการณ์ว่าจะเริ่มลดความสาคัญลงอย่างต่อเนื่องในระยะยาว อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติและก๊ าซธรรมชาติเหลว (LNG) ยังมีแนวโน้มที่จะปรับตัวสูงขึน้ ตามการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงของการเปลี่ยนผ่านด้าน
พลังงาน โดยส่วนใหญ่จะมาจากภาคการผลิตไฟฟ้าที่คาดว่าจะเติบโตตามนโยบายของรัฐในหลายประเทศที่กาลังเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาด
ส่วนที่ 1 หน้า 18
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
จากก๊าซธรรมชาติมากขึน้ สาหรับความต้องการใช้นา้ มันโดยรวมยังคงมีแนวโน้มที่จะเติบโตเล็กน้อยจนถึงปี 2583 โดยการเติบโตดังกล่าวมาจาก
ภาคปิ โตรเคมี ภาคการค้าขายและขนส่งสินค้าเป็ นหลัก ในขณะที่ประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เพิ่มขึน้ และการใช้เชือ้ เพลิงทดแทนส าหรับ
การขนส่ง อาจส่งผลให้ความต้องการใช้นา้ มันดิบลดลงไปบ้าง นอกจากนี ้ การพัฒนาพลังงานหมุนเวี ยน (Renewables Energy) อาจได้ร ับ
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในระยะสัน้ เนื่องจากรัฐบาลขาดเงินทุนในการให้การสนับสนุนและห่วงโซ่อุปทานขาดแคลน
เนื่องจากการปิ ดประเทศ แต่ในระยะยาวคาดว่าความต้องการพลังงานหมุนเวียนจะฟื ้ นตัวขึน้ โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลม
เพื่อตอบสนองนโยบายและเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมในการลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเรือนกระจกในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
ในส่ ว นของทิ ศ ทางพลั ง งานในประเทศไทย ภาครัฐ ได้ย กระดั บ การแก้ ปั ญ หาภู มิ อ ากาศอย่ า งเต็ ม ที่ ใ นการลด
ก๊ าซเรื อ นกระจกจากปั จจุ บัน ถึ งปี 2573 ลดลงร้อ ยละ 40 ตามเป้ าหมายการลดก๊ าซเรื อ นกระจกของประเทศ (Nationally Determined
Contribution) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายความเป็ นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2593 และปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็ นศูนย์
(Net Zero GHG Emission) ได้ภายในปี 2608 โดยมีการส่งเสริมการลงทุนพลังงานสีเขียวจากภาคพลังงาน เช่น การส่งเสริมให้เพิ่มสัดส่วน
การผลิตไฟฟ้าใหม่จากพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 หรือนโยบายการผลักดันการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ า
ร้อยละ 30 ในปี 2573
2) รำคำน้ำมันดิบ
การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 สายพันธุโ์ อมิครอนและเดลต้าในช่วงปลายปี 2564 น่าจะยังคงส่งผลต่อเนื่องและกระทบ
ตลาดนา้ มันดิบในปี 2565 แม้ว่าวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ได้รบั จะมีส่วนช่วยสร้างภูมิคมุ้ กันในระดับหนึ่ง แต่การสร้างภูมิคมุ้ กันต่อสายพันธุ์
ใหม่ ๆ ยังขึน้ อยู่กับชนิดของวัคซีนที่ได้รบั ก่อนหน้า รวมไปถึงโปรแกรมการฉีดวัคซีนกระตุน้ อีกด้วย จานวนผูต้ ิดเชือ้ รายวันที่พุ่งสู งทาสถิติใหม่
โดยเฉพาะในภูมิภาคยุโรปและจานวนผูป้ ่ วยวิกฤตในระดับที่สงู ส่งผลให้เริ่มมีการบังคับใช้มาตรการจากัดการเดินทางอีกครัง้ ซึ่งคาดว่าจะมีผล
ไปจนถึงเดือนมีนาคม 2565 เป็ นอย่างน้อย อุปสงค์นา้ มันดิบในไตรมาส 1 ปี 2565 มีแนวโน้มลดลงกว่า 230,000 บาร์เรลต่อวัน อย่างไรก็ดี
อุปสงค์ตลอดปี 2565 โดยรวมยังคงฟื ้ นตัวต่อเนื่อง และคาดว่าจะสามารถปรับขึน้ เหนือระดับก่อนการระบาดที่ 100 ล้านบาร์เรลต่อวัน
ในด้านอุปทาน คาดว่ากลุ่ม OPEC+ จะยังคงทยอยปรับเพิ่มการผลิตในอัตราเดือนละ 400,000 บาร์เรลต่อวัน ไปจนถึง
เดือนกันยายน 2565 โดยสามารถปรับเป้าได้หากมีสถานการณ์ที่กระทบต่ออุปสงค์นา้ มันดิบอย่างมี นัยสาคัญ อย่างไรก็ตาม จากแนวโน้ม
ปริมาณการผลิตที่ต่ากว่าเป้าของรัสเซีย รวมถึงการชะลอการลงทุนในธุรกิจสารวจและผลิตของประเทศต่าง ๆ ในช่วงหลายปี ท่ีผ่านมา ส่งผลให้
อุปทานมีโอกาสต่ากว่าเป้าหมายที่ตงั้ ไว้ 1-2 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2565 นอกจากนี ้ การเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
(อิหร่าน) คาดว่าจะสาเร็จและยกเลิกมาตรการคว่าบาตรต่ออิหร่านได้ในไตรมาส 2 ปี 2565 ซึ่งจะส่งผลให้อิหร่านสามารถผลิตนา้ มันดิบเพิ่มขึน้
จากเดิมที่ 2.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็ น 3.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน ในขณะที่การผลิตในสหรัฐฯ คาดว่าจะสามารถเติบโตได้ตงั้ แต่ไตรมาส 2 ปี 2565
สู่ระดับ 13 ล้านบาร์เรลต่อวัน จากการเพิ่มงบลงทุนของบริษัทต่าง ๆ การเพิ่มขึน้ ของจานวนแท่นขุดเจาะนา้ มันดิบ และกิจกรรมการขุดเจาะ
ที่เพิ่มมากขึน้
จากการคาดการณ์อุปสงค์และอุปทานนา้ มันดิ บ ตลาดนา้ มันดิบจะมีการปรับสมดุลตลอดช่วงปี 2565 ส่งผลให้ราคา
นา้ มันดิบเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 65-85 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล โดยสรุปปั จจัยสาคัญที่ตอ้ งติดตาม ประกอบด้วย สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคโควิด 19 การบังคับใช้มาตรการล็อกดาวน์ ความคืบหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 สภาพภูมิอากาศรอบโลกที่รอ้ นจัดหรือหนาวจัด
การฟื ้ นตัวของอุปสงค์ มาตรการดอกเบีย้ และ QE ของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ปริมาณอุปทานจากกลุ่มผูผ้ ลิตหลัก เช่น กลุ่ม OPEC+ รัสเซีย
และสหรัฐฯ มาตรการคว่าบาตรต่ออิหร่าน รวมไปถึงนโยบายการใช้ปริมาณนา้ มันดิบจากคลังนา้ มันสารองทางยุทธศาสตร์ เป็ นต้น
3) สถำนกำรณ์ LNG
สาหรับปี 2565 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกจะอยู่ในสภาวะล้นตลาด โดยกาลังการผลิตรวมจากโครงการเดิมและ
โครงการใหม่เพิ่มขึน้ ประมาณ 27 ล้านตัน เป็ น 422 ล้านตัน (คิดเป็ นร้อยละ 7) จากปี 2564 ในขณะที่ความต้องการรวมคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ
ส่วนที่ 1 หน้า 19
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
399 ล้านตันต่อปี (ข้อมูลจาก FGE เดือนธันวาคม 2564) ในด้านราคา ปั จจัยเรื่องราคานา้ มันดิบในตลาดโลกที่ยงั มีความผันผวนสูงในปี 2565
จะเป็ นปั จจั ยที่ กระทบต่ อ ราคา LNG รวมถึ งความต้อ งการ LNG ในภาพรวมมี แ นวโน้มเพิ่ มสูงขึ น้ จากการเปิ ดเสรี การค้า LNG (Market
Liberalization) ในประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งทาให้เกิดผูค้ า้ LNG มากขึน้ ประกอบกับภาวะถดถอยของกาลังการผลิตก๊ าซธรรมชาติ
ในหลายประเทศ (Domestic Gas) จะส่งผลให้ความต้องการนาเข้า LNG เพิ่มสูงขึน้ โดยคาดการณ์ราคาเฉลี่ย Asian Spot LNG สาหรับปี 2565
จะอยู่ที่ประมาณ 16 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู (ข้อมูลจาก FGE เดือนมกราคม 2565)
4) Environmental, Social and Governance (ESG)
ประเด็นด้าน ESG หรือสิ่งแวดล้อม (Environment) สังคม (Social) และการกากับดูแล (Governance) ถือเป็ นความท้าทาย
ที่องค์กรจะต้องหาวิธีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีผลโดยตรงต่อความยั่งยืนขององค์กร ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความสามารถ
ในการสร้างผลกาไร การแข่งขัน ภาพลักษณ์ ชื่อเสียง และความอยู่รอดขององค์กร ดังนัน้ องค์กรจึงต้องให้ความสาคัญกับประเด็ นความเสี่ยง
ด้าน ESG และบูรณาการเข้าเป็ นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการขององค์กร ตัง้ แต่การกาหนดวิสยั ทัศน์และกลยุทธ์ รวมถึงบริหารจัดการความเสี่ยง
ต่าง ๆ ในด้าน ESG อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย
ปตท.สผ. ได้ประเมินประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืนที่เกี่ ยวข้องกับธุรกิจและเป็ นส่วนที่ผู้มีส่วนได้เสียให้ความสาคัญ
เพื่อรองรับการบริหารจัดการความเสี่ยงด้าน ESG ซึ่งประกอบด้วย 8 ประเด็นสาคัญ ในปี 2564 ได้แก่ (1) การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ยง และการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ (2) การเพิ่มปริมาณสารองปิ โตรเลียม (3) การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร
(4) เทคโนโลยีและนวัตกรรม (5) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (6) การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและชุมชน (7) การเป็ นองค์กรคาร์บอนต่ า
(8) การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทฯ ได้ดาเนินการพัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนเพื่อรองรับประเด็นต่าง ๆ เหล่านีต้ ามกรอบแนวคิด
ด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. ซึ่งประกอบด้วยการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ (High Performance Organization – HPO) การกากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และ
การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value Creation – SVC) โดยมีกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนของ ปตท.สผ. ดังที่กล่าวมา
ในข้างต้นในหัวข้อกลยุทธ์ภายใต้กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5) เศรษฐกิจไทยและอัตรำแลกเปลี่ยน
ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่ า เศรษฐกิจไทยในปี 2565 มีแนวโน้มขยายตัวที่ร อ้ ยละ 3.4 จากการฟื ้ นตัวของ
เศรษฐกิจและภาคการท่องเที่ยวในประเทศ อย่างไรก็ตาม การคาดการณ์นีถ้ ูกปรับลดลงจากเดิมที่รอ้ ยละ 3.9 เนื่องจากความไม่แน่นอนที่เกิดขึน้
จากการแพร่ระบาดของสายพันธุโ์ อมิครอนในช่วงปลายปี 2564 ทัง้ นี ้ การเข้าถึงวัคซีนที่เป็ นไปได้ท่ วั ถึงมากขึน้ ทาให้การประมาณการการเติบโต
ของเศรษฐกิ จเป็ นไปได้อย่ างสมดุล เนื่ องจากความเป็ นไปได้ในการมี มาตรการล็ อกดาวน์เข้มงวดอี กครั้งจะทยอยลดลง ในเชิ งนโยบาย
ธนาคารแห่งประเทศไทยยังคงให้ความสาคัญต่อนโยบายซึ่งสนับสนุนภาวะผ่อนคลายของตลาดการเงินและการฟื ้ นฟูของเศรษฐกิจในประเทศ
สาหรับปี 2565
สาหรับแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในปี 2565 คาดว่าจะมีความผันผวนซึ่งเกิดจาก
นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐ ซึ่งได้เริ่มมีการชะลอการซือ้ คืนพันธบัตรรัฐบาล อย่างไรก็ตาม การฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจไทยจากการเปิ ด
ประเทศทาให้เงินบาทคาดว่าจะแข็งค่าขึน้ โดยรวมในปี 2565 ปัจจัยสาคัญที่ส่งผลต่อค่าเงินบาทยังคงเป็ นประสิทธิภาพในการควบคุมโรคโควิด19
รวมถึงสายพันธุ์ใหม่ ๆ นโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย และนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาลในการสนับสนุนการฟื ้ นตัวของเศรษฐกิจ
ในประเทศ
อนึ่ง ปตท.สผ. ใช้หลักการบริ หารแบบ Natural Hedge สาหรับรายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและค่าใช้จ่ าย
หลัก ๆ ที่อยู่ในสกุลเดียวกัน ในส่วนของรายได้และค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่สกุลดอลลาร์ สรอ. ได้พิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน
อาทิ สัญญา Forward และ Swap เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของค่าเงิน สาหรับการเคลื่อนไหวของอัตราดอกเบีย้ บริษัทฯ คาดว่ า
ส่วนที่ 1 หน้า 20
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
จะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบีย้ ของบริษัทฯ อย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบีย้ ของบริษัทฯ เป็ นอัตราดอกเบีย้ คงที่
ร้อยละ 83 ของภาระหนีท้ งั้ หมด
6) ปั จจัยอื่นทีส่ ำคัญทีก่ ระทบต่อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ
การประกาศพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 50) พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัติภาษี เงิ นได้
ปิ โตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2562 ในเดือนเมษายน 2562 และในเดือนมิถุนายน 2563 ได้มีการออกกฎหมายล าดับรองที่เกี่ ยวข้อง ทาให้
กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. สามารถยื่นภาษีเงินได้ดว้ ยสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็ นสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานได้ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงั้ แต่
ปี 2563 เป็ นต้นไป โดยกลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ได้รบั รู ผ้ ลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ปี 2563 และจะไม่มี
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทต่อสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ในแง่ของภาษี เงินได้ ต่อผลประกอบการของบริษัทฯ ในไตรมาส 4
ปี 2563 เป็ นต้นไป
7) แนวโน้มผลกำรดำเนินงำนของ ปตท.สผ. สำหรับปี 2565
ผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ขึน้ อยู่กับ 3 ปั จจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทุน โดยบริษัทฯ ได้ติดตาม
และปรับเปลี่ยนแนวโน้มผลการด าเนิ นงานสาหรับปี 2565 ให้สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
สรุปประมาณการแนวโน้มผลการดาเนินงานสาหรับปี 2565 เป็ นดังนี ้

หมายเหตุ: 1. ปริมาณการขายเฉลี่ย รวมปริมาณขายจาก ADNOC Gas Processing (AGP)
2. บนสมมติฐานราคานา้ มันดิบดูไบเฉลี่ยทัง้ ปี 2565 ที่ 67 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
3. รวมการดาเนินงานของโครงการโอมาน แปลง 61 ในประเทศโอมาน ที่ ปตท.สผ ซือ้ ขายสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 20 และ
การซือ้ ขายได้มีผลสมบูรณ์แล้วเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564
4. EBITDA Margin: อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบีย้ ภาษีและค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวมรายได้จากการบริการ
ค่าผ่านท่อ
ปริมำณกำรขำย
ปตท.สผ. คาดการณ์ปริมาณการขายเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 และทั้งปี 2565 ที่ประมาณ 436,000 และ 467,000
บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน ตามลาดับ เติบโตจากปี 2564 จากการรับรูย้ อดขายเต็มปี เป็ นปี แรกของโครงการแปลงเอช และโครงการโอมาน
แปลง 61 รวมถึงการเริ่มผลิตปิ โตรเลียมของโครงการจี 1/61 และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มผลิตในช่วงต้นปี 2565 ด้วย
รำคำขำย
•

ราคานา้ มันดิบของบริษัทฯ จะผันแปรตามราคานา้ มันดิบในตลาดโลก
• ราคาก๊ า ซธรรมชาติ ซ่ึง เป็ นผลิ ตภัณ ฑ์หลักของบริ ษั ทฯ นั้นมี โครงสร้างราคาส่ ว นหนึ่ง ผูก กับราคาน ้า มัน
ย้อนหลังประมาณ 6-24 เดือน บริษัทฯ คาดว่าราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยสาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 และทัง้ ปี 2565 จะอยู่ที่ประมาณ 6.0
และ 5.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียูตามลาดับ เพิ่มขึน้ จากปี ก่อนหน้า เป็ นผลจากการปรับราคาย้อนหลังของราคาก๊ าซธรรมชาติซ่ึง ได้
สะท้อนช่วงที่ราคานา้ มันในตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้ ค่อนข้างมาก
ส่วนที่ 1 หน้า 21
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
•

การประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน ณ สิน้ ปี 2564 มีปริมาณนา้ มันภายใต้สัญญาประกันความเสี่ยงสาหรับ
ปี 2565 อยู่ที่ประมาณ 15 ล้านบาร์เรล ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคานา้ มันตามความเหมาะสม
ต้นทุน
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2565 และทัง้ ปี 2565 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้นทุนต่อหน่วยได้ที่ประมาณ 27-28 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบ ลดลงจากปี ก่อนหน้าจากการบริหารจัดการต้นทุน และการรับรูย้ อดขายเต็มปี เป็ นปี แรกของโครงการแปลงเอช
และโครงการโอมาน แปลง 61 รวมถึงการเริ่มผลิตของโครงการจี 1/61 และโครงการจี 2/61 ในปี 2565 ซึ่งโครงการทั้งหมดดังกล่าวมี ต้นทุน
ต่อหน่วยที่ค่อนข้างต่า
4.3

ข้อมูลทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ

งบการเงิ น ของบริ ษั ท ปตท.ส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม จ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ย ได้จัด ท าขึ น้ ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินของไทยและข้อกาหนดภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยได้เปิ ดเผยรายละเอียดไว้ใน
ส่วนที่ 3 รายงานทางการเงิน

ส่วนที่ 1 หน้า 22
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
งบแสดงฐำนะกำรเงิน
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,822,897

12.7

3,704,003

16.5

เงินลงทุนระยะสัน้

200,000

0.9

100,000

0.4

ลูกหนีก้ ารค้าและลูกหนีอ้ ื่น

983,201

4.4

790,763

3.5

1,000,303

4.3

สินค้าคงเหลือ

330,337

1.5

338,105

1.6

420,969

1.8

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั

55,338

0.2

56,168

0.2

59,366

0.2

สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน

12,342

0.1

4,362

0.0

16,427

0.1

213,703

1.0

-

95,472

0.4

90,847

0.4

120,414

0.5

4,713,290

21.2

5,084,248

22.6

4,176,668

17.8

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

227,626

1.0

216,866

1.0

220,880

1.0

เงินลงทุนในการร่วมค้า

225,370

1.0

233,344

1.0

210,235

0.9

86,056

0.4

74,945

0.3

41,500

0.2

10,661,984

47.8

9,837,537

43.7

11,379,664

48.5

-

482,778

2.1

519,711

2.2

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

2,559,189
-

-

10.9
-

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์สิทธิการใช้
ค่าความนิยม

1,903,802

8.5

1,903,803

8.5

1,740,803

7.4

131,976

0.6

130,453

0.6

135,719

0.6

2,880,319

12.9

2,886,220

12.8

3,121,294

13.3

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

961,729

4.3

1,098,682

5.0

1,317,826

5.6

สิทธิในการได้รบั ชดเชยจากกองทุนการรือ้ ถอน

237,265

1.1

265,789

1.2

290,546

1.2

83,678

0.4

49,051

0.2

825

0.0

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า

สินทรัพย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

870

0.0

49,636

0.0

109,824

0.5

171,316

0.8

180,094

1.0

179,692

0.8

17,571,991

78.8

17,409,198

77.4

19,268,519

82.2

22,285,281 100.0

22,493,446 100.0

23,445,187 100.0

* จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินปี 2564

ส่วนที่ 1 หน้า 23
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 * ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

หนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ
หนีส้ ินหมุนเวียน
เจ้าหนีก้ ารค้าและเจ้าหนีอ้ ื่น

888,925

4.0

893,694

4.0

1,096,946

4.7

18,282

0.1

135,475

0.6

633,346

2.7

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

862,953

3.9

504,785

2.2

782,837

3.3

ประมาณการหนีส้ ินระยะสัน้

131,500

0.6

150,218

0.7

381,144

1.6

หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน

15,214

0.0

29,675

0.1

49,209

0.2

133,969

0.6

159,074

0.7

183,466

0.8

2,050,843

9.2

1,872,921

8.3

3,126,948

13.3

หนีส้ ินไม่หมุนเวียน
หุน้ กู้

2,704,746

12.1

2,830,375

12.6

2,475,802

10.6

เงินกูย้ ืมระยะยาว

593,261

2.7

594,659

2.6

596,057

2.5

หนีส้ ินตามสัญญาเช่า

125,413

0.5

371,552

1.6

388,510

1.7

1,442,489

6.5

1,445,792

6.4

1,504,258

6.4

ประมาณการหนีส้ ินผลประโยชน์ของพนักงาน

245,248

1.1

265,511

1.2

205,381

0.9

ประมาณการหนีส้ ินค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต

2,967,512

13.3

3,140,385

14.0

2,458,593

10.5

0.9

103,243

0.5

120,727

0.5

674

0.0

8,413

0.0

ส่วนของหนีส้ ินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

หนีส้ ินหมุนเวียนอื่น
รวมหนีส้ ินหมุนเวียน

หนีส้ ินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

ประมาณการหนีส้ ินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิ โตรเลียม

190,758

หนีส้ ินอนุพนั ธ์ทางการเงิน
หนีส้ ินไม่หมุนเวียนอื่น

-

-

123,837

0.6

69,216

0.3

132,279

0.6

8,393,264

37.7

8,821,407

39.2

7,890,020

33.7

10,444,107

46.9

10,694,328

47.5

11,016,968

47.0

150,684

0.7

150,684

0.7

150,684

0.6

3,439,037

15.4

3,439,037

15.3

3,439,037

14.7

187,435

0.9

156,570

0.7

156,570

0.7

15,048

0.1

15,048

0.1

15,048

0.1

431,231

1.9

431,231

1.9

431,231

1.8

7,630,675

34.2

7,672,902

34.1

8,306,161

35.4

(12,936)

(0.1)

(66,354)

(0.3)

(70,512)

(0.3)

รวมส่วนของเจ้าของ

11,841,174

53.1

11,799,118

52.5

12,428,219

53.0

รวมหนีส้ ินและส่วนของเจ้าของ

22,285,281 100.0

รวมหนีส้ ินไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ ิน
ส่วนของเจ้าของ
ทุนเรือนหุน้
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุน้
หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของ

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี (ดอลลาร์ สรอ.)
จานวนหุน้ ที่ออกและชาระเต็มมูลค่าปลายงวด (พันหุน้ )

22,493,446 100.0

23,445,187 100.0

2.98

2.97

3.13

3,969,985

3,969,985

3,969,985

* จัดประเภทรายการใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับงบการเงินปี 2564
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
งบกำไรขำดทุน
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
พันดอลลาร์ สรอ.

2563
%

พันดอลลาร์ สรอ.

2564
%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

รายได้
รายได้จากการขาย

6,046,416

94.3

5,043,170

94.1

6,730,860

92.0

รายได้จากการให้บริการท่อขนส่งก๊าซ

116,396

1.8

92,350

1.7

93,147

1.3

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

108,597

1.7

26,062

0.5

-

-

กาไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

-

-

99,331

1.9

-

-

กาไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี ้

-

-

22,307

0.4

-

-

กาไรจากการซือ้ ธุรกิจในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุตธิ รรม

-

-

-

-

341,874

4.7

รายได้ดอกเบีย้

86,235

1.3

36,729

0.7

16,750

0.2

รายได้อื่น ๆ

55,391

0.9

37,012

0.7

131,594

1.8

6,413,035

100.0

5,356,961

100.0

7,314,225

100.0

ค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงาน

750,682

11.7

795,112

14.8

861,495

11.8

ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิ โตรเลียม

128,098

2.0

104,314

1.9

226,252

3.1

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

383,776

6.0

314,117

5.9

355,039

4.9

ค่าภาคหลวง

546,334

8.5

410,154

7.7

530,215

7.2

2,026,056

31.6

2,086,083

38.9

2,202,064

30.1

รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

109,400

-

-

-

37,592

0.5

1.7

-

-

234,290

3.2

183,000

2.5

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม

-

-

91,576

1.7

ค่าใช้จา่ ยอื่ น ๆ

-

-

20,341

0.4

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

234,979

3.7

254,476

4.8

202,226

2.8

รวมค่าใช้จา่ ย

4,179,325

65.2

4,076,173

76.1

4,832,173

66.1

12,352

0.2

41,636

0.8

15,174

0.2

2,246,062

35.0

1,322,424

24.7

2,497,226

34.1

(676,998)

(10.5)

(602,880)

(11.3)

(1,286,688)

(17.6)

1,569,064
0.38

24.5

719,544
0.18

13.4

1,210,538
0.30

16.5

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุน้ ขั้นพื้นฐาน (ดอลลาร์ สรอ.)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
งบกระแสเงินสด
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
พันดอลลาร์ สรอ.

2563
พันดอลลาร์ สรอ.

2564
พันดอลลาร์ สรอ.

2,246,062

1,322,424

2,497,226

(12,352)
2,026,056
(1,364)
76,756
32,050
19,049
(3,541)
57,850
(8,014)
8,133
147,107
35,252

(41,636)
2,086,083
91,576
474
62,140
10,208
24,215
(2,550)
43,649
(10,229)
212,035
(22,307)
37,371

(15,174)
2,202,064
183,000
(882)
214,928
10,976
2,256
(3,104)
(15,718)
9,132
177,752
(341,874)
(81,276)
19,176

4,623,044

3,813,453

4,858,482

(1,103,438)

(1,041,953)

(1,430,174)

กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

3,519,606

2,771,500

3,428,308

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดจ่ายลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดรับจากการลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ ืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดจ่ายสุทธิในการซือ้ ธุรกิจ
เงินสดรับสุทธิจากการซือ้ สินทรัพย์
เงินสดจ่ายสุทธิสาหรับค่าใช้จา่ ยที่เกี่ยวข้องกับการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายสิ่งตอบแทนที่ตอ้ งจ่ายในการซือ้ สัดส่วนการถือหุน้ ในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
เงินสดรับจากลูกหนีส้ ญ
ั ญาเช่า
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินลงทุนระยะสัน้
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินให้กูย้ ืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึน้
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึน้
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่าเพิ่มขึน้

(744,750)
1,365,410
(36)
10,444
10,801
14,716
(2,713,300)
(19,627)
(79,412)
15,376
5,218
(1,063,093)
(26,147)
(119,228)

(100,000)
200,000
11,086
26,807
393
(3,138)
378
5,842
2,277
(1,093,140)
(28,466)
(93,651)

100,000
33,170
40,746
(2,299,492)
11,968
(54,670)
(15,506)
374
1,850
1,010
(1,512,174)
(29,067)
(131,574)

(3,343,628)

(1,071,612)

(3,853,365)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุ ง
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิน้ และค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม
ค่าเผื่อการลดมูลค่า (กลับรายการ) ของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับมูลค่าสุทธิที่จะได้รบั คืน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่ายอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากรายได้รอการรับรู ้
(กาไร) ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ประมาณการหนีส้ ินอื่น
ดอกเบีย้ รับตา่ กว่าดอกเบีย้ จ่าย
กาไรจากการซือ้ ธุรกิจในราคาตา่ กว่ามูลค่ายุตธิ รรม
กาไรจากการเปลี่ยนเงื่อนไขตราสารหนี ้
รายได้อื่น ๆ
ค่าใช้จา่ ยอื่น ๆ
การเปลี่ยนแปลงของเงินทุนหมุนเวียน

กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

ส่วนที่ 1 หน้า 26
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562

2563

2564

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะสัน้

259,581

-

200,000

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ ืมระยะสัน้

(258,826)

-

(200,000)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กู้

(418,199)

(730,443)

1,130,045

850,000

เงินสดรับจากการออกหุน้ กู้
เงินสดรับจากเงินกูย้ ืมระยะยาว

600,000

-

179,960
-

เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุน้ กูแ้ ละเงินกูย้ ืมระยะยาว

(7,613)

(9,945)

(270)

เงินสดจ่ายชาระหนีส้ ินตามสัญญาเช่า

(7,785)

(96,362)

(128,482)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้

(109,932)

(147,594)

(133,914)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

(990,846)

(30,852)

-

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ หุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

(53,611)

(10,126)

(9,138)

1,353

-

1,826

เงินสดรับสุทธิสาหรับสัญญาอนุพนั ธ์ทางการเงิน
เงินปั นผลจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ปรับปรุ งผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ ปี

(697,760)

(671,000)

(605,341)

(553,593)

(846,322)

(695,359)

(377,615)

853,566

(1,120,416)

3,180,095

2,822,897

3,704,003

2,802,480

3,676,463

2,583,587

20,417

27,540

(24,398)

2,822,897

3,704,003

2,559,189

ส่วนที่ 1 หน้า 27
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินทีส่ ำคัญ
2562

2563

2564

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

2.30

2.71

1.34

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.86

2.45

1.07

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.55

1.41

1.37

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า

เท่า

8.12

7.52

9.97

อัตราส่วนหมุนเวียนเจ้าหนีก้ ารค้า

เท่า

7.20

6.70

5.89

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย *

วัน

45

49

37

ระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ย *

วัน

51

55

62

อัตรากาไรสุทธิ

%

24.47

13.43

16.55

อัตราผลตอบแทนผูถ้ ือหุน้

%

13.16

6.09

9.99

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

7.51

3.21

5.27

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

28.72

20.77

23.95

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.31

0.24

0.32

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

0.29

0.33

0.33

อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิตอ่ ส่วนของผูถ้ ือหุน้

เท่า

0.04

0.01

0.12

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

เท่า

18.53

13.80

24.71

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

49

77

50

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2.98

2.97

3.13

กาไรสุทธิตอ่ หุน้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

0.38

0.18

0.30

เงินปันผลต่อหุน้

บาท

6.00

4.25

5.00

สินทรัพย์รวม

%

13.95

0.93

4.23

หนีส้ ินรวม

%

38.53

2.40

3.02

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุน้

อัตราการเติบโต

รายได้

%

16.05

(16.67)

32.88

กาไรสุทธิ

%

40.14

(54.14)

68.24

* ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย และระยะเวลาชาระหนีเ้ ฉลี่ยเป็ นไปตามนโยบายสินเชื่อการค้าของกลุ่มบริษัท
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5. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญ5.อืข้อ่นมูลทัวไปและข้
่
อมูลสำคัญอื่น
5.1

ข้อมูลอ้ำงอิง
(1)

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
1.1)

ชื่อ
ทีอ่ ยู่
โทรศัพท์
เว็บไซต์

(2)

บริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
SET Contact Center: +66-2009-9999

http://www.set.or.th/tsd

นำยทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน
2.1)

นายทะเบียนหุน้ กู้และตัวแทนชาระเงินสาหรับหุน้ กู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือน
มิถนุ ายน 2555
ชื่อ
ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ทีต่ ั้ง
เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2299-1825, +66-2299-1830
โทรสำร
+66-2242-3270

2.2)

นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินสาหรับหุน้ กู้ 11,400 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2557
และหุน้ กู้ 15,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2562
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทีต่ ั้ง
ชัน้ 15 ฝั่งปี กเหนือ อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2128-2324, 2326-9, 3540
โทรสำร
+66-2128-4625

2.3)

นายทะเบียนหุน้ กูแ้ ละตัวแทนชาระเงินสาหรับหุน้ กู้ 6,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนพฤศจิกายน 2564
ชื่อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทีต่ ้งั
เลขที่ 977/2 ชัน้ 3 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2298-0828 ต่อ 111
โทรสำร
+66-2128-4625
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(3)

(4)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.1)

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กูด้ อ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2555
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ทีต่ ั้ง
ชัน้ 15 ฝั่งปี กเหนือ อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 ถนนพระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2128-2324, 2326-9, 3540
โทรสำร
+66-2128-4625

3.2)

ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ 6,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนพฤศจิกายน 2564
ชื่อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ทีต่ ั้ง
เลขที่ 977/2 ชัน้ 3 อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2298-0828 ต่อ 111
โทรสำร
+66-2128-4625

Trustee
4.1)

Trustee ส าหรับหุ้นกู้ 650 ล้านดอลลาร์ส หรัฐ อเมริ ก า เสนอขายเดื อ นธั น วาคม 2562 หุ้นกู้ 350 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมกราคม 2563 และหุน้ กู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถุนายน 2563
ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

4.2)

(5)

BNY Mellon Corporate Trust
#02-01 Millenia Tower, 1 Temasek Avenue, Singapore 039192
+65-6432-0351, +65-6432-4147
+65-6883-0338

Trustee สาหรับหุน้ กูท้ ี่มียอดคงเหลือ 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2555
ชื่อ
CITICORP INTERNATIONAL LIMITED
ทีต่ ั้ง
20th Floor, Citi Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong
โทรศัพท์
+852-2868-7964, 7982
โทรสำร
+852-2323-0279

Facility Agent
5.1)

Facility Agent สาหรับเงินกู้ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาสัญญาเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562
ชื่อ
DBS Bank Ltd.
ทีต่ ้งั
2 Changi Business Park Crescent, DBS Asia Hub Lobby B #04-06, Singapore 486029
โทรศัพท์
+65-6682-9485, +65-6878-7650
โทรสำร
+65-6324-4427
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(6)

(7)

Process Agent สำหรับเงินกู้
6.1)

Process Agent สาหรับเงินกู้ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาสัญญาเมื่อเดือนมิถนุ ายน 2562 และเงินกูย้ ืม
หมุนเวียนประเภทไม่สามารถยกเลิกได้ (Committed Revolving Credit Facilities) 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ทาสัญญาเมื่อเดือนกันยายน 2563 และจานวน 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาสัญญาเมื่อเดือนตุลาคม 2563
ชื่อ
Law Debenture Corporate Services Limited
ทีต่ ั้ง
8th Floor, 100 Bishopsgate, London, EC2N 4AG
โทรศัพท์
+44-(0)20-7606-5451
โทรสำร
+44-(0)20-7606-0643

6.2)

Process Agent สาหรับหุน้ สามัญ
ชื่อ
CT Corporation System
ทีต่ ั้ง
28 Liberty Street, New York, New York 10005
โทรศัพท์
+1-212-894-8800
โทรสำร
-

Cross Currency Swap and Zero-Cost Collar Counterparties
7.1)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

7.2)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

7.3)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ้งั
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ชัน้ 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-5741-9
+66-2937-7968
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
กลุ่มธุรกิจบริหารเงินและตลาดทุน
เลขที่ 968 อาคารเอชเอสบีซี ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2614-4847
+66-2353-7333
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชัน้ 8 เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2208-4699
+66-2256-8398
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7.4)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

(8)

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
ชัน้ 8 ยูนิต 801-804 แอทธินี ทาวเวอร์ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2263-9722
+66-2168-8780

FX Contracts Counterparties
8.1)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

8.2)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

8.3)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

8.4)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดทุน
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2470-3006
+66-2271-4486
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชัน้ 8 เลขที่ 35 ถนนสุขมุ วิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2208-4699
+66-2256-8398
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สายธุรกิจตลาดเงิน
ชัน้ 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-5741-9
+66-2937-7968
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ
FICC Sales
เลขที่ 87/2 ออลซีซ่นั เพลส อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชัน้ 33
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2305-2986
+66-2685-3224
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8.5)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

8.6)

ธนาคารซิตแี ้ บงก์ ประเทศไทย
สายงานตลาดเงินตลาดทุน และหลักทรัพย์บริการ
เลขที่ 399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2079-2222
+66-2079-4342

โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
การตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน ธุรกิจบริหารเงิน
เลขที่ 44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2670-4623
+66-2657-3282-3

8.7)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
สายงานลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่
เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2296-2000
+66-2296-6921

8.8)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง

ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
บริหารการเงิน
สานักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2021-1111
+66-2636-4633

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
8.9)

ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารทหารไทยธนชาต จากัด (มหาชน)
ธุรกิจตลาดเงิน
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2676-8008
+66-2292-4690-2
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8.10) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
8.11) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารดอยซ์แบงก์ เอจี, สาขากรุงเทพฯ
Risk Management Solutions
อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ เลขที่ 63 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2646-5138
+66-2651-5892
ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ และสายงานบริหารสินทรัพย์และหนีส้ ิน
อาคารอับดุลราฮิมเพลส ชัน้ 29 เลขที่ 990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2659-8990
+66-2636-1929

8.12) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ฝ่ ายบริหารเงิน
เลขที่ 191 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2343-4381-4
+66-2285-1365

8.13) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง

ธนาคาร เจพีมอร์แกน เชส, เอ็น.เอ.
ฝ่ ายบริหารเงิน
ชัน้ 2 อาคารบุปผจิต เลขที่ 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2684-2257
+66-2684-2260

โทรศัพท์
โทรสำร
8.14) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
8.15) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
8.16) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
ชัน้ 8 ยูนิต 801-804 แอทธินี ทาวเวอร์ 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2263-9722
+66-2168-8780
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
กลุ่มธุรกิจบริหารเงินและตลาดทุน
เลขที่ 968 อาคารเอชเอสบีซี ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม
แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2614-4847
+66-2353-7333
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น
ฝ่ ายบริหารเงิน
ชัน้ 8-10 อาคารคิวเฮ้าส์ลมุ พินี
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
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โทรสำร
8.16) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
(9)

ผู้สอบบัญชี
ชื่อ

ทีต่ ้งั
โทรศัพท์
โทรสำร
(10)

ทีป่ รึกษำกฎหมำย
10.1) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.2) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.3) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

+66-2353-7333
ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอร์ปอเรชั่น
ฝ่ ายบริหารเงิน
ชัน้ 8-10 อาคารคิวเฮ้าส์ลมุ พินี
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
+66-2353-8196-7
+66-2343-8815-16
นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 4599
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
เลขที่ 179/74-80 อาคารบางกอกซิตี ้ ทาวเวอร์ ชัน้ 15
ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2884-1000
+66-2286-5050
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด
ชัน้ 25 เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิมเพลส
ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2666-2824
+66-2666-2924
บริษัท เราส์ แอนด์ โค อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จากัด
142 อาคารทู แปซิฟิค เพลส ชัน้ 14 ห้อง 1401-3 และ 1408
ถนนสุขมุ วิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2653-2730
+66-2653-2734
บริษัท ลิง้ ค์เลเทอร์ส (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 20 แคปปิ ตอล ทาวเวอร์ ออล ซีซ่นั ส์ เพลส
เลขที่ 87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2305-8000
+66-2305-8010
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10.4) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.5) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.6) ชื่อ
ทีต่ ั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
10.7) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.8) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.9) ชื่อ
ทีต่ ้งั
โทรศัพท์
โทรสำร

บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด
ชัน้ 22 เมอร์คิวรี่ ทาวเวอร์
เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2264-8000
+66-2657-2222
บริษัท สถิตย์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด
2/115 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ชัน้ 21
ซอยบางนา-ตราด 25 เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 ประเทศไทย
+669-1017-3452
บริษัท สานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จากัด
ชัน้ 26 ดิ ออฟฟิ ศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
เลขที่ 999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2646-1888
+66-2646-1919
บริษัท อรรถวรเดช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
ชัน้ 12 อาคารศรีจลุ ทรัพย์
เลขที่ 44 ถนนพระรามที่ 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2613-9449
บริษัท อัลเลนแอนด์โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จากัด
ชัน้ 23 อาคารสินทรทาวเวอร์ 3, 130-132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2263-7600
+66-2263-7699
บริษัท อินเทลเล็คชวล ดีไซน์ กรุ๊ป จากัด
194, 196 ถนนนนทบุรี ตาบลบางกระสอ อาเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000 ประเทศไทย
+66-2011-7161-6
-
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10.10) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.11) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.12) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.13) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Ariff Rozhan & Co.
L-6-1, No. 2, Jalan Solaris, Solaris Mont Kiara, 50480
Kuala Lumpur, Malaysia
+603-6411-4001
+603-6419-0987
Azman Davidson & Associates
14th Floor, Menara Keck Seng, 203 Jalan Bukit Bintang, 55100
Kuala Lumpur, Malaysia
+603-2118-5121
+603-2118-5111
Bennett Jones LLP
4500 Bankers Hall East 855 – 2nd Street SW, Calgary, Alberta,
T2P 4K7 Canada
+403-298-3100
+403-265-7219
Frasers Law Company
Unit 19.01, 19th Floor, Deutsches Haus
33 Le Duan Boulevard, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam
+8428-3824-2733
+8428-3824-2736

10.14) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Gibson, Dunn & Crutcher LLP
One Raffles Quay, Level #37-01, North Tower, Singapore 048583
+656-507-3685
+656-507-3650

10.15) ชื่อ

Henrique Abecasis, Andresen Guimarães &
Associados - Socuedade de Advigadis, SP, RL (HAAG)
Av. Miquel Bombarda. 35, 1050.161 Lisboa, Portugal
+351-213-169-500
+351-213-153-463

ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.16) ชื่อ
ทีต่ ้งั
โทรศัพท์
โทรสำร

Herbert Smith Freehills
23rd Floor, Gloucester Tower
15 Queen's Road Central, Hong Kong
+852-2845-6639
ส่วนที่ 1 หน้า 9
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10.17) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Herbert Smith Freehills LLP
50 Raffles Place, #24-01 Singapore Land Tower, Singapore 048623
+65-6868-8000
+65-6868-8001

10.18) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Jones Day
138 Market Street, Level 28 Capita Green, Singapore 048946
+65-6538-3939
+65-6538-3939

10.19) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

José Carlos de Oliveira & Associados - Sociedade de Advogados, RL
Av. João XXI, n.º 16 - 1º Dto., 1000-302 Lisboa
+351-218-498-813
+351-218-473-153

10.20) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Latham & Watkins LLP
9 Raffles Place, #42-02 Republic Plaza, Singapore 048619
+65-6536-1161
+65-6536-1171

10.21) ชื่อ

Lau, Horton & Wise LLP in Association with CMS Hasche Sigle,
Hong Kong LLP
8th Floor, Nexxus Building, 41 Connaught Road Central, Hong Kong
+852-2533-7878
+852-2533-7887

ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.22) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

PLMJ Advogados, SP, RL
Av. Fontes Pereira de Melo, 43, 1050-119 Lisboa, Portugal
+351-213-197-300
+351-213-197-400

10.23) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Shearman & Sterling LLP
6 Battery Road, #25-03, Singapore 049909
+65-6230-3800
-

10.24) ชื่อ
ทีต่ ั้ง

Skrine Advocates & Solicitors
Level 8, Wisma UOA Damansara, 50 Jalan Dungun
Damansara Heights, 50490 Kuala Lumpur, Malaysia
+603-2081-3999
+603-2094-3211

โทรศัพท์
โทรสำร
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10.25) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Slaughter and May
One Bunhill Row, London EC1Y8YY, UK
+4420-7600-1200
+4420-7090-5000

10.26) ชื่อ
ทีต่ ั้ง

Tilleke & Gibbins Myanmar Ltd.
No.168, 16th Floor, Sakura Tower, 339 Bogyoke Aung San Road,
Kyauktada Township 11182, Yangon, Myanmar
+95-1-8255-208
+95-1-8255-207

โทรศัพท์
โทรสำร
10.27) ชื่อ
ทีต่ ั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.28) ชื่อ
ทีต่ ั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
(11)
5.2

U Htun Aung Kyaw, Mr.
No. 33, 1st Floor, Damaseindar Street, Kyaukmyaung,
Tamwe Township, Yangon Region
+95-1-540073, +95-9-5114-700
VDB Loi Myanmar
Yangon Office: Level 10, Unit 01-05, Junction City Office Tower, Corner of
Bogyoke Aung San Road and 27th Street, Pabedan Township, Yangon.
Nay Pyi Taw Office: ParkRoyal Hotel Nay Pi Taw, Jade Villa No. 13/14, Hotel Zone,
Dekkhina Thiri Township, Nay Pyi Taw
+95-1-9253-752~6 (Yangon Office) / +95-678-106-089 (Nay Pyi Taw Office)
+95-1-9253-758 (Yangon Office) / +95-678-106-089 (Nay Pyi Taw Office)

ทีป่ รึกษำกรรมกำร
-ไม่มี-

ข้อมูลสำคัญอื่น
ข้อมูลอื่นทีอ่ ำจมีผลกระทบต่อกำรตัดสินใจของผู้ลงทุนอย่ำงมีนัยสำคัญ
-ไม่มีข้อจำกัดของผู้ถือหุ้นในต่ำงประเทศ
-ไม่มี-

5.3

ข้อพิพำททำงกฎหมำย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีข ้อ พิพาททางกฎหมายที่ ปตท.สผ. หรือ บริษัทย่อ ยเป็ นคู่ค วามหรือ คู่กรณี ซึ่งเป็ นคดีหรื อ
ข้อพิพาทที่ยัง ไม่สิน้ สุด โดยเป็ นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ และมิได้เกิดจาก
การประกอบธุรกิจโดยปกติ ดังนี ้
ส่วนที่ 1 หน้า 11
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บริษัท พีทที อี ีพี ออสตรำเลเชีย (แอชมอร์ คำร์เทียร์) พีทวี ำย จำกัด (พีทที อี ีพี เอเอเอ) ถูกกลุ่มผู้เลีย้ งสำหร่ำยใน
ประเทศอินโดนีเซียฟ้ องเรียกค่ำเสียหำยต่อศำลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 กลุ่มผูเ้ ลีย้ งสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ย่ืนฟ้องพีทีทีอีพี เอเอเอ ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศ
ออสเตรเลีย โดยเป็ นการดาเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อ เรียกร้อ งค่าเสียหายที่เกิดขึน้ กับกลุ่มผู้เลีย้ งสาหร่ายจากเหตุการณ์นา้ มันรั่วไหลของ
แหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อ ปี 2552 ซึ่งการฟ้อ งร้อ งดังกล่าวได้พ้นกาหนดอายุความตามกฎหมายแล้วและไม่มีการระบุ
ทุนทรัพย์ไว้ในคาฟ้อง ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย ได้มีคาสั่งอนุญ าตให้ขยายอายุค วาม
ในการฟ้องร้องคดีนี ้ เนื่องจากมีเหตุซ่งึ เป็ นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ในกฎหมาย
ศาลสหพัน ธรัฐ ประเทศออสเตรเลี ย ได้มี ค าพิ พ ากษาในวัน ที่ 19 มี น าคม 2564 และ 25 ตุล าคม 2564 รวมถึ ง มี ค าสั่ง
ในประเด็นคดี (Final Orders) ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยศาลได้กาหนดค่าเสียหายให้กบั โจทก์ซ่งึ เป็ นผูน้ าในการดาเนินคดีแบบกลุ่ม
เพียงรายเดียว เป็ นจานวนเงินประมาณ 253 ล้านรูเปี ยะห์ หรือเทียบเท่าประมาณ 0.02 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (0.59 ล้านบาท) ทัง้ นี ้
จะมี ด อกเบี ย้ ค านวณถึ ง วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2564 จ านวนเงิ น ประมาณ 165 ล้า นรู เ ปี ย ะห์ หรื อ เที ย บเท่ า ประมาณ 0.01 ล้า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (0.39 ล้านบาท) ในส่วนของผูร้ ว่ มดาเนินคดีแบบกลุ่มรายอื่นยังต้องพิจารณาเรื่องอายุความและค่าเสียหายแยกต่างหากต่อไป
ทัง้ นี ้ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 พีทีทีอีพี เอเอเอ ได้ใช้สิทธิย่ืนขออุทธรณ์ต่อศาลสหพันธรัฐ ประเทศออสเตรเลีย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 คดีอยู่ระหว่างการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ซ่งึ ควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย ยืนยันได้ว่า
คราบนา้ มันจากเหตุการณ์นา้ มันรั่วไหลของแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2552 ไม่ได้แพร่เข้าสู่แนวชายฝั่ งของออสเตรเลียหรือ
อินโดนีเซีย และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่ติดกับน่านนา้ อินโดนีเซีย รวมถึงไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวในทะเลติมอร์แต่อย่างใด
5.4

ตลำดรอง
-ไม่มี-
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6. การกำำ�กัับดููแลกิิจการ
6.1

6. การกากับดูแลกิจการ

นโยบำยกำรกำกับดูแลกิจกำร

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นให้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการการกากับดูแล
กิจการที่ดีแ ละจริยธรรมธุร กิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อ ให้กลุ่ม ปตท.สผ. เติบโตได้อ ย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อ มั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผูม้ ี
ส่วนได้เสีย ทุกฝ่ ายซึ่งจะทาให้บรรลุวิสัยทัศน์ในการเป็ น Energy Partner of Choice ในที่สุด คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นผูก้ ากับดูแลและส่งเสริมให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทัง้ พัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบตั ิที่เป็ นเลิศให้อยู่ในระดับสากล และให้
มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ ตามอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าได้มีการนาไปใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี
2564 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ให้ความสาคัญกับแผนการดาเนินงานและเป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีการกากับดูแล
กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance – GRC)
เป็ นหนึ่งในองค์ประกอบ พร้อ มทั้งติดตามการดาเนินการตามแผนให้สอดคล้อ งกับสถานการณ์ แนวโน้มของโลก การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยี และพร้อมรองรับกับความท้าทายในอนาคต โดยมีการพัฒนางานด้านการกากับดูแลกิจการและการส่งเสริมจริยธรรมธุร กิจ
ในทุกพืน้ ที่ปฏิบัติการให้มีความพร้อมรองรับการ Work from Home เช่น การพัฒนาระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ
การลงนามในแบบพันธสัญญาสาหรับพนักงานเข้าใหม่แบบออนไลน์ และโครงการสารวจมุมมองและความคิดเห็นของผู้ มีส่วนได้เสียต่อ
การดาเนินงานด้าน GRC เป็ นต้น และด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่องนั้น ส่งผลให้ ปตท.สผ. ได้รบั
การยอมรับทัง้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติดงั ปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี”
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาและทบทวนการน าหลักปฏิบัติ ต ามหลัก การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดีส าหรับ บริ ษั ท
จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาปรับใช้ โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นผูก้ ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามหลัก CG Code
อย่างเหมาะสมตามบริบทของธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อนาไปสู่ผลการปฏิบตั ิที่สร้างคุณค่าให้แก่ กิจการอย่างยั่งยืน โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบตั ิตาม
CG Code รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิสากลหรือดีกว่า ซึ่งเป็ นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
6.1.1 นโยบำยและแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวกับคณะกรรมกำร
รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการกากับดูแลกิจการ และข้อมูล สาคัญเกี่ ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง ผูบ้ ริหาร พนักงาน และอื่น ๆ” และหมวด “รายงานผลการดาเนินงานสาคัญด้านกากับดูแลกิจการ”
6.1.2 นโยบำยและแนวปฏิบัติทเี่ กี่ยวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้อนุมตั ิพนั ธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสาคัญกับสิทธิและการสร้างคุณค่าแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม
ซึ่งมีใจความหลักส าคัญ ได้แ ก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุร กิจ ทั่วโลก เพื่อ สร้างความมั่นคงด้า นพลัง งาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณ ค่ า
อย่างยั่งยืนแก่ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง ในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ตัง้ แต่ผถู้ ือหุน้ ลูกค้า พนักงาน
รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชน ผู้ค้า เจ้าหนี ้ คู่แข่งทางการค้า และคานึงถึงสิ่งแวดล้อ ม ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิ มนุษ ยชน
โดยกาหนดแนวทางการปฏิบัติเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทัง้ ได้กาหนด
กรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดาเนินธุร กิ จที่ค านึงถึงการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่ วนได้เสียไว้ใ นจริยธรรมธุร กิจของกลุ่ม
ปตท.สผ. รวมถึงการมีช่องทางติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. โดยมีรายละเอียด
นโยบายการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ ดังนี ้
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(1) ผู้ถือหุ้น
ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิของผูถ้ ือหุน้ และการปฏิบัติต่อผูถ้ ือหุน้ อย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาหนด
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีถึงแนวทางดาเนินการต่าง ๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รบั การคุม้ ครองสิทธิขั้นพืน้ ฐานทั้งหมด เ ช่น
สิทธิในการซือ้ ขายหรือโอนหุน้ การแสดงสิทธิความเป็ นเจ้าของในหุน้ ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการเข้าร่วมการประชุมผูถ้ ือหุน้ หรือมอบฉันทะ
ให้ผูอ้ ื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สาคัญ ๆ ที่คณะกรรมการต้องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือ หุ้น
เพื่อ อนุมัติ เช่น การเลือ กตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรู ปแบบ การแต่งตั้ง
ผูส้ อบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาด
เป็ นสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. อย่างมีนยั สาคัญ เป็ นต้น รวมทัง้ การได้ รบั
ส่วนแบ่งในกาไร/เงินปั นผล และการได้รบั ข้อมูลของ ปตท.สผ. อย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. มีหนุ้ สามัญเพียง
ชนิดเดียว โดยทุกหุน้ มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุน้ โดย ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ดังนี ้
1.1) การจัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
ปตท.สผ. ได้ส่ ง เสริม สิท ธิข องผู ถ้ ือ หุ น้ และปรับ ปรุ ง การดาเนิน การในการจัดประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นอย่ า ง
ต่อเนื่อง โดยในปี 2564 ได้ดาเนินการที่สาคัญ สรุปได้ดงั นี ้
ก่อนการประชุม
1) เปิ ดโอกาสและได้แจ้งให้ผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องเพื่อพิจารณากาหนดเป็ นระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการก่อนวันประชุม ตั้งแต่วนั ที่ 31 สิงหาคม-30 พฤศจิกายน 2563
รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนผ่ านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยเรื่องหรือ บุคคล
ที่ได้รบั การเสนอชื่อจะได้รบั การพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กาหนด ซึ่งจะเป็ นการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ แ ละ
เป็ นประโยชน์อย่างแท้จริงกับกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงเป็ นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทัง้ นี ้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือ หุ้น
ทราบในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งปี 2564 ไม่มีผถู้ ือหุน้ เสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มายัง ปตท.สผ.
2) เปิ ด เผยก าหนดวัน ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 ให้ผู้ถื อ หุ้น ทราบล่ ว งหน้า ประมาณ 2 เดื อ น
ก่อนวันประชุม โดยแจ้งทันทีเมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกาหนดวันประชุมตัง้ แต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ได้กาหนดให้ ปตท.สผ.
จัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 รวมทัง้ ได้แจ้งกาหนดวันให้สิทธิผถู้ ือหุน้ ในการเข้าร่วมประชุม
และสิทธิในการรับเงินปันผลล่วงหน้าในวันที่ 2 มีนาคม 2564 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
3) เผยแพร่หนังสือ เชิ ญประชุม พร้อ มเอกสารแนบทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็ บ ไซต์ ปตท.สผ.
ล่วงหน้า 34 วันก่อนวันประชุม ตัง้ แต่วนั ที่ 5 มีนาคม 2564 โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุม และเอกสาร
ประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนต่อการใช้สิทธิของผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ ระบุชดั เจนว่า เป็ นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมตั ิ พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม เอกสารที่ผเู้ ข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและการมอบฉันทะ พร้อมแนบ
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม แผนที่ของสถานที่ ประชุม และได้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมทางไปรษณียใ์ ห้ผถู้ ือหุน้ 21 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย
4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็ นทางเลือกให้ผถู้ ือหุน้ ในการมอบฉันทะ
แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชีแ้ จงให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ทราบด้วยว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการ
เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้รบั การเสนอชื่อเข้ารับการเ ลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือว่า
ส่วนที่ 2 หน้า 2

160

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
มีส่วนได้เสียในเรื่องนี ้ (แต่ไม่ถือว่ามีส่วนได้เสียเป็ นพิเศษ) หรือในระเบียบวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ถือว่ากรรมการเป็ นผู้ มี
ส่วนได้เสียเป็ นพิเศษและไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนีต้ ามจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ได้ เป็ นต้น ปตท.สผ. แนะนาให้ผู้ถือ หุน้
ใช้หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผถู้ ือหุน้ สามารถกาหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง
5) เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ส่งคาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ประโยชน์สงู สุดจากการประชุมและรักษาสิทธิประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ด้วย และได้รวบรวมเพื่อตอบคาถาม
ในที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมทัง้ บันทึกในรายงานการประชุมด้วย
การดาเนินการในวันประชุม
1) จัดการประชุมผู้ถือ หุ้น ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้อ งบางกอกคอนเวนชั่น
เซ็ น เตอร์ ชั้น 5 ศูน ย์ก ารค้า เซ็ น ทรัล พลาซ่ า ลาดพร้า ว (ฝั่ งพลาซ่ า ) เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิ น แขวงจตุจัก ร เขตจตุจัก ร กรุ ง เทพฯ
โดย ปตท.สผ. ได้พิ จ ารณาก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ป ระชุม ที่ ส ะดวกต่ อ การเข้า ร่ว มประชุม ของผู้ถื อ หุ้น เหมาะ สม และเป็ น ไป
ตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) และได้นาเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้กับการประชุม
ทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออานวยความสะดวก โดยเปิ ดให้ผถู้ ือหุน้ ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 2 ชั่วโมง และจัดเตรียม
อากรแสตมป์ ให้ผถู้ ือหุน้ ที่ตอ้ งการมอบฉันทะด้วย
2) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบจานวนทัง้ หมด 15 คน ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ผูบ้ ริหารสูงสุดของกลุ่มงานการเงินและบัญชี
และกลุ่มงานอื่น ๆ ร่วมชีแ้ จงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผูถ้ ือหุน้ พร้อมทัง้ ผูบ้ ริหารระดั บสูง
ผูส้ อบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด อาสาพิทกั ษ์สิทธิ และผูถ้ ือหุน้
ที่เป็ นอาสาสมัคร ทาหน้าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการดาเนินการประชุมให้เป็ นไปตาม
ข้อบังคับของ ปตท.สผ. และลาดับระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยไม่เพิ่มระเบียบวาระอื่น จัดสรรเวลาการประชุม
สาหรับแต่ละระเบียบวาระอย่างเหมาะสม และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ แสดงความเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ
วาระและบริษัทฯ ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม
3) ได้มีการให้ขอ้ มูลที่เป็ นประโยชน์ ได้แก่ จานวนและสัดส่วนของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมด้วยตนเองและผูถ้ ือหุน้
ที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. ก่อนเริ่มประชุม และได้จัดให้
มีบตั รลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และให้ลงคะแนนเสียงแยกแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบ
บาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็วและความถูกต้องแม่นยา ก่อนแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจน
ในห้องประชุมตามกฎหมายและข้อ บังคับของ ปตท.สผ. ตลอดจนได้จัดให้มีอ าสาสมัครจากผูถ้ ือ หุ้นและที่ปรึกษากฎหมายที่เป็ นอิ สระ
จากภายนอกมาเป็ นผูต้ รวจสอบการนับคะแนนเสียง รวมทัง้ จัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนลงชื่อไว้เป็ นหลักฐาน
เพื่อใช้อา้ งอิงหรือตรวจสอบในภายหลังด้วย
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยัง ให้สิ ท ธิ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าร่ว มประชุม ผู้ถื อ หุ้น ภายหลังเริ่ม การประชุมแล้ว มี สิ ท ธิ
ออกเสียงและลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่ระเบียบวาระที่ได้
เข้าประชุมเป็ นต้นไป
4) จัดทาข้อมูลที่นาเสนอในการประชุมเป็ นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทัง้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษา
ไทยเป็ นภาษาอังกฤษให้ผถู้ ือหุน้ ต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน
ส่วนที่ 2 หน้า 3
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5) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็ นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทาหน้าที่ดูแลและสอบทานให้ม่ ันใจ
ว่าการจัดประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ปตท.สผ. รวมทัง้ ขัน้ ตอนตามที่ประธานในที่ประชุมแจ้ง
ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือ หุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะที่มีสิทธิ เข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้มีส่วนไ ด้เสียที่ไม่ได้ใช้สิทธิ
ออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง รวมถึงดูแ ลให้มีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือ หุ้นที่เข้าประชุม และ
ตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง
หลังการประชุม
1) เปิ ดเผยมติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกระเบียบทันทีในวันประชุมภายหลังเสร็จสิน้
การประชุม ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
2) บันทึกรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ อย่างถูกต้องและครบถ้วนทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิธี การ
ออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ข้อมูลที่นาเสนอ คาถาม/คาตอบ คาชีแ้ จงและข้อคิดเห็นโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระ
การประชุม มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทัง้ รายชื่อกรรมการและผูบ้ ริห าร
ที่เข้าประชุม และได้นาส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิ ชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุม รวมทั้งนาส่งให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกรายได้รบั ทราบผลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงาน
การประชุมได้ภ ายในเวลาที่กฎหมายกาหนด นอกจากนีย้ ังได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อ มภาพและเสียงของการประชุมผูถ้ ื อหุน้
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ข อง ปตท.สผ. ด้วย โดยในปี 2564 ไม่มีผูถ้ ื อ หุ้นโต้แ ย้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงาน
การประชุม
1.2) การให้ขอ้ มูลที่สาคัญและจาเป็ นสาหรับ ผูถ้ ือหุน้
ปตท.สผ. เผยแพร่ข อ้ มูล ให้แ ก่ผูถ้ ือ หุน้ อย่า งชัด เจนและทัน ต่อ เหตุก ารณ์ทั้ง เรื่อ งที่ก ฎหมายกาหนดและ
เรื่อ งที่บ ริษัท ฯ พิจ ารณาเห็น ว่า มีค วามจาเป็ น ที่ผูถ้ ือ หุน้ ควรได้ร บั ทราบ ผ่า นระบบข่า วของตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ สื่อ หรือ สิ่ง พิมพ์ต่าง ๆ
รวมทั้งเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้เ ปิ ด เผยโครงสร้า งการถื อ หุ ้น ในบริษัท ย่อ ยและบริษัท ร่ว มอย่า งชัด เจน รวมทั้ง
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีอานาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ มั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ปตท.สผ. ไม่มีการถือหุน้ ไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุน้ แบบพีระมิด
1.3) การสร้างความเข้าใจในธุรกิจและความผูกพันระยะยาวกับผูถ้ ือหุน้
ปตท.สผ. ได้จัด กิจ กรรมที่เ ป็ น ประโยชน์ต่อ ผูถ้ ือ หุน้ และสังคมโดยรวมอย่า งต่อ เนื่อ ง เพื่อ ให้ผูถ้ ือ หุน้ และ
ผูท้ ี่ส นใจในธุร กิจ ของ ปตท.สผ. มีค วามเข้า ใจเกี่ย วกับ ลัก ษณะการดาเนิน ธุร กิจ ในการสารวจและผลิต ปิ โ ตรเลีย มซึ่ง เป็ น ธุร กิจ ที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ โดยให้ รูจ้ ักและพร้อมมีส่วนร่วมในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. รวมทั้งมีความมั่น ใจ
ในการลงทุนกับบริษัทฯ ในระยะยาว ตัวอย่างเช่น การจัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อ ง
เป็ นประจาทุกปี อย่างไรก็ดี เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิ ด 19 ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องงดจัดกิจกรรมในปี นี ้
ปตท.สผ. ได้จัดทาและเผยแพร่ PTTEP Newsletter รายไตรมาส โดยเป็ นการเพิ่มช่อ งทางในการนาเสนอ
ข่าวสารต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ได้แก่ ผลการดาเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการที่สาคัญ การดาเนินการด้านกิจกรรมเพื่อ สังคมและ
บรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงการนาเสนอข้อ มูลอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์ เช่น ESG 3 คาสาคัญ สู่ค วามยั่ง ยืน , การดาเนินการของ ปตท.สผ.
มุ่งสู่ความยั่งยืน, ประเด็นการกากับดูแลกิจการที่ดีที่น่าสนใจในปี 2564, ข้อมูลด้าน ESG ที่ดีเป็ นอย่างไร, เตรียมความพร้อมรับ PDPA
แบบฉบับ ปตท.สผ., ความสาเร็จ ในการขยายการลงทุน ของ ปตท.สผ. ในมาเลเซีย , จะทาอย่า งไรเมื่อ ผลประโยชน์ส่ว นตัว ขัด กับ
ส่วนที่ 2 หน้า 4
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ผลประโยชน์อ งค์ก ร, บงกชใต้แ หล่ง ก๊า ซธรรมชาติเ พื่อ คนไทย, รู จ้ ัก กับ หุ่น ยนต์จ ากนัก พัฒ นารุ ่น ใหม่ทีม ARV Xterlizer, GRC ฉบับ
ปตท.สผ. และ Telemedicine เทรนด์ก ารรัก ษาใหม่ ห่า งไกลแต่ไ ม่ห่า งหมอ โดยเผยแพร่ใ ห้ผูถ้ ือ หุน้ นัก ลงทุน และประชาชนทั่ว ไป
ทราบบนเว็บ ไซต์ข อง ปตท.สผ. และจัด ส่ง ข้อ มูล ในรู ป แบบหนัง สือ ทางไปรษณี ย แ์ ละ E-Newsletter ทางอีเ มลให้แ ก่ผูถ้ ือ หุ ้น ที่แ จ้ง
ความประสงค์ไว้ดว้ ย
1.4) การให้ความสาคัญและดูแลผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือ หุ้นทุกรายสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงทางอีเมลของกรรมการอิสระ
(IndependentDirector@pttep.com) ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เป็ นต้น
โดยผูถ้ ือ หุน้ สามารถติด ต่อ ขอข้อ มูล ได้โ ดยตรงจากเลขานุก ารบริษัท (CorporateSecretary@pttep.com) หรือ หน่ว ยงานนัก ลงทุน
สัมพันธ์ (IR@pttep.com) นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังให้ความสาคัญ กับ การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภ าพและจริย ธรรมในการสร้า ง
ความเจริญเติบโตอย่างยั่ งยืนแก่อ งค์กร เพื่อ ให้ผูถ้ ือ หุน้ ได้ร บั ผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อ เนื่อ ง และผูม้ ีส่วนได้เสียได้ร บั การดูแ ล
อย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยและเป็ นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล
1.5) มาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน
ปตท.สผ. กากับ ดูแ ลการใช้ข อ้ มูล ภายในอย่า งเคร่ง ครัด โดยกาหนดไว้ใ นการกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีแ ละ
จริยธรรมธุร กิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่อ งการซือ้ ขายหลัก ทรัพ ย์แ ละการใช้ข ้อ มูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้อ งกับกฎหมายเกี่ ย วกับ
หลัก ทรัพ ย์ และมีก ารทบทวนอย่า งสม่ า เสมอ เพื่อ ให้เ กิด ความยุติธ รรมและเสมอภาคต่อ ผูม้ ี ส่ว นได้เ สีย ทุก ราย โดยได้ดาเนิน การ
ที่สาคัญ ดังนี ้
1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และ
การกากับดูแลบริษัทย่อย เป็ นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลมาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทารายชื่อ
บุคคลวงใน (Insider List) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
2) แจ้งกฎเกณฑ์แ ละนโยบายที่เ กี่ ย วข้อ งกับการป้อ งกัน การใช้ข ้อ มูล ภายในให้กรรมการ ผู้ บริหาร และ
พนักงาน ได้รบั ทราบอย่างสม่ าเสมอผ่านช่อ งทางต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. รวมทั้งจัดการอบรมให้พนักงาน เพื่อให้ม่ นั ใจว่ากฎเกณฑ์และ
นโยบายดังกล่าวเป็ นที่ร ับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แ ก่ตนเองหรือผูอ้ ื่น และได้กาหนด
บทลงโทษทางวินัยในเรื่อ งนีไ้ ว้อ ย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญ ชาในฐานะที่เป็ นผู้นาและเป็ นตัวอย่างที่ดี (CG Leader) กาชับ หรือ
ให้คาแนะนาบุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปี 2564 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
3) ห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลสาคัญที่อาจมีผลกระทบ
ต่อราคาหุน้ ของ ปตท.สผ. (Blackout Period) โดยมีการแจ้งให้กรรมการ ผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ขึน้ ไป ผูจ้ ัดการ
อาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ ยวข้อง ซึ่งได้ร ับทราบข้อมูลภายในที่สาคัญ ให้งดซือ้ ขาย
หลักทรัพย์ ปตท.สผ. เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กาหนด โดยให้รวมถึงการซือ้ ขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตร
ที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็ นการซือ้ หรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เมื่อจะมีการเปิ ดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดาเนินงาน
หรือการเข้าลงทุนในโครงการที่สาคัญ หากมีการฝ่ าฝื นจะมีความผิดทางวินัยด้วย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการยัง ได้ก าหนดนโยบายเพิ ่ม เติม โดยให้ก รรมการ ผู บ้ ริห ารตั ้ง แต่ร ะดับ
ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัด การใหญ่ขึ น้ ไป และผูจ้ ัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญ ชี หลีกเลี่ยงการซือ้ ขายหลัก ทรัพย์ ปตท.สผ.
นอกช่ว งเวลา Blackout Period ด้ว ย โดยให้ร วมถึง การซื อ้ ขายหลัก ทรัพ ย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่ส มรส บุต รที่ย ัง ไม่บ รรลุนิติภ าวะ
ไม่ว่า จะเป็ น การซื อ้ หรือ ขายโดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม โดยหากมีค วามจาเป็ น ต้อ งแจ้ง ฝ่ ายบรรษัท ภิบ าล การปฏิบ ัติต ามกฎเกณฑ์
การควบคุมภายใน และการกากับดูแลบริษัทย่อย อย่างน้อย 2 วันทาการก่อนการซือ้ ขาย
ส่วนที่ 2 หน้า 5
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4) ให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ร ะดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ขึน้ ไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่ม งาน
การเงินและการบัญชี รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และ
การกากับดูแลบริษัทย่อย เพิ่มเติมจากหน้าที่ในการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเป็ นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบเป็ นรายเดือน
สาหรับใช้ติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ เรื่องการใช้ขอ้ มูลภายใน อีกทัง้ เปิ ดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผูบ้ ริหารตั้งแต่
ระดับรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผูบ้ ริหารตัง้ แต่ระดับผูจ้ ดั การอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงานประจาปี อย่างครบถ้วน
ตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(2) พนักงำน
1) ปตท.สผ. ยึดถือและปฏิบัติตามหลักขององค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้ง
ไม่มีการใช้แ รงงานเด็ กในทุก พื ้นที่ ที่เข้า ไปด าเนิ นธุร กิ จ โดยกาหนดแนวปฏิ บัติไ ว้ใ นการกากับดูแ ลกิ จการที่ดีแ ละจริ ยธรรมธุร กิ จ ของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี ้
1.1) ศึกษา ทาความเข้าใจ และปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในแต่ละ
พืน้ ที่ที่พนักงานปฏิบตั ิงาน
1.2) ศึกษาและทาความเข้าใจวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพืน้ ที่ที่พนักงานปฏิบตั ิงาน
1.3) เคารพความแตกต่างของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี ข องท้อ งถิ่น โดยไม่กระทาการใด ๆ
อันเป็ นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนนั้ ๆ
1.4) ไม่เลือกปฏิบตั ิต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจากความแตกต่างในเรื่อง
ถิ่นกาเนิด เชือ้ ชาติ เพศ รวมถึงการตัง้ ครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใด
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงาน
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด สาหรับประเทศไทย จัดให้มี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการซึ่งประกอบด้วยผูแ้ ทนฝ่ ายบริหารจานวน 8 คน และผูแ้ ทนฝ่ ายพนักงานจากทุก พื ้นที่
ปฏิบัติการในประเทศจานวน 22 คน ซึ่งคิดเป็ นผู้แ ทนพนักงานกว่าร้อ ยละ 93 ของพนักงานทั้งหมด โดย ปตท.สผ. จัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการสวัสดิการฯ เป็ นประจาทุก ๆ 2 เดือน เพื่อร่วมหารือประเด็นด้านแรงงานที่ครอบคลุมประเด็นด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ
การบริหารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง สิทธิแรงงานอย่างสม่าเสมอเป็ นประจา โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการสวัสดิก ารฯ
ทั้งหมด 6 ครัง้ มีการหารือประเด็นต่าง ๆ รวมทั้งสิน้ 15 เรื่อง รวมถึงเรื่องค่าตอบแทน สวัสดิการ สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และโอกาสในการ
พัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน เป็ นต้น ทัง้ นี ้ ในช่วงต้นปี 2565 ปตท.สผ. มีแผนที่จะจัดให้มีผแู้ ทนฝ่ ายพนักงานที่ปฏิบตั ิงาน
สมทบอยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้ครอบคลุมถึงพนักงานร้อยละ 100 อีกด้วย
2) ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคานึงถึงคุณ สมบัติ ประสบการณ์ และความสามารถ เพื่อให้ได้
ผูด้ ารงตาแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบตั ิต่อผูส้ มัคร ตามที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบตั ิในการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ ของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ทุกประการ ปตท.สผ. บรรจุพนักงานอย่างโปร่งใสและเป็ นธรรมกับทัง้ พนักงานและผูเ้ ข้าสมัครแข่งขันทุกราย นอกจากนั้น
เมื่อได้รบั การบรรจุเป็ นพนักงานแล้ว ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้า
และเปิ ดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของ ปตท.สผ.
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3) ปตท.สผ. จัดระบบค่า ตอบแทนที่เ ป็ นธรรมต่อ พนัก งานและองค์กร โดยมีการทบทวนและปรับ ปรุ ง นโยบาย
ค่ า ตอบแทนให้ส อดคล้อ งกับ ผลการด าเนิ น งานทั้ง ในระยะสั้น และระยะยาว เพื่ อ ดึง ดูด และรัก ษาบุค ลากรที่ มี ค วามรู ้ค วามสามารถ
ตามที่ตอ้ งการให้ทางานอยู่กับองค์กร โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในปั จจุบันของกลุ่ม บริษัทชั้นนาในกลุ่ม
ธุรกิจพลังงานในประเทศไทยและ/หรือในภูมิภาค ความแตกต่างของงานในแต่ละตาแหน่ง ความรูค้ วามชาน าญที่ตอ้ งการ ความยากง่าย
ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้ร ับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงาน
ในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รบั มอบหมาย
4) ปตท.สผ. จัดและ/หรือปรับปรุงสวัสดิการที่เป็ นธรรมต่อพนักงานและต่อ ปตท.สผ. โดยพิ จารณาจากความสามารถ
ในการจ่ า ยของ ปตท.สผ. ทั้ ง ในปั จจุ บั น และระยะยาว โดยมุ่ ง เน้ น สวั ส ดิ ก ารที่ เ สริ ม สร้ า งความมั่ นคง ในการด ารง ชี พ
ของพนัก งานและครอบครัว เช่ น สวัส ดิ ก ารค่ า รัก ษาพยาบาลส าหรับ พนัก งานและครอบครัว เป็ น ต้น และสอดคล้อ งกับ สวัส ดิ ก าร
ที่บริษัทชัน้ นาในกลุ่มธุรกิจพลังงานในประเทศไทยและ/หรือในภูมิภาคส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงาน ปตท.สผ. มีการทบทวนความเหมาะสม
ของสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจในด้านต่าง ๆ
ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงานผ่า นทาง
โครงการสบายใจดีที่บริการให้คาปรึกษาทุกเรื่องสาหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว การงาน ความรัก บุตร
กฎหมาย และอื่น ๆ โดยผูเ้ ชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา และในปี 2564 ปตท.สผ. ได้จัดให้มี Live ให้กับพนักงานเป็ นประจา
ทุกเดือนเพื่อให้ความรู ้ คาแนะนาจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญในการดูแลสภาพจิตใจและจัดการกับความเครียด รวมทัง้ ออกบทความ
ประจาเดือนเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตให้พนักงานได้นาไปปฏิบตั ิ พร้อมทัง้ นาแบบทดสอบจิตวิทยาและแบบทดสอบความเครียดบรรจุไว้ใน
ระบบ WeConnect ให้พนัก งานสามารถประเมินความเครียดของตนเองได้ตลอดเวลา เพื่อ ให้ได้ร ับคาปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญได้ อย่าง
ทันท่วงที
ปตท.สผ. กาหนดให้มีการจัดตัง้ กองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการดารง ชีพ และ
เพื่ อ เป็ น หลัก ประกัน แก่ พ นัก งานภายหลัง สิ น้ สุด การเป็ น พนั ก งานหรื อ เกษี ย ณอายุก ารท างาน กองทุน ส ารองเลี ย้ งชี พ ประกอบด้ว ย
เงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท ฯ โดย ปตท.สผ. จ่ายเงินสมทบในกองทุนสารองเลีย้ งชีพให้แก่พนักงานเป็ นประจาทุกเดือน
ในอัตราร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนพืน้ ฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็ นประจาทุกเดือนในอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 2 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 โดยเงื่อนไขการได้รบั เงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็ นไปตามเงื่อนไขที่ ปตท.สผ. กาหนด
นอกจากนี ้ เพื่อเป็ นขวัญกาลังใจและเป็ นเกียรติประวัติให้แก่พนักงานที่ได้ปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลานาน ปตท.สผ.จึงจัด
มอบรางวัลอายุงาน (Long Service Award) สาหรับพนักงานที่มีอายุการปฏิบัติงานครบ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 และสูงสุด 40 ปี โดย
มีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรในระยะยาว และเป็ นการขอบคุณสาหรับการอุทิศตนทางานร่วมกับ บริษัทฯ
รวมทัง้ แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการทางานที่ ปตท.สผ. อีกด้วย
5) ปตท.สผ. ให้ค วามส าคัญ กับ การพัฒ นาบุค ลากรเพื่ อ เสริ ม สร้า งความรู ้ ความสามารถในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ
โดยถื อ ว่ าทรัพยากรบุคคลเป็ นปั จจัยที่สาคัญที่สุดในการดาเนินกิจการให้ประสบผลสาเร็จ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานได้รบั
การพัฒนาผ่านการฝึ กอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่าง ๆ ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงาน
ในด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ในการทางานแล้ว ปตท.สผ. ยังได้ปลูกฝั งค่านิยม (EP SPIRIT) ในการทางานให้แก่พนักงานทั้งในและ
ต่างประเทศควบคู่กันไปเพื่อให้เกิด พฤติกรรมเชิงบวกร่วมกัน นาไปสู่การมี วัฒนธรรมการทางานเดียวกัน อันจะเป็ นปั จจัยหลักให้สามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์แ ละพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยในปี 2564 พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เฉลี่ย
48 ชั่ ว โมงต่ อ คนต่ อ ปี เช่ น หลั ก สู ต ร ISO 14001 ความใส่ ใ จเกี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม เป็ นต้ น โดยมี ร ายละเอี ย ดปรากฏในหมวด
“โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
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6) ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณ ค่ าและความส าคัญ ในการปรึก ษาหารือ เพื่อ แก้ไขปั ญ หาที่เ กิด ขึน้ ร่ว มกันระหว่ า ง
พนักงานกับผูบ้ ังคับบัญชา เพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปโดยเร็วและรักษาไว้ซ่ึงความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หากเกิดปั ญหาระหว่างพนักงาน หรือ
ระหว่างพนักงานกับผูบ้ งั คับบัญชา พนักงานมีสิทธิรอ้ งทุกข์ตามขัน้ ตอนที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ โดยผูท้ ี่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และขัน้ ตอน
ที่กาหนดไว้และกระทาไปโดยสุจริตจะได้รบั ความคุม้ ครองโดยไม่ได้รบั ผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็ นเหตุเลิกจ้าง หรือ กระทา
การลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผูเ้ กี่ยวข้ องแต่ประการใด นอกจากนี ้ พนักงานยังสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการกระทาผิดต่าง ๆ โดยจัดให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ การร้องเรียนผ่านช่องทาง Whistleblowing
ซึ่งในปี 2564 ได้รบั เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางดังกล่าวทัง้ หมด 18 เรื่อง และพิจารณารับเป็ นเรื่องร้องเรียน 8 เรื่อง ตามระเบียบการรับเรื่อง
ร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง พ.ศ. 2556 ซึ่งทั้ง 8 เรื่องที่รบั ร้องเรียนนัน้ ได้ดาเนินการสอบหาข้อเท็จจริงและปรับปรุ งแก้ไขเสร็จสิน้
เรียบร้อยแล้ว และช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์ตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล ได้รบั เรื่องร้องเรียน 1 เรื่อง และได้ดาเนินการเสร็จสิน้
แล้ว โดยจะมีการรายงานผลการดาเนินการไว้ในรายงานประจาปี และรายงานความยั่งยืนประจาปี นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้นาเรื่องร้องเรียน
ต่าง ๆ ที่ดาเนินการเสร็จสิ น้ แล้ว มาถอดบทเรี ยน (Lessons Learned) สื่อ สารกับพนักงานโดยมิได้เ ปิ ดเผยข้อ มูล ที่ส ามารถระบุ ตัว ตน
ของผูก้ ระทาผิดเพื่อป้องกันการเกิดซา้ ทัง้ นี ้ บริษัทฯ มีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็ นความลับ โดยมีการรับรูเ้ ฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็ นการปกป้องพนักงาน รวมทัง้ ผูแ้ จ้งเรื่องจะไม่ได้รบั ผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน
7) ปตท.สผ. มีการประเมินความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Engagement Survey) ทุก ๆ 2 ปี เพื่อนาไปสู่
การกาหนดแนวนโยบายที่เหมาะสมและปรับปรุงระบบงานต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการของพนักงาน โดยการประเมินความผูกพัน
ของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Engagement Survey) มีแผนจะจัดทาครัง้ ถัดไปในปี 2565
ทั้งนี ้ จากการสารวจที่ผ่านมาและครัง้ ล่าสุด ปี 2563 พบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเพิ่มสูงขึน้
อย่างต่อเนื่อง แม้ในปี 2564 ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ปตท.สผ. ยังคงดาเนินกิจกรรมเพื่อให้พนักงานมีความผูกพัน
ต่อองค์กรอย่างต่อเนื่อง ผ่านกิจกรรมบริษัทฯ ทัง้ รูปแบบออฟไลน์และออนไลน์
(3) ลูกค้ำ
บริษัทฯ ยึดถื อพันธกิจในการเป็ นผู้ผลิตและจ าหน่ ายน ้ามันดิบ ก๊ าซธรรมชาติ คอนเดนเสท แนฟทา และก๊ าซแอลพีจี
ในราคาที่สามารถแข่งขันได้และเป็ นธรรม โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรู ปแบบสัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจร สาหรับ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า บริษัทฯ ให้ความสาคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของราคาผลิตภัณฑ์ ความมั่นคง
ทางการเงิน มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริ ษัทนั้น ๆ ทั้งนี ้ บริษัทฯ ปฏิบัติต่อผูซ้ ือ้ ทุกรายอย่างเท่าเที ยมกัน
โดยคานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดต่อทุกฝ่ าย ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็ นสัญญาซือ้ ขายระยะยาว บริษัทฯ มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตาม
สัญญาอย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผูซ้ ือ้ อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณ ฑ์ที่มีคุณภาพตรงตามที่กาหนดไว้ใน
สัญญาได้เพียงพอต่อความต้องการของผูซ้ อื ้ และตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
(4) รัฐบำล
ปตท.สผ. ดาเนินงานด้านการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมโดยยึดมั่นและปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรม
ธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics หรือ CG&BE) ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ยึดมั่นการดาเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่ าง
เคร่งครัด
(5) ผู้ร่วมทุน
โครงการร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. กับผู้ร่วมทุนรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อตกลง
ในการท างานร่วมกั นตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่ งเสริ มให้มี จริ ยธรรมธุ รกิ จในระดับเดี ยวกั น โดยมี การก าหนดสิ ทธิ และหน้าที่ ของ
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ผูร้ ่วมทุนอย่างชัดเจนและให้สิทธิผูร้ ่วมทุนเป็ นคณะกรรมการบริ หารโครงการ เพื่อกาหนดแนวทางบริหารการจัดหาบริการและสินค้า รวมถึง
แผนการด าเนิ นงานและงบประมาณประจ าปี โดยจะมี การก าหนดขอบเขตและแนวทางการลงมติ ที่ ชั ดเจนรวมถึ งการให้สิ ทธิ ผู้ร่ วมทุ น
ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีรายปี และมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เช่น บทปรับ ในกรณีที่ผรู้ ่วมทุนไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ที่มีระหว่างกัน นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังเน้นถึงความโปร่งใสในการเผยแพร่ขอ้ มูลระหว่างผูร้ ่วมทุนกับบุคคลภายนอก
(6) สังคมและชุมชน
ปตท.สผ. มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่ม่งุ เน้นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วม
กับผูม้ ีส่วนได้เสียในทุกระดับ มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในทุกกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงานทางธุรกิจ และได้มี
การบังคับใช้นโยบายดังกล่าวในทุกพืน้ ที่ปฏิบตั ิงาน
ในการนี ้ ปตท.สผ. ได้น าระบบการบริ หารจัดการประเด็ นและผู้มี ส่ วนได้เสี ย (Issue and Stakeholder Management
System หรือ ISMS) มาใช้เป็ นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน
ในทุกพืน้ ที่ปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. โดยได้มีการกาหนด ISMS เป็ น KPI ของผูจ้ ัดการและเจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง และ ปตท.สผ.
ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการบริหารจัดการประเด็นและผูม้ ีส่วนได้เสี ยให้ผูบ้ ริ หารและพนักงานของทุกโครงการทั้งในและต่างประเทศ
เป็ นระยะ ๆ และเจ้าหน้าที่องค์กรสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์ของทุกโครงการผ่านระบบออนไลน์ (ISMS Report
Online System) เป็ นประจาทุกปี
(7) สิ่งแวดล้อม
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจด้วยจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามนโยบาย
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชี วอนามัย และสิ่ งแวดล้อ ม (SSHE Policy) ซึ่ งรวมถึ งความมุ่งมั่นในการปกป้ อ งสิ่ งแวดล้อ ม ปตท.สผ.
จึงกาหนดให้บุคลากรของบริษัทฯ ผูร้ ว่ มทุน และผูร้ บั เหมาที่ทางานในนามของบริษัทฯ ต้องปฏิบตั ิตามนโยบายนี ้
ปตท.สผ. ตระหนักถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึน้ จากการดาเนินโครงการต่าง ๆ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสีย จึงมีการรับฟั ง
ความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และนาข้อกังวล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ มากาหนดเป็ นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในขัน้ ตอนการจัดทารายงานการประเมินด้านสิ่งแวดล้อมด้วย ทัง้ นี ้ เพื่อเป็ น
การส่ งเสริ มความสัมพันธ์อันดี กับชุมชน บริ ษั ทฯ จึ งมี เจ้าหน้าที่ ชุมชนสัมพันธ์ไปพบปะกับชุมชนเป็ นประจ า เพื่ อสร้างค วามเข้าใจและ
รับฟั งความคิดเห็นในกรณีที่มีการร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อม และทาการตรวจสอบและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึน้
นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังมีการเปิ ดเผยข้อมูลผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่องในหลาย ๆ
ช่องทาง ซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย ข้อกาหนดของบริษัทฯ และมาตรฐานสากล
(8) ผู้ค้ำ
ตามที่ระเบียบการจัดหาและการก ากับดูแลกิ จการที่ ดีและจริยธรรมธุรกิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดว่า ผู้ค้า ถื อเป็ น
ส่วนสาคัญที่เอือ้ อ านวยให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ยั่งยืนอยู่ได้ จึงมี นโยบายปฏิบัติต่ อกันในฐานะที่เป็ นผู้ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน
โดยการดาเนินการจัดหาของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งอยู่บนพืน้ ฐานของการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงในนิติ กรรม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
หรื อ SSHE) เป็ นส าคัญ ทั้งนี ้ ผู้ค้าต้อ งมี มาตรการในการท างานที่ ปลอดภัยต่ อ กลุ่ม ปตท.สผ. และพนั กงานของผู้ค้าต้อ งมี จริ ยธรรม
ในการดาเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิ มนุษยชน นอกจากนี ้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของบริ ษัทฯ Energy Partner of Choice ปตท.สผ. ยังมุ่งเน้น
การสร้างคุณค่าและสานประโยชน์รว่ มกันกับทุกฝ่ ายรวมทัง้ ผูค้ า้ เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง
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คู่มือสาหรับผูค้ า้
ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสาหรับผูค้ า้ เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกและให้ขอ้ มูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผูค้ า้ ในการ
ติดต่อหรือทาธุรกรรมต่าง ๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดังกล่าวมีเนือ้ หาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหา รวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติอ ย่างยั่งยืนของผูค้ ้า การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสารและการร้องเรียน ทัง้ นี ้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสาหรับผูค้ า้ ได้ที่เว็บไซต์ www.pttep.com > บริการ
อิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ ายจัดหาและสัญญา > คู่มือสาหรับผูค้ า้ ปตท.สผ. (PTTEP Vendor Guide)
การลงทะเบียนผูค้ า้
ปตท.สผ. ยึดมั่นในหลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็ นธรรม โดยไม่กีดกันผู้ คา้ ในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ และได้จัด
ให้มีช่องทางลงทะเบียนเป็ นผูค้ า้ ของ ปตท.สผ. 3 ช่องทาง คือ
1) การลงทะเบียนผู้ค้าผ่านเว็บไซต์ข อง ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ ายจัดหาและ
สัญญา > Vendor Registration
2) การลงทะเบียนผูค้ า้ ผ่านทางหน่วยงานบริ หารผู้ค้า โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานกลยุทธ์การจัดหาและ
พนักงานหน่วยงานจัดหาและสัญญาได้ตลอดเวลาทาการ
3) การลงทะเบียนผูค้ า้ ผ่านผูใ้ ช้งานของ ปตท.สผ. โดยตรง ซึ่งผูใ้ ช้งานจะเสนอชื่อของผูค้ า้ มายังหน่วยงานบริหารผูค้ า้
เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นต่อไป
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุ ง “แนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผูค้ ้า ปตท.สผ.” ที่ผูค้ า้ ต้องลงนามรับทราบก่อนการ
ลงทะเบียนเป็ นผูค้ า้ เพื่อให้ครอบคลุมประเด็นที่สาคัญ สอดคล้องตามกฎหมายที่มีการประกาศใช้ใหม่ (พ.ร.บ.การควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ
การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทาลายล้างสูงของไทย) และครอบคลุมเรื่องหน้าที่ของผูค้ ้าในการปกป้องและอนุร ักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพและการบริการทางระบบนิเวศ รวมทัง้ เพิ่มเนือ้ หาให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบตั ิอย่างยั่งยืนของผูค้ า้ กลุ่ม ปตท.
นอกจากนี ้ เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act)
บริษัทฯ ยังได้ดาเนินการจัดทาแนวปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล และประกาศ
บนเว็บไซต์ของฝ่ ายจัดหาและสัญญา รวมทัง้ บนระบบ Vendor e-Registration เพื่อให้ผคู้ า้ รับทราบอีกด้วย
การตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของผูค้ า้ รายใหม่
ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นโดยการคัดกรองและประเมินผู้ค้ารายใหม่จ าแนกตามกลุ่มสิ นค้าและบริ การ
ซึ่งดาเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบือ้ งต้นของผู้ค้ารายใหม่ ที่ประกอบไปด้วยผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน โดยมีอ านาจ
ในการพิจารณาและประเมินผลอย่างเป็ นอิสระต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมและมั่นใจว่าผูค้ า้ มีคุณสมบัติเบือ้ งต้นครบถ้วนและพร้อมที่จะ
ร่วมงานกับ ปตท.สผ. ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินดังต่อไปนี ้
1) ด้านเทคนิคและคุณภาพ
2) ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
3) ด้านการพาณิชย์ กฎหมาย และสังคม
โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีการปรับปรุง Financial Model ที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของคู่คา้ ให้มีความรัดกุม
และป้องกันความเสี่ ยง นอกจากนี ้ยังได้ ปรับปรุ งวิธี การตรวจสอบข้อมูลด้านลบของผู้ค้า เช่น การติดสิ นบน, การฉ้อโกง, การเลี่ยงภาษี ,
การก่อการร้าย ฯลฯ โดยใช้ฐานข้อมูลที่เป็ นมาตรฐานสากลมากยิ่งขึน้ (Reuters World-Check) ทัง้ นีห้ ากพบประวัติยอ้ นหลังว่ามีการกระทาผิด
ดังกล่าว ผูค้ า้ จะต้องชีแ้ จงรายละเอียด หากไม่สามารถชีแ้ จงได้ การคัดเลือกผูค้ า้ จะถูกยกเลิก
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
การปฏิบตั ิงานและแผนความปลอดภัยของผูค้ า้
ปตท.สผ. ได้เ พิ่ ม มาตรการการก ากั บ ดู แ ลและพั ฒ นาการบริ ห ารจั ด การของผู้ค้า ในด้า นความปลอดภั ย มั่ น คง
อาชี วอนามั ย และสิ่ งแวดล้อ ม ซึ่ งเป็ นปั จจั ย หลั กและส าคัญ ของ ปตท.สผ. โดยได้จั ด ท าวิ ธี ก ารปฏิ บัติ ง านและแผนความปลอดภั ย
(SSHE Contractor Management Procedure and Plan) เพื่อให้ทุกฝ่ ายที่ เกี่ ยวข้องมี ความรู ค้ วามเข้าใจ ตลอดจนมีการวางแผนปฏิบัติ งาน
อย่างถูกต้องมากขึน้
พระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เนื่องจาก ปตท.สผ. มีสถานะเป็ นรัฐวิสาหกิจซึ่งต้องปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ปตท.สผ. ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ค้าให้เตรี ยมความพร้อ มในการเข้าร่ วมยื่ นข้อเสนอการจั ดซื ้อจั ดจ้างต่ อ ปตท.สผ. เช่ น
การศึกษาขั้นตอนของการจัดซือ้ จัดจ้างภายใต้พระราชบัญญัติ การลงทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Government Procurement หรือ e-GP) การขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด การจัดทานโยบายและแนวทาง
ป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างที่ผูป้ ระกอบการต้องจัดให้มี เพื่อให้การดาเนินการจัดซือ้ จัดจ้างของ ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ ของ
พ.ร.บ.ฯ อันได้แก่ คุม้ ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ นอกจากนี ้ ได้ระบุรายละเอียดต่าง ๆ ดังกล่าวไว้ในคู่มือผูค้ า้
ปตท.สผ. และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผคู้ า้ และประชาชนทั่วไปได้รบั ทราบด้วย
การกาหนดแผนกลยุทธ์การจัดหา
ปตท.สผ. วิเคราะห์ข ้อมูลเพื่อวางกลยุทธ์การจัดหา โดยพิจารณาขอบเขตงาน ข้อสัญญาที่สาคัญ ผู้ค้า สภาวะตลาด
การประมาณการมูลค่ าและระยะเวลาของสั ญญา กาหนดกลยุทธ์การจัดหาตามกลุ่มงาน (Category Management Process) เพื่อให้การ
ดาเนินการจัดหาเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ นามาตรการบริหารความเสี่ยงมาพิจารณาประกอบด้วย
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ม่งุ เน้นการจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Sourcing) เพื่อ Optimize ต้นทุนโดยรวมของบริษั ทฯ
เช่น การรวมซือ้ รวมจ้าง การเสาะหาผู้ค้าที่มีศักยภาพเข้าร่วมเสนอราคาส าหรับการจัดหาในหมวดงานต่ าง ๆ การจัดหาสินค้าบริการที่ มี
ภายในประเทศ การกาหนดมาตรฐานวัสดุผลิตภัณฑ์ที่มีความเหมาะสมและเป็ นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนีย้ งั มีการพูดคุยและทาความเข้าใจ
ขอบเขตงานกับผูเ้ ข้าร่วมประมูลสาหรับโครงการที่มีความซับซ้อนและมูลค่าสูงก่อนเริ่มประมูล
แผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา รวมถึงรายชื่อผูเ้ ข้าร่วมประมูลต้องได้รบั ความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงาน
ปฏิบตั ิการ หน่วยงานของโครงการ (Assets) และหน่วยงานจัดหา เพื่อเป็ นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้ จากนัน้ ข้อมูลดังกล่าวจึงจะถูก
ส่งต่อไปยังคณะกรรมการจัดหาและผูร้ ว่ มทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมตั ิก่อนที่จะดาเนินการออกประมูล
นอกจากนี ้ การจัดหาสินค้าและบริการภายใต้ระบบสัญญาแบ่งปั นผลผลิต (PSC) ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท ปตท.สผ.
ต้องนาส่งแผนแม่บทสาหรับการจัดหาสินค้าและบริการประจาปี (Annual Master Procurement Plan หรือ AMPP) แก่กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
(Department of Mineral Fuels หรือ DMF) เพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนการจัดหาสินค้าและบริการ โดยรายการ AMPP ที่เข้าเงื่อนไขต้องจัดทา
กลยุทธ์การจัดหาสินค้าและบริการ (Contract Strategy) ปตท.สผ. ต้องนาส่งกลยุทธ์ดงั กล่าวต่อกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ ล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน
เพื่อให้ DMF พิจารณาอนุมตั ิก่อนการจัดหาสินค้าและบริการด้วย
การคัดเลือกผูค้ า้
การคัดเลือกผู้ค้าสาหรับการจัดหาที่มีมูลค่ าและความเสี่ยงสูง ผู้ค้าต้องเสนอซองเอกสารประมูลแบบปิ ดผนึ ก 2 ซอง
(แยกกันระหว่างเอกสารประมูลด้านเทคนิ คและเอกสารประมูลด้านราคา) โดยการประเมิ นผลการประมูลจะเปิ ดซองเอกสารด้านเทคนิ ค
เพื่อประเมินด้านคุณภาพทางเทคนิค และด้าน SSHE ก่อนที่จะเปิ ดซองเอกสารประมูลด้านราคา โดยผลการประมูลจะถูกส่งไปยังคณะกรรมการ
จัดหาและผูร้ ่วมทุน (ถ้ามี) และคณะกรรมการบริษัท (สาหรับการจัดหามูลค่าสูง) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมตั ิอีกครัง้ ก่อนที่จะเข้าทาสัญญา
กับผูค้ า้ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังต้องแจ้งผลการประมูลให้กรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ รับทราบด้วย โดยหากผลการจัดหาสินค้าและบริการของสัญญา
นั้ น มี มู ล ค่ า เพิ่ ม ขึ ้น หรื อ ลดลงมากกว่ า ร้อ ยละ 10 ของมู ล ค่ า ใน Procurement Strategy จะต้อ งขออนุ มั ติ จ ากกรมเชื ้อ เพลิ ง ธรรมชาติ
ก่อนการเข้าทาสัญญากับผูค้ า้ ด้วย ทั้งนี ้ ปตท.สผ. จะคัดเลือกผูค้ า้ ที่มีคุณสมบัติทางเทคนิ คและ SSHE ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน
ส่วนที่ 2 หน้า 11
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และเสนอราคาประเมินต่าสุด หรือ เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. เท่านัน้ นอกจากการนาวิธีการประเมินคัดเลือกผูค้ า้ แบบให้นา้ หนักด้าน
คุณภาพและราคามาพิจารณาใช้ในการประเมินคัดเลือกผู้ค้าแล้ว ปตท.สผ. ยังได้นาหลักเกณฑ์การจัดซือ้ จัดจ้างที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Procurement) มาพิจารณาเพื่อใช้เป็ นเกณฑ์ในการประเมินทางเทคนิคในขั้นตอนการคัดเลือกผูค้ ้าเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการ
ดาเนินงานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อีกด้วย
การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน
การบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้ามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ผูบ้ ริหารสัญญาจะเตรียมความพร้อมระหว่างผูค้ ้าและผู้ที่เกี่ ยวข้องทุกสาขา เพื่อทาความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่องแผนงานเป้าหมาย
มาตรฐานความปลอดภัย ความเสี่ ยงที่ อ าจจะเกิ ดขึ น้ รวมถึ งตัวชี ้วัดการท างานที่ ส าคัญ (Key Performance Indicators หรื อ KPIs) และ
จะทาการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานเป็ นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผูค้ า้ ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา นอกจากนี ้ เมื่อสิน้ สุดระยะเวลา
สั ญ ญา ผู้บ ริ ห ารสั ญ ญาต้อ งท ารายงานการประเมิ น ผลงานของผู้ค้ า (Contract Closed-out Report) เพื่ อ ให้เ กิ ด การปรับ ปรุ ง พั ฒ นา
การดาเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับผูค้ า้ ในระยะยาวต่อไป
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังมีการทบทวน ปรับปรุ งระเบียบการจัดหา (Procurement Regulation) และ Procurement and
Contract Procedure ให้มีความกระชับ คล่องตัว ทันสมัย และชัดเจนยิ่งขึน้ รวมทัง้ ปรับปรุงคู่มือการมอบอานาจ (PTTEP DAS) สาหรับอานาจ
อนุมตั ิการจัดซือ้ จัดจ้างให้รดั กุมและสอดคล้องกับการปฏิบตั ิงานปั จจุบนั เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินการ
นอกจากนีย้ ังมี การจัดอบรมและการประชุมเชิงปฏิบัติ การ และสื่อความผ่านช่องทางต่ าง ๆ ในหัวข้อการบริ หารสัญญา เพื่อสร้างความรู ้
ความเข้าใจให้แก่พนักงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสัญญา
ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. กับผูค้ า้
ในปี 2564 ปตท.สผ. ดาเนินการส่ งเสริ มความร่ว มมือและพัฒนาประสิ ทธิ ภาพการบริ หารสายโซ่อุปทานเพื่อ พัฒนา
ความสัมพันธ์กับผู้ค้า มีการสร้างแผนกิจกรรมเพื่อบริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้าประจ าปี (Supplier Relationship Management Plan) และ
ด าเนิ นการตามแผน เช่ น กิ จกรรมพิ เศษเพื่ อร่วมกันปรับปรุ งหรื อคิ ดค้นนวัตกรรมใหม่ ในการให้บริ การกั บผู้ค้าในกลุ่มงานแท่ นขุดเจาะ
การจัดประชุม Pre-bid meeting กับผู้ค้าในกลุ่มงานส าคัญหรือสัญญาที่มี ความซับซ้อน การจัดประชุมรายไตรมาสกับผูค้ ้าหลักที่ ส าคัญ
ด้วยความร่วมมืออันดีระหว่าง ปตท.สผ. กับผูค้ า้ ปี นีไ้ ด้มีการจัดทาข้อตกลงเงื่อนไขสัญญา (Master Service Agreement) ล่วงหน้ากับผู้ค้า
สาหรับรายการจัดหาที่เกิดขึน้ ซา้ ๆ เพื่อลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการจัดหา โดยดาเนินการแล้วเสร็จทัง้ หมด 26 สัญญา
ในระหว่างปี ปตท.สผ. ได้จัดการประชุมคู่ประจาปี 2564 (2021 PTTEP SSHE Forum) โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกัน
แสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นอกจากนีย้ ังได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อ
ร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมทัง้ เพื่อให้ผคู้ า้ มีความเข้าใจ
และนาไปปฏิ บัติให้สอดคล้องกับแนวทางของบริ ษัทฯ ต่อไป เช่น การประชุมเชิงปฏิ บัติการออนไลน์ (SSHE Contractor Online Workshop)
การประเมินการปฏิบัติงานของผูค้ ้าประจาปี (Annual Contractor Audit) การประชุมร่วมกับผูค้ ้าที่ให้บริการที่แปลงส ารวจเอส 1 เป็ นประจา
ทุกเดือน (S1 SSHE Club) เป็ นต้น
การจัดหาสินค้าและบริการจากผูค้ า้ ในท้องถิ่น
ปตท.สผ. สนั บสนุ นการจั ดหาสิ นค้าและบริ ก ารจากผู้ค้าในท้อ งถิ่ น เพื่ อ เป็ นการยกระดับความสามารถของผู้ค้า
ในประเทศไทยให้ส ามารถแข่ ง ขั น กั บ บริ ษั ท ต่ า งชาติ ส่ ง เสริ ม ให้เ กิ ด การจ้ า งงานในประเทศไทย กระจายรายได้สู่ ค นไทย รวมทั้ ง
ลดการรั่วไหลของเงินตราไทยออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็ นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
กับชุมชน ส่งผลให้องค์กรได้ร ับความไว้วางใจจากชุมชนในการด าเนินการ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ค้าดูแลและ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนของสินค้าและสนับสนุนการจัดหาในท้องถิ่นด้วย
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
การบริหารจัดการผูค้ า้ ด้านความยั่งยืน
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม
ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับการจัดการห่วงโซ่อุปทาน และการพัฒนา
ให้เกิดขึน้ อย่างเป็ นรูปธรรมผ่านการกากับดูแลผูค้ า้ ของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ยังได้กาหนด “แนวทางการปฏิบตั ิอย่างยั่งยืนของผูค้ า้ ปตท.สผ.” โดยพิจารณาเนือ้ หาและขอบเขตให้อยู่ภายใต้
ข้อกาหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผคู้ า้ ของ ปตท.สผ. มีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม การเคารพสิทธิมนุษยชน
การดูแลอาชี วอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความส าคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้อง เช่ น
การกาหนด “แผนการจัดหาที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement Roadmap)” และจัดให้มี “โครงการจัดทาเกณฑ์การจัดซือ้ จัดจ้าง
สินค้าที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร” ซึ่งได้ริเริ่มดาเนินการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาตั้งแต่ปี 2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปั จจุบัน
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังสนับสนุนให้ผคู้ า้ ของบริษัทฯ กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิอย่างยั่งยืนให้แก่ผคู้ า้ ของตน เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของ
ห่วงโซ่อปุ ทานอย่างยั่งยืนต่อไป
การประเมินทางด้านความยั่งยืน
เพื่อให้การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานมีประสิทธิภาพในการบริหารกับผูค้ ้ามากยิ่งขึน้ ในปี 2564 ปตท.สผ. และบริษัท
ในกลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมกันจัดท าการตรวจประเมิ นผู้ค้าด้านความยั่งยื น ผ่ านระบบ Microsoft Teams Meeting โดยใช้หน่ วยงานภายนอก
(Supplier Audit by External Party) ซึ่งมี ผู้ค้าส าคัญของบริ ษั ท ฯ 2 ราย ในหมวดงานซ่ อ มบ ารุ งและโลจิ สติ กส์ ผ่ านการตรวจสอบผลการ
ดาเนินงานด้าน ESG นอกจากนี ้ เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของ ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. จึงได้จดั ให้มีการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ
โดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้คู่คา้ สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินศักยภาพด้านความยั่งยืนและสามารถนาไปพัฒนาศักยภาพ
ด้านความยั่งยืนขององค์กรตนเองได้
การร้องเรียน
เพื่อให้ผูค้ า้ แจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสุจริตต่อการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย การกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ของกรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ ที่กระทาการแทน
ปตท.สผ. รวมถึ งให้ความคุ้มครองแก่ ผู้แจ้งเรื่ องร้องเรี ยนและบุคคลใด ๆ ที่ ให้ความร่วมมื อกับ ปตท.สผ. ด้วยความสุจริ ตใจ ปตท.สผ.
จึงได้เปิ ดช่องทางต่าง ๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผูค้ า้ (CG Hotline Channels) อาทิ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง cghotline@pttep.com
หรือการแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ www.pttep.com
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมโครงการจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สาหรับโครงการจัดหาที่มีมลู ค่าสูง เพื่อให้
ภาคประชาชนได้เข้าสังเกตการณ์การดาเนินการจัดหาของบริษัทฯ โดยในปี 2564 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) อยู่ใน
ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกโครงการจาก ปตท.สผ. จานวน 1 โครงการ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทลั ในการบริหารจัดการคู่คา้
ปตท.สผ. ได้นาระบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการคู่คา้ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและบริหารความเสี่ยงได้
ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการหลาย ๆ ด้านให้อยู่ในรู ปแบบดิจิทัลตามกลยุทธ์ Transformation
ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน ตัง้ แต่กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการสัญญา จนถึงการจัดซือ้ ส่งมอบสินค้าและบริการ ดังนี ้
1) พัฒนาระบบปฏิบัติการด้านการจัดซือ้ จัดจ้างแบบองค์ร วม โดยพัฒนาแล้วเสร็จและเริ่มใช้งานบางส่วน เช่น
ฟั งก์ชันการเสนอราคาแบบไม่ซบั ซ้อน (Request for Quotation) ฟั งก์ชันแบบสัญญามาตรฐาน (Standard Form of Contract Repository)
และ e-Catalog ทัง้ นี ้ ฟั งก์ชนั อื่น ๆ อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2565
2) พัฒนาระบบ GEP Smart เพื่อปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบ Compliance Assessment ให้ทนั สมัยและ
สอดคล้องกับกระบวนการจัดหาในปัจจุบนั มากขึน้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาช่วย
ส่วนที่ 2 หน้า 13
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ทัง้ นี ้ ในปี 2564 บริษัทฯ เน้นบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทัง้ หมด โดยเพิ่มการวิเคราะห์
ข้อมูลคู่คา้ ห่วงโซ่อุปทาน และข้อมูลภายนอก เข้าไปในระบบของบริ ษัทฯ รวมถึงเชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การจัดซือ้ จัดจ้าง
การขนส่งสินค้า และการชาระค่าบริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการจัดซือ้ จัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึน้
(9) เจ้ำหนี้
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึงเจ้าหนีต้ ่าง ๆ ของ ปตท.สผ. โดย
การปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็ นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ทั้งนี ้ ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิ ดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย โดยให้ความสาคัญ ต่อความถูกต้อง
ความครบถ้วน ความรวดเร็ว และความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิ ดเผย โดยสารสนเทศที่สาคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงิน และ
ข้อมูลที่ ไม่ ใช่ ทางการเงิ น ด้านข้อมูลทางการเงิ นโดยเฉพาะในส่ ว นของงบการเงิ นนั้น ได้ผ่ านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี
ว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รบั รองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ก่อนเปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน
ส าหรับผู้ถื อหุ้นกู้และเจ้าหนี ้อื่ น ปตท.สผ. ได้ด าเนิ นการออกหุ้นกู้ตามข้อก าหนดกฎหมายและประกาศต่ าง ๆ ของ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถื อหุ้นอย่ างเคร่งครัด
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังคานึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละเงื่อนไขตามสัญญากู้ ยืม
ต่าง ๆ และมีการเปิ ดเผยข้อมูลแก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทัง้ มีมาตรการรองรับในกรณีที่ผมู้ ีส่วนได้เสียอาจได้รบั ความเสียหายอันเกิด
จากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผูอ้ อกหุน้ กูแ้ ละเงื่อนไขตามสัญญากูย้ ืมด้วย
(10) คู่แข่ง
ปตท.สผ. ถื อ ปฏิ บัติ ต่ อ คู่ แข่ งด้วยความเป็ นมื อ อาชี พและเสมอภาค ภายใต้กรอบกติ กาการแข่ งขันที่ โปร่ งใสและ
เป็ นธรรม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดยบริษัทฯ ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนดสาหรับ
การแข่งขันทางการค้าที่เกี่ ยวข้องกับคู่แข่ งในแต่ละพื ้นที่ ที่ บริษั ทฯ ดาเนินธุรกิจ ทั้งนี ้ รายละเอียดแนวปฏิบัติ ที่ดี เกี่ ยวกับคู่แข่งปรากฏใน
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการแข่งขันทางการค้า
(11) ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในการเข้าไปดาเนินงานในท้องที่ต่าง ๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบตั ิอนั คานึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่นนัน้ ๆ
ได้มี การปฐมนิ เทศให้พนั กงานที่ ได้ร ับมอบหมายไปปฏิ บัติ งาน โดยจัดหาข้อมูลจากบริ ษั ทที่ ปรึกษาชั้นน าที่ บริ การจัดสรรข้อมูลเชิ งลึ ก
ในการใช้ชีวิตและขนบธรรมเนียมประเพณี ในแต่ละท้องถิ่น ให้พนักงานได้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
อีกทัง้ ยังสนับสนุนในการให้พนักงานเรียนรูภ้ าษาท้องถิ่นเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการทางานร่วมกันกับคนในพืน้ ที่นนั้ ๆ ให้ดียิ่งขึน้
(12) สิทธิมนุษยชน
ปตท.สผ. ได้ก าหนดนโยบายด้า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ า งชั ด เจน โดยมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะส่ ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื ้น ฐาน
ดังแสดงในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม ในการปฏิบตั ิ
ต่อพนักงานและผู้มีส่ วนได้เสี ยจากการด าเนิ นธุรกิจของ ปตท.สผ. หลีกเลี่ยงการมีส่ วนเกี่ ยวข้องในการละเมิ ดสิ ทธิ มนุษยชน และปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกี ยรติโดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่จ้างแรงงานเด็กหรือการไม่ใช้แรงงานบังคับทั้งทางตร ง
และทางอ้อ ม ไม่ ว่ าประเทศที่ ไปลงทุ นจะมี กฎหมายท้อ งถิ่ นก าหนดเกี่ ยวกั บเรื่ อ งสิ ทธิ มนุ ษ ยชนไว้หรื อ ไม่ ก็ ตาม โดยปฏิ บัติ สอดคล้อ ง
ตามหลักสิทธิ มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN Universal Declaration of Human Rights) หลักการชีแ้ นะเรื่องสิทธิ มนุษยชนส าหรับ
ธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และข้อตกลงร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องกับการด าเนิ นงานของบริษั ทฯ ได้แก่
สนธิ สัญ ญาต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้อ งกั บการปฏิ บัติ ต่ อ แรงงานและปฏิ ญญาสหประชาชาติ ว่ า ด้ว ยสิ ทธิ ข องชนเผ่ าพื ้นเมื อ ง (United Nations
Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) และข้อ ตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรื อ UNGC)
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ซึ่งในปี ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 7 รวมถึงยังได้รบั รางวัลองค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจาปี 2564 จากกรมคุม้ ครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม ติดต่อกันเป็ นปี ที่ 3
ในปัจจุบนั ปตท.สผ. ยังเป็ นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) ร่วมกับ
อี ก 14 องค์กรที่ ตระหนั กถึ งการพั ฒ นาอย่ างยั่งยื น ในฐานะผู้ร่ วมจั ด ตั้งสมาคมเมื่ อ ปี 2559 เพื่ อ ร่ วมขับเคลื่ อ นให้ภ าคธุ ร กิ จของไทย
ได้เข้าใจถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนภายใต้ขอ้ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอีกด้วย
ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็ นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย และดูแลไม่ให้เกิด
การคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ ยวข้องกับ ปตท.สผ. รวมถึงการว่าจ้างคู่ธุรกิจที่มี การดาเนินงานภายใต้กรอบจริยธรรมและ
ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผูบ้ ริหารและพนักงานผ่านตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการสวัสดิการ
เพื่อรับฟั งข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่เหมาะสมและจาเป็ น เพื่อ ส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึน้
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้จากเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. หัวข้อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment.aspx ในหัวข้อย่อย “สิทธิมนุษยชน”
(13) กฎหมำย
ปตท.สผ. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การเคารพและปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งในทุ ก พื ้น ที่ ที่ เ ข้ า ไปด าเนิ น ธุ ร กิ จ
โดยคณะกรรมการบริ ษั ทได้ก าหนดเรื่องการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่ าง ๆ ที่เกี่ ยวข้องไว้ในจริ ยธรรมธุ ร กิ จ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตัง้ แต่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องทาความเข้าใจและปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพืน้ ที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานกลางในการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งได้แก่ ฝ่ ายบรรษัทภิบาล
การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกากับดูแลบริษัทย่อย โดยมีสายการรายงานตรงต่อผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงาน
เลขานุการบริษัท รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิ จการองค์กรและกากับดูแล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามลาดับ
และตั้งแต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้ประกาศนโยบายการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดาเนิน
กิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ. ทราบถึ งบทบาทหน้าที่ของแต่ละบุคคลในการส่งเสริมให้การ
ปฏิบตั ิงานถูกต้องตามกฎหมาย โดยควบคู่กับการดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความตระหนักรูข้ องพนักงานผ่านโปรแกรมการกากับดูแลการ
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Compliance Program) และได้มีการจัดทาคู่มือการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Manual) เพื่อเป็ น
คู่มื อที่ รวบรวมข้อมูลและกฎระเบี ยบที่ เกี่ ยวข้องกับการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย กฎระเบี ยบภายในองค์กร และข้อตกลงตามสัญญา โดยมี
วัตถุประสงค์ให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ ทัง้ ภายในและภายนอกองค์กร
โดยในปี 2564 เพื่ อ รองรับการปฏิ บัติ ตามกฎหมายใหม่ ที่ ส าคัญ และมี ผลต่ อ การด าเนิ นงานของ ปตท.สผ. ได้แก่
พระราชบัญญัติคมุ้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ที่จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ปตท.สผ. ได้จัดทาและประกาศข้อกาหนดใน
การปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลส าหรับพนักงาน เพื่อให้พนักงานทราบถึงวิธีการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลและสามารถ
ปฏิ บัติ งานให้เป็ นไปตามกฎหมายดังกล่ าวได้อย่ างครบถ้วนและถูกต้อง และเผยแพร่เอกสารแจ้งการคุ้มครองข้อมูลส่ วนบุคคลส าหรับ
บุคคลภายนอก บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ เพื่อแจ้งให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็ นบุคคลภายนอกทราบและทาความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์
และวิธีการเก็บรวบรวม การใช้ การเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือการโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ สิทธิต่าง ๆ ในฐานะเจ้าของข้อมูล
ส่วนบุคคล
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6.1.3 กำรเปิ ดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
กำรเปิ ดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลทีม่ ิใช่ทำงกำรเงิน
การเปิ ดเผยสารสนเทศเป็ นหนึ่ งในหลักการที่ มี ค วามส าคัญ ต่ อ การก ากั บดู แ ลกิ จการที่ ดี ปตท.สผ. จึ งให้ความส าคั ญ
กับข้อมูลข่าวสารที่ตอ้ งแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผูถ้ ือหุน้ ทั้งในด้านความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และความ
เท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดย
มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานสื่อสารองค์กรคอยดูแลให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถาม
สารสนเทศที่สาคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วยข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2564 การเปิ ดเผยข้อมูล
ทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนัน้ ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการ
บัญชีที่รบั รองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิ ดเผยแก่สาธารณะ โดยคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงินไว้ในรายงานประจาปี ด้วย นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังเปิ ดเผยงบการเงินประจ าปี
ฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และนักลงทุนได้รบั ข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึน้ ซึ่งข้อมูล
ก่อนและหลังการตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสาคัญแต่อย่างใด สาหรับการเปิ ดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนัน้ ปตท.สผ. ได้เปิ ดเผยข้อมูล
ตามกฎเกณฑ์ที่ ตลาดหลักทรัพย์ฯ และส านั กงานคณะกรรมการก ากั บหลักทรัพย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ก าหนดไว้ ซึ่ งได้แก่
การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายเงินปั นผล บทวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง
จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี ้ ยังมีการรายงานการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจาปี และแบบ 56-1 ด้วย
ข้อมูลต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิ ดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ไว้ในเว็บ ไซต์
ของ ปตท.สผ. ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่ขอ้ มูลที่สาคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุงให้เป็ นปั จจุบนั
อยู่เสมอ เพื่อให้ผใู้ ช้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ทันต่อเหตุการณ์ เข้าถึงข้อมูลโดยสะดวกและได้รบั ประโยชน์มากที่สุด ซึ่งประกอบด้ว ยข้อมูล
สาคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดาเนินงานที่นาเสนอต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส
รวมทัง้ เผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กาหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนาเสนอข้อมูล ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและ
ย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ซ่ึงออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจาปี นอกจากนีย้ งั มีการจัดทาสื่อเผยแพร่เพื่อให้ความรูเ้ บือ้ งต้นเกี่ยวกับ
ผลประกอบการและการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในรูปแบบของวิดีโอ และเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic แก่นกั ลงทุนอีกด้วย
ปตท.สผ. มีการจัดทาวารสารนักลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ช่ือ Explorer’s Journal ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ ยวกับผลประกอบการ
รายไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่สาคัญในช่วงเวลานั้น ๆ
รวมทั้งสาระน่ารู เ้ กี่ ยวกับธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้จัดทาเป็ น 2 ภาษาและเผยแพร่ในเว็บไซต์ พร้อมทั้งจัดส่ง
ให้ผูถ้ ือหุน้ ที่สนใจทั้งทางไปรษณี ยแ์ ละอีเมล รวมถึงมีการจัดทาแอปพลิเคชันนักลงทุนสัมพันธ์บนมือถือ (PTTEP Investor Relations Mobile
Application) และ Chatbot ซึ่งถือเป็ นการเพิ่มช่องทางให้ผถู้ ือหุน้ สามารถรับข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้อย่างต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์
อีกช่องทางหนึ่ง
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ในรอบปี 2564 ปตท.สผ. ได้เปิ ดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 57 เรื่อง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและ
ให้ขอ้ มูลแก่ผถู้ ือหุน้ นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปได้ดงั นี ้
กิจกรรม
• การจัดประชุมเพื่อพบผูถ้ ือหุน้ และนักลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ

จำนวน (ครั้ง)
24

(Roadshows/Conferences) โดยจัดในรูปแบบเสมือนจริง (Virtual)
• การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

• งาน Opportunity Day และ SET Digital Roadshow (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)

7

• การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรูแ้ ก่นักลงทุน (Knowledge Sharing)

1

• การพบกับนักลงทุนเพื่อให้ขอ้ มูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์

10

(Conference Calls)
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติ ดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) รู ปแบบการจัดกิ จกรรมในปี 2564 โดย
ส่วนใหญ่จัดในรูปแบบของการประชุมเสมือนจริง หรือ Virtual Conference และการให้ขอ้ มูลผ่านทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน ทัง้ นี ้ ในงานประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2564 ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ขอ้ มูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นที่มีข ้อสงสัยเกี่ ยวกั บ
ปตท.สผ. ซึ่งถือเป็ นการเพิ่มช่องทางในการเปิ ดเผยข้อมูลของ ปตท.สผ. แก่ผถู้ ือหุน้ อีกด้วย
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิ ดเผยข้อมูลที่ถกู ต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญของการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดาเนินการอย่างดีที่สดุ
นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รบั ผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ ปตท.สผ. ให้แก่นักวิเคราะห์
ผูถ้ ือหุน้ และผูล้ งทุนทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่นให้นักวิเคราะห์
และผู้ลงทุน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน นอกจากนีย้ ังรับผิดชอบประสานงานและให้คาปรึกษาเกี่ ยวกับงาน
นักลงทุนสัมพันธ์แก่ผบู้ ริหารของ ปตท.สผ.
นักลงทุนหรือผูส้ นใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ ดังนี ้
1) หัวหน้ำงำนนักลงทุนสัมพันธ์:
นายธนัตถ์ ธารงศักดิ์สวุ ิทย์ โทรศัพท์: +66-2537-4259
2) หน่วยงำนนักลงทุนสัมพันธ์:
โทรศัพท์: +66-2537-7641, +66-2537-4217 และ +66-2537-5522
อีเมล: ir@pttep.com โทรสาร: +66-2537-4444
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6.2

จริยธรรมธุรกิจ

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็ นกรอบพฤติกรรมและเป็ นแนวทาง
การดาเนินธุรกิจที่ดี สาหรับให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบตั ิ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพ
สิทธิ แ ละปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่ างเสมอภาค เป็ นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อ มั่นและการยอมรับ
ในการดาเนินงานที่มีประสิทธิ ภ าพและโปร่งใสของกลุ่ม ปตท.สผ. และสร้างคุณ ค่าระยะยาวให้แ ก่ผู้มีส่ว นได้เสี ยทุกกลุ่มอย่ างยั่ง ยื น
และเป็ นธรรมต่อทุกฝ่ าย
จริยธรรมธุร กิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นส่วนหนึ่งของ “การกากับดูแ ลกิจการที่ดีแ ละจริยธรรมธุร กิ จของกลุ่ม ปตท.สผ.
(CG&BE)” ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัท ฯ อย่างเป็ นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2532 และมีการทบทวน
เป็ นประจาทุกปี โดยฉบับปั จจุบนั ได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 และถือเป็ นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรายละเอียดการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ปรากฏในเอกสารแนบ 5
จริยธรรมธุร กิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลัก การ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างค าถาม รวมถึงข้อ มูล เพื่ อ
การศึกษาเพิ่มเติมและหน่วยงานผูร้ บั ผิดชอบในแต่ละเรื่องจานวน 10 เรื่องที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กรในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ซึ่งกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบตั ิ ดังต่อไปนี ้
1) การปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง
2) ความเป็ นกลางทางการเมือง
3) ทรัพยากรบุคคล
• สภาพแวดล้อมในการปฏิบตั ิงาน
• ความเป็ นส่วนตัว การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ข่มขู่คกุ คาม
• ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์
• การทางานอื่น ๆ และการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของผูบ้ ริหารและพนักงาน
4) การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
• การบันทึก การใช้ การเปิ ดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล
• การใช้และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
• การใช้และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปั ญญา
• การซือ้ ขายหลักทรัพย์และการใช้ขอ้ มูลภายใน
5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
6) การจัดหาและสัญญา
7) การต่อต้านคอร์รปั ชัน
8) การแข่งขันทางการค้า
9) การป้องกันการฟอกเงิน
10) ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้แจกจ่ายหนังสือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และ
พนักงานทุกคนเพื่อใช้อา้ งอิงและถือปฏิบตั ิดว้ ย ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาที่จะยึดถือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นหลักปฏิบตั ิในการดาเนินงานด้วยมาตรฐานขัน้ สูงสุด นอกจากนีไ้ ด้แจกจ่ายให้แก่ผรู้ ว่ มทุน หน่วยงานกากับดูแล
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หน่วยงานที่ ปตท.สผ. ติดต่อเป็ นประจา และผูท้ ี่สนใจเมื่ อติดต่อขอมา รวมทัง้ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ภายใต้หวั ข้อเรื่องการ
กากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ นักลงทุน และผูท้ ี่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย
ปตท.สผ. ให้ค วามส าคัญ กับ การเสริ ม สร้า งความรู ้ค วามเข้า ใจในเรื่ อ งการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ดแู ลให้มีการสื่อสารในเรื่องดังกล่าวเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่า กรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบตั ิตามนโยบายดังกล่าว และได้ขยายการสื่อสารไปยังผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก เช่น
ผูค้ า้ ผูร้ ่วมทุน และตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นต้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีตลอดห่วงโซ่ธุรกิจและสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอี ยด
ปรากฏในหัวข้อย่อย “การสื่อสาร การให้ความรู ้ และการฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่อง” ภายใต้หวั ข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”
คณะกรรมการบริษัทเป็ นผูต้ ิดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดาเนินงานด้าน CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัท
ทราบเป็ นประจาทุกไตรมาส โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และคณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส ทาให้สามารถติดตามผลการดาเนิ นงานให้เห็ นผลอย่ างเป็ นรู ปธรรม นอกจากนีค้ ณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนยังได้มีการพิจารณาแผนการดาเนินงาน โดยนาผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจกา รที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจ และการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน มาเป็ นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
และสม่าเสมอ
6.3

กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญของนโยบำย แนวปฏิบัติ และระบบกำรกำกับดูแลกิจกำรในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
6.3.1 กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำกำรทีส่ ำคัญเกี่ยวกับกำรทบทวนนโยบำย แนวปฏิบัติ และระบบกำรกำกับดูแลกิจกำร

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดีว่าเป็ นสิ่งสาคัญที่จะช่วยส่งเสริมการดาเนินงานของบริษัทฯ
ให้มีประสิทธิภาพและเติบโตได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะนาไปสู่ประโยชน์สงู สุดต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย จึงได้มีการทบทวนและพัฒนานโยบาย
ระเบียบ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเป็ นประจา เพื่อให้การดาเนินการของบริษัทฯ มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ โดยในปี 2564 มีพัฒนาการและการ
เปลี่ยนแปลงด้านการกากับดูแลกิจการที่สาคัญดังนี ้
1) การทบทวนระเบียบการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE)
ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีการทบทวนระเบี ยบ CG&BE เป็ นประจาทุกปี เพื่อ ให้สอดคล้อ งกับมาตรฐานสากลและ
กฎระเบียบต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยในรอบปี 2564 ได้มีการทบทวนและพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ แล้วพบว่า เนือ้ หาในระเบีย บ CG&BE
ยังมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน และแนวปฏิบัติที่ดีในปั จจุบัน โดยยังไม่มี
การเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบอย่างมีนยั สาคัญ
2) การสารวจความคิดเห็นของผูม้ ีส่วนได้เสียของ ปตท.สผ.
ในปี 2564 ปตท.สผ. ได้ว่าจ้างให้บริษัทที่ปรึกษาภายนอกซึ่งมีความเป็ นอิสระทาการสารวจความคิดเห็นกับ กลุ่ม
ผูม้ ีส่วนได้เสียหลักทัง้ ภายในและภายนอกบริษัทฯ ต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ ตามกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาความยั่งยืน (HPO, GRC
และ SVC) และการเป็ นองค์กรต้นแบบด้าน GRC (GRC Role Model) และนาผลการศึกษามาจัดทาแผนพัฒนาการดาเนินงาน เพื่อให้
มั่นใจว่าการกากับดูแลองค์กรเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในกรอบของการกากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้แก่
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายและช่วยขับเคลื่อนให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างยั่งยืน
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3) การจัดทาระบบการรายงานด้าน CG&BE (CG&BE Report System) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ปตท.สผ. ได้จัด ท าระบบการรายงานด้า น CG&BE ในรู ป แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ล้ว เสร็จ และเริ่ ม ใช้ง านในปี 2564
เพื่อปรับปรุงการดาเนินการให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ จากเดิมที่ดาเนินการในรูปแบบเอกสาร โดยเป็ นระบบให้รายงานและเก็บรวบรวมข้อมูล
ของพนักงานในการรายงานที่เกี่ยวข้องกับระเบียบ CG&BE ได้แก่ การลงนามในพันธสัญญา การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์
นอกจากนี ้ยัง จัด ให้มี ก ารรายงานข้อ มูล บุคคลที่ มี ค วามสัมพัน ธ์ใ กล้ชิ ด ที่ ท างานในกลุ่ม ปตท.สผ. และบริ ษั ท ที่ ปตท.สผ. เข้า ลงทุน
ที่มีผลประโยชน์ขดั กันกับผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. ด้วย
6.3.2 กำรปฏิบัติในเรื่องอื่น ๆ ตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและยึดมั่นในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึง
แนวปฏิ บัติ ที่ ดี (Best Practice) ในระดับ สากล โดยการน าแนวปฏิ บัติ ที่ ดี มาปรับ ใช้นั้น จะค านึ งถึ งความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อ ม
การดาเนินธุร กิจของบริษัทฯ และประโยชน์ต่อ บริษั ทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีเรื่องที่ ปตท.สผ. ดาเนินการตาม
แนวปฏิบตั ิที่ดีเพิ่มเติม เช่น
1) ปตท. ถื อ หุ้น ปตท.สผ. (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) ในสัดส่วนร้อ ยละ 65.29 จึงทาให้มีสัดส่วน Free Float น้อ ยกว่า
ร้อยละ 40 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายแล้วทัง้ หมด อย่างไรก็ตาม สัดส่วน Free Float ในปั จจุบนั มีเพียงพอที่ผถู้ ือหุน้ รายย่อยจะใช้สิทธิยบั ยั้ง
ในธุรกรรมที่เป็ นรายการที่สาคัญได้ โดย ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ ให้ความสาคัญและดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยมาโดยตลอด รวมทัง้ จัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ
เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์กบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอยู่เสมอ และได้รบั การยอมรับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย
2) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับ การจัดส่ง หนังสือ เชิญ ประชุมให้ผู้ถือ หุ้นล่ วงหน้า เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นมีเวลาศึก ษาข้อ มูล
อย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งกาหนดวันจัดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในช่วงเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายนของทุกปี เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้
สามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก โดยกาหนดการประชุมไม่ให้ทบั ซ้อนกับการประชุมของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเพื่อได้รบั สิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ โดยเร็ว เช่น สิทธิในการได้รบั เงินปั นผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ
ปตท.สผ. จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่ อประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวมด้วย ทาให้ ปตท.สผ. ต้องวางแผนการจัดทา
รายงานต่าง ๆ อย่างดี โดยปั จจุบนั ปตท.สผ. สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม ทางไปรษณียใ์ ห้ผถู้ ือหุน้ ได้ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนวันประชุม
อีกทั้ง ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผูถ้ ือหุน้ ได้ศึกษา
ข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย
3) ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดให้เลือกตัง้ กรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก (Majority Vote) โดยผูถ้ ือหุน้ แต่ละคน
มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ และผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคลได้ ซึ่งบุคคลที่ได้รบั คะแนนเสียง
สูง สุด ตามล าดับ ลงมาเป็ น ผู้ไ ด้ร ับ เลื อ กตั้ง เป็ น กรรมการเท่ า กั บ จ านวนกรรมการที่ จ ะพึ ง เลื อ กตั้ง ปตท.สผ. จึ ง ไม่ ไ ด้ก าหนดวิ ธี ก าร
ลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิ ของ
ผูถ้ ือหุน้ รายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผถู้ ือหุน้ รายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการได้ล่วงหน้า
4) การตรวจสอบสิทธิของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการมอบฉันทะหลายทอดนัน้ เป็ นไป
โดยถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผูถ้ ือหุน้ รายอื่นที่เข้าประชุมผูถ้ ือหุน้
5) การกาหนดการเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ปี และถือว่าขาดคุณสมบัติทนั ทีเมื่อมีอายุครบ 70 ปี บริบรู ณ์
6) การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รบั การพิจารณาเลือกตัง้ กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก ทัง้ นี ้ การกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่ง
ของกรรมการอิสระน้อยลง (เช่น ไม่เกิน 6 ปี ) เป็ นอีกประเด็นที่บริษัทฯ ให้ความสาคัญและอาจพิจารณาดาเนินการเมื่อมีความเหมาะสม
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โดยคานึงถึงเรื่องการมีกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจาเป็ นสาหรับธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมเป็ นสาคัญ เพื่อประโยชน์สงู สุด
ของ ปตท.สผ. และผูม้ ีส่วนได้เสียเป็ นสาคัญ
7) การกาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่
8) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับความเป็ นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหาประธานกรรมการ
จากกรรมการอิสระเป็ นล าดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผ ลหรือ มี ค วามเหมาะสมในประเด็ นอื่ น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อ กรรมการอื่ น
รวมทัง้ พิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความรูค้ วามเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ทางาน รวมถึงลักษณะการเป็ นผูน้ าที่ดี
เป็ นต้น เพื่อ ให้ได้บุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการต่าง ๆ ในการตรวจสอบก ารทาหน้าที่ด้วย เช่น การประเมินผล
การปฏิ บัติ ง านของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้ง คณะ เพื่ อ ให้ม่ ัน ใจว่ า ได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระได้อ ย่ า งแท้ จ ริ ง
โดยมี ร ายละเอีย ดปรากฏในหัวข้อ “ความเป็ นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปั จจุบันประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณ สมบั ติ
เป็ นกรรมการอิสระด้วย
9) คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของทักษะความชานาญที่หลากหลาย (Skill Mix) เป็ นประจา
ทุกปี โดยกาหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านอย่างชัดเจน และกาหนดเป้าหมาย (Target) สาหรับ Skill Mix ในแต่ละปี
ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนากรรมการ รวมทั้งให้ความสาคัญ
กับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) โดยไม่มีนโยบายกี ดกันทางเพศ สัญชาติ เชือ้ ชาติ เผ่าพันธุ์ ถิ่นกาเนิด หรือ
พืน้ ฐานทางด้านวัฒนธรรมด้วย
10) ปตท.สผ. มีแนวปฏิบตั ิที่ดีเรื่ององค์ประชุมขัน้ ต่าในการลงมติการประชุม ว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี ้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกาหนดว่า ในกรณี
ที่กรรมการขาดประชุมเกินกว่า 3 ครั้งติดต่อ กันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถื อ ว่าขาดคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการโดยอัตโนมัติ และ
กาหนดให้ก ารเข้าร่วมประชุม เป็ น ตัวชี ้วัดในการประเมิ นผลการปฏิบัติง านของคณะกรรมการ ( Board Performance Target) อีกด้ว ย
ประกอบกับ ปตท.สผ. ได้กาหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการ
สามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยในรอบปี 2564 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกว่า 2 ใน 3 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ทุกครัง้ และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิ ดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซกั ถามและอ ภิปรายอย่างกว้างขวาง
เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็ นเอกฉันท์ดว้ ย
11) การประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งมี ก ารด าเนิ น การอย่ า งจริ ง จั ง
โดยวัด ผลจากแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านทั้ง การประเมิ น ตนเองและแบบไขว้ การประเมิ น ประธานกรรมการ และการประ เมิ น
คณะกรรมการทั้ง คณะ ประกอบการวัดผลตาม Board Performance Target โดยครอบคลุม การประเมิ น ในทุกมิ ติ ทั้ง ทางด้า นผลการ
ดาเนินงานและการกากับดูแลกิจการที่ดี และได้มีการนาผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ
ที่เกี่ ยวข้อ ง เพื่อ ปรับปรุ งการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึน้ นอกจากนีย้ ังได้ร ับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เป็ นกลาง เช่น การสารวจ
ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปี (CGR) ดาเนินการโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมถึง
การประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดยได้นาผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการปฏิบตั ิงานของกรรมการด้วย
12) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครัง้ และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครัง้ ในปี 2564
เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สาคัญและเป็ นประโยชน์ต่อ บริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย รวมถึงการยกระดับ
การกากับดูแลกิจการที่ดี และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (CEO) ทราบถึงผลการประชุมด้วย
13) ปตท.สผ. กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนของ CEO และผูบ้ ริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว รวมทัง้ ผูกกับผลประกอบการของ ปตท.สผ. (Tied to Performance) และได้เปิ ดเผยสัดส่วนเปรียบเทียบ (Ratio)
ของค่าตอบแทน CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผูบ้ ริหารระดับสูง และอัตราค่าตอบแทน CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทัง้ หมดด้วย
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14) ปตท.สผ. ไม่มีโครงการให้สิทธิแก่ผบู้ ริหารในการซือ้ หลักทรัพย์ของ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กาหนดโครงสร้าง

ค่ า ตอบแทนที่ เ หมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ และแข่ ง ขัน ได้ ซึ่ ง ได้ร ับ การกลั่น กรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
และคณะกรรมการบริษัท
6.3.3 รำงวัลต่ำง ๆ เกี่ยวกับกำรกำกับดูแลกิจกำรทีด่ ี
1) ได้รบั รางวัลองค์กรโปร่งใส จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการ
ประกาศรางวัลครัง้ ที่ 10 ที่ผ่านมา ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รบั รางวัลนี ้มาแล้ว 4 ครัง้ โดยรางวัลองค์กรโปร่งใสเป็ นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่
หน่วยงานหรือองค์กรที่มีความโดดเด่นในการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต และปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และตามแนวทางจริยธรรมที่เป็ นสากล
2) ได้รบั รางวัลดีเด่นองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรรัฐวิสาหกิจ ประจาปี 2564 จากกรมคุม้ ครองสิทธิ
และเสรีภ าพ กระทรวงยุติธรรม โดยได้ร ับรางวัลนีต้ ่อ เนื่อ งเป็ นปี ที่ 3 จากการดาเนินธุร กิจ โดยยึดมั่นในหลักการกากับดูแ ลกิ จการที่ ดี
มีความรับผิ ด ชอบต่ อ สัง คม เคารพในความแตกต่ าง และนาหลักสิ ท ธิ ม นุษ ยชนมาเป็ นพื ้น ฐานของการด าเนิ นงาน โดยยึดถื อ ปฏิ บัติ
เป็ นมาตรฐานเดียวกันในทุกพืน้ ที่ปฏิบตั ิการ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คดั เลือกที่สอดคล้องกับหลักการของสหประชาชาติ
ในการเป็ นองค์กรที่มีการกาหนดแนวปฏิบตั ิในการป้องกันการละเมิดสิทธิ มนุษยชน มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความเข้าใจด้าน
สิทธิมนุษยชนให้กบั บุคลากร มีมาตรการบริหารจัดการดูแลหน่วยงานต่าง ๆ และมีกลไกการร้องทุกข์สาหรับผูท้ ี่มีส่วนได้เสีย
3) ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิก แนวร่วมต่อต้านคอร์รปั ชันของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective Action
against Corruption หรื อ CAC) ต่ อ เนื่ อ งเป็ น สมัย ที่ 3 นับ เป็ น การยื น ยัน ความมุ่ง มั่น ของ ปตท.สผ. ในการร่ว มต่ อ ต้า นการคอร์ร ัปชัน
ทุกรูปแบบ และยึดมั่นในหลักจริยธรรมและการกากับดูแลกิจการที่ดี
4) ได้รบั การประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการ
บริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจ าปี 2564 โดยได้ร ับ การประเมิ น ในระดับ
5 สัญ ลักษณ์ หรือ “ดีเลิศ ” ซึ่งเป็ นระดับสูงสุด โดย ปตท.สผ. ได้ร ับการประเมิ น ในระดับ สูงสุดต่ อ เนื่อ งมาตั้งแต่ ก ารประเมิ นครั้ง แรก
ของ IOD ในปี 2544
5) ได้ร ับ 2 รางวัลในงาน 16th ASIAN ESG Award 2021 จากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็ นนิตยสาร
ที่ ส่ ง เสริ ม บรรษั ท ภิ บ าลของฮ่ อ งกงและภู มิ ภ าคเอเชี ย ได้แ ก่ (1) รางวัล ด้า นธรรมาภิ บ าลระดับ เอเชี ย “Asia’s Icon on Corporate
Governance” ต่ อ เนื่ อ งเป็ นปี ที่ 9 (2) รางวั ล ผู้ น าองค์ ก รดี เ ด่ น ในเอเชี ย แห่ ง ปี “ Asian Corporate Director Recognition Award”
ซึ่งมอบให้กับนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะผูน้ าที่ให้ความสาคั ญกับการบริหารกิจการตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้รบั ยกย่องให้เป็ นบริษัท “ESG Influencer” ในฐานะเป็ นองค์กรที่มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ด้าน ESG
6) ได้ร ับ ยกย่ อ งให้เ ป็ น ตัว อย่ า งที่ ดี ใ นการจัด ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี 2564 ตามเกณฑ์ก ารประเมิ น คุณ ภาพ
การจัด ประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่ง เสริ มผู้ลงทุน ไทย โดยได้ค ะแนนเต็ ม ร้อ ยละ 100 ซึ่ง ได้ร ับ คะแนนเต็ม
เป็ นครัง้ ที่ 10
7) ได้รบั 5 รางวัล จากนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง ได้แก่ 1) The Asset Platinum Award สาหรับความมุ่งมั่นในการ
ด าเนิ น งานด้า นสิ่ ง แวดล้อ ม สัง คม และธรรมาภิ บ าล (ESG) จนเป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ แ ก่ สัง คมในวงกว้า ง 2) The Asset Best Initiative in
Innovation สาหรับการริเริ่มนาเทคโนโลยีออกสู่ตลาดที่ช่วยยกระดับบริษัทอย่างก้าวกระโดด หรือมีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทันสมัย หรือ
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เปิ ดมุมมองใหม่ ๆ ในการดาเนินธุรกิจ 3) The Best Initiative in Social Responsibility สาหรับการดาเนินโครงการที่รบั ผิดชอบต่อสังคม
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีในการอยู่ร่วมกันกับผูม้ ีส่วนได้เสียต่าง ๆ 4) The Asset Best Investor Relations Team Award สาหรับ
ทีมงานนักลงทุนสัมพันธ์ที่ทางานกับนักวิเคราะห์ นักลงทุนต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิ ภ าพผ่านช่อ งทางที่ทันสมัย เช่น Social Media หรือ
Web-delivered Service 5) The Asset Best CEO Award ส าหรับ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร (CEO) ที่ มี ค วามสามารถ เป็ น ผู้น าที่ ส ร้าง
แรงบันดาลใจ คิดเชิงกลยุทธ์ สร้างทีมในการทางาน สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้ดี
8) ได้ร ับ คัด เลื อ กให้เ ป็ น สมาชิ ก ในกลุ่ม ดัช นี ค วามยั่ง ยื น ดาวโจนส์ หรื อ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
ระดับโลก ต่อ เนื่อ งเป็ นปี ที่ 8 ในกลุ่มธุร กิ จนา้ มันและก๊ า ซ ประเภทธุร กิจขั้นต้นและธุร กิ จครบวงจร (World Oil and Gas Upstream &
Integrated Industry) และยั ง ได้ร ับ การประเมิ น ในระดั บ ดี เ ยี่ ย ม (Best in Class) ในหลายหั ว ข้อ ซึ่ ง สะท้อ นให้เ ห็ น ถึ ง ความมุ่ ง มั่ น
ของ ปตท.สผ. และพนักงานทุกคนในการดาเนินงานภายใต้กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
หรือ DJSI เป็ นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รบั การยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วดั ประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่ง ยื น ของ 7,000 บริ ษั ท ชั้น น าทั่ว โลก โดยการคัด เลื อ กสมาชิ ก ในกลุ่ม ดัช นี DJSI จะพิ จ ารณาจากผลประกอบการที่ ดี ควบคู่ ไ ปกั บ
การดาเนินงานด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อ ม ทั้งนี ้ DJSI เป็ นดัชนีหลักซึ่งกองทุนที่ให้ความสาคัญ กับความยั่งยืนจะอ้างอิงถึงเพื่อ ใช้
ประกอบการพิจารณาการลงทุน
9) ได้ร ับการคัดเลือกให้เป็ นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series ต่อ เนื่อ งเป็ นปี ที่ 6 จาก
บริ ษั ท ฟุต ซี่ รัส เซล (FTSE Russell) ซึ่ง เป็ น ผู้จัด ท าดัช นี ดัง กล่ า ว โดยให้ก ารรับ รองว่ า ปตท.สผ. มี คุณ สมบัติ ต รงตามข้อ ก าหนดของ
FTSE4Good Index Series ซึ่งเป็ นดัชนีที่ใช้ชวี ้ ดั ผลการดาเนินงานทัง้ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and
Governance หรือ ESG) การจัดอันดับนีม้ ีขึน้ เพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็ นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน
รวมทัง้ เป็ นกรอบการดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
10) ได้รบั รางวัลยอดเยี่ยมด้า นความยั่งยืน (Best Sustainability Awards) กลุ่ม Sustainability Excellence ต่อเนื่องเป็ น
ปี ที่ 2 และรางวัลยอดเยี่ยมด้านนักลงทุนสัมพันธ์ (Best Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่ าตลาดสูง กว่ า
1 แสนล้านบาท จากงาน SET Awards 2021 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร อีกทัง้ ยังได้รบั การ
พิจารณาให้อยู่ในรายชื่อหุน้ ยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) เป็ นปี ที่ 6 โดย SET Awards เป็ นการมอบรางวัลให้กับ
บริษัทจดทะเบียนที่มีผลประกอบการที่โดดเด่น และดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสีย ทัง้ ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล
11) ได้ร ับ รางวัล ชนะเลิ ศในงาน Golden Peacock Global Award for Corporate Social Responsibility ครั้ง ที่ 16 จาก
Institute of Directors (IOD) สาธารณรัฐอินเดีย ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 จากการมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีส่วนช่วยในการ
พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง
12) ได้รบั รางวัล 2 รางวัล ด้านโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประเภท Innovation in Community Relations or Public
Service Communications จาก The Asia-Pacific Stevie Awards 2021 สหรัฐอเมริกา ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 6 โดยได้รบั รางวัลระดับ Silver จาก
โครงการฟื ้ นฟูป่า เพื่อการเรียนรูเ้ ชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) ซึ่งเป็ นโครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมกับสานักโครงการพระราชดาริ
และกิจการพิเศษ กรมป่ าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ฟื ้ นฟูป่าเพื่อเป็ นแหล่งเรียนรูเ้ ชิงนิเวศตามแนวคิดห้องเรียนธรรมชาติ ปรับปรุง
ภูมิทัศน์และเส้นทางศึกษาธรรมชาติ รวมถึงเส้นทางสาหรับผูใ้ ช้รถเข็น จัดทานิทรรศการกลางแจ้ง ตลอดจนการสร้างจิตสานึกเพื่อ การ
อนุรกั ษ์แก่เยาวชนในท้องถิ่น และรางวัลระดับบรอนซ์ จากโครงการป้องกันภาวะแคระแกร็นในเด็ก ในประเทศอินโดนีเซีย
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13) ได้รบั รางวัลชนะเลิศจากเวทีระดับสากล The Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2021 ประเภท Health
Promotion จากการดาเนินโครงการเพื่อ สังคมด้านการพัฒนาสุข ภาพในหลายโครงการ อาทิ โครงการพยาบาลชุมชน โค รงการพัฒ นา
ศักยภาพโรงพยาบาลลานกระบือและโรงพยาบาลสงขลา โครงการรถรักษ์สขุ ภาพ เป็ นต้น รวมถึงการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ
โรงพยาบาลต่าง ๆ ในการต่อสูก้ ับโควิด 19 อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้รบั Carbon Champion Certificate ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการ
ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากการดาเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่ าลดภาวะโลกร้อน บนพืน้ ที่ 105,000 ไร่ ครอบคลุม 27 จังหวัด
ของประเทศไทย
14) ได้ร ับรางวัลโครงการเพื่อ สังคมจากเวทีร ะดับสากล Gulf Sustainability Awards 2021 ประเภท Best Community
Development ระดับ Silver จากการดาเนินโครงการแหล่งเรียนรู เ้ รือ หลวงไทยใต้ทะเล เพื่อ อนุร ักษ์แ นวปะการังธรรมชาติ ด้วยการน า
เรือ รบหลวงที่ปลดประจาการมาจัดทาเป็ น แนวปะการังเทียม และยังเป็ นการสร้างแหล่งท่อ งเที่ยวใต้ทะเลไทย ซึ่งดาเนินการมาตั้งแต่
ปี 2554 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนท้องถิ่น โครงการนีช้ ่วยลดผลกระทบที่มีต่อแนวปะการังธรรมชาติที่อยู่ระหว่างการฟื ้ นตัว
จากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว และยังเป็ นแหล่งดานา้ ยอดนิยมเพื่อการศึกษาเรียนรูค้ วามหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์ทะเล ส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพืน้ ที่ และเพิ่มรายได้ให้กบั ชุมชนอีกด้วย
15) ได้รบั รางวัล Communitas Award 2021 จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในหมวดองค์กรที่เป็ นเลิศในด้านการรับผิดชอบ
ต่อสังคม สาขาจริยธรรม และความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม จากการดาเนินโครงการศูนย์การเรียนรูเ้ พาะฟั กลูกปู เพื่อฟื ้ นฟูทรัพยากร
ทางทะเล และส่งเสริมการสร้างรายได้อย่างยั่งยืนให้แก่ประมงพืน้ บ้านในจังหวัดสงขลา ซึ่ง ปตท.สผ. เป็ นบริษัทเดียวในประเทศไทยและ
เป็ นหนึ่งในสี่ประเทศในภูมิภาคเอเชียที่ได้รบั รางวัลในปี นี ้ โดยโครงการศูนย์การเรียนรู เ้ พาะฟั กลูกปู เป็ นโครงการที่ ปตท.สผ. ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและชุมชน เริ่มดาเนินการตัง้ แต่ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั โดยได้จัดตัง้ ศูนย์การเรียนรูฯ้ แล้ว 5 แห่ง ในจังหวัดสงขลา ปั ตตานี
และนครศรี ธ รรมราช และขยายผลเป็ น โครงการศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้เ พาะฟั ก สัต ว์น ้า เศรษฐกิ จ โดยมี เ ป้ า หมายจั ด ตั้ง ศู น ย์ก ารเรี ย นรู ้ฯ
ใน 17 จังหวัดรอบอ่าวไทย ภายในปี 2568
16) ได้รบั 3 รางวัลยอดเยี่ยมด้านการดาเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จากเวทีระดับสากลรางวัล The 12th Asia Best
CSR Practices Awards 2021 ประเภท Best Environment Friendly Project จากการด าเนิ น โครงการฟื ้ น ฟูป่ าเพื่ อ การเรี ย นรู ้เ ชิ ง นิ เ วศ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ อาเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ประเภท Community Development จากโครงการขยะสู่พลังงาน และ
ประเภท Concern for Health จากโครงการส่งเสริมการพัฒนาด้านสุขภาพและการสนับสนุนสู้ ภยั โควิด 19 ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ
ปตท.สผ. ที่พร้อมสนับสนุนชุมชนและสังคมให้เติบโตไปด้วยกัน
17) ได้รบั 3 รางวัลยอดเยี่ยมระดับ Gold ด้านโครงการเพื่อสังคมในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า 1 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ อเมริ ก า จากเวที The 13th Annual Global CSR Virtual Summit and Awards 2021 ประเทศสิ ง คโปร์ ซึ่ง เป็ น การประกวดรางวัล
ระดับภูมิภาคเอเชีย ได้แก่ ด้าน CSR Leadership จากภาพรวมผลการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ด้าน Best Community
Programme จากโครงการด้านการพัฒนาสุขภาพ และด้าน Best Environmental Excellence จากโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล
18) ได้รบั รางวัล Best CEO สาหรับนายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. กลุ่มทรัพยากร จากงาน IAA
Awards for Listed Companies 2020 ซึ่งจัดโดยสมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (IAA) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยพิจารณา
จากความรู ้ค วามสามารถของผู้บ ริ ห ารของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในด้า นการบริ ห ารองค์ก ร มี ค วามเชี่ ย วชาญในอุ ต สาหกรรมของตน
มีบรรษัทภิบาลที่ดี รวมทั้งคุณ สมบัติอื่น ๆ ที่จะทาให้บริษัทประสบความสาเร็จและเติบโตอย่างยั่ง ยืน ซึ่งเป็ นส่วนสาคัญ ต่อการเติบโต
ของตลาดทุนไทยและเศรษฐกิจไทยโดยรวม
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19) ได้รบั 5 รางวัล จากงาน Asian Excellence Award 2021 ครัง้ ที่ 11 ได้แก่ รางวัล Asia’s Best CEO ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 4
รางวัล Asia’s Best CFO ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8 รางวัล Best Investor Relations Company ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 9 รางวัล Asia’s Best CSR ต่อเนื่อง
เป็ นปี ที่ 2 และรางวั ล Best Investor Relations Professional งาน Asian Excellence Award 2021 จั ด ขึ ้น โดยนิ ต ยสาร Corporate
Governance Asia ซึ่งเป็ นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย ที่มอบรางวัลให้กับองค์กรที่มีความเป็ นเลิศ
ด้านการบริหารองค์กร การจัดการทางด้านการเงิน ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ และด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
20) ได้รบั 5 รางวัลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบด้วย 3 รางวัลในสาขา Best Employer Brand ซึ่งได้รบั รางวัล
ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2 สาขา CEO of the Year และสาขา Award for Excellence in Training จากการประกาศรางวัล Thailand Best Employer
Brand Awards 2021 จัดโดย World HRD Congress, CHRO Asia และ Employer Branding Institute องค์กรด้านการส่งเสริมนวัตกรรม
และแนวปฏิบัติดา้ นกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลระดับนานาชาติ และอีก 2 รางวัล จาก Thailand HR Excellence Awards 2021
ได้แ ก่ รางวัล ชนะเลิ ศ ระดับ โกลด์ ในสาขา Excellence in Talent Acquisition ซึ่ง เป็ น รางวัล ที่ ม อบให้กั บ องค์ก รที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ใน
กระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้าทางาน และรางวัลระดับบรอนซ์ ในสาขา Excellence in Workplace Culture ซึ่งมอบให้องค์กร
ที่เป็ นเลิศด้านวัฒนธรรมในการทางาน และส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสในการพัฒนาทักษะอย่างเต็มศักยภาพ จัดโดย Human Resources
Online ของประเทศสิงคโปร์ เพื่อ เป็ นเกี ยรติแก่องค์กรและบริษัทชั้นนาในประเทศไทยที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลยอดเยี่ยม
การได้รบั รางวัลในครัง้ นีส้ ร้างความมั่นใจได้ว่า ปตท.สผ. เป็ นบริษัทหนึ่งที่มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลอยู่ในระดับมาตรฐานสากล ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นว่า ปตท.สผ. เป็ นองค์กรที่ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร และการสร้างคุณค่าที่ย่งั ยืนแก่ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ ายตาม
วิสยั ทัศน์ Energy Partner of Choice นอกจากนี ้ ในช่วงของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ปตท.สผ. มีการปรับแผนบริหารธุรกิจ เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลง รวมทัง้ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทางานให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) โดยเน้นการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาใช้ในการ
ปรับปรุงกระบวนการทางาน และระบบงานต่าง ๆ อีกด้วย
21) ได้ร ับรางวัล Best Practice ระดับดีเยี่ยม จากการริเริ่ ม โครงการวิ ถีก ารท างานรู ปแบบใหม่ New Way of Working
Project ซึ่งเป็ นการปรับปรุ งรู ปแบบการทางานของ ปตท.สผ. ให้สอดรับกับการทางานวิถีใหม่ ( New Normal) โดยคานึง ถึง Work-Life
Integration สุข ภาพอนามัย ของพนัก งาน และสิ่ ง แวดล้อ ม อี ก ทั้ง เป็ น การบริ ห ารพื ้น ที่ แ ละค่ า ใช้จ่ า ยส านั ก งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ให้ส ามารถรองรับ จ านวนพนั ก งานที่ เ พิ่ ม ขึ น้ ในอนาคต โดยได้เ ข้า ร่ ว มการแข่ ง ขัน The 7th International Best Practice Competition
ซึ่งจัดขึน้ โดย the Centre for Organisational Excellence Research (COER) ประเทศนิวซีแลนด์ รางวัลนีจ้ ัดขึน้ เพื่อสนับสนุนให้องค์กร
ที่เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และพัฒนากระบวนการดาเนินงานเพื่อความเป็ นเลิศในด้านต่าง ๆ
22) ได้รบั รางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจาปี 2564 ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทหน่วยงาน
ภาคเอกชน จากผลงาน “โครงการคาร์เทียร์: กระบวนการผลิตท่อนาโนคาร์บอนจากก๊าซส่วนเกินในกระบวนการผลิตปิ โตรเลียม ภายใต้การ
พัฒนาเทคโนโลยีวิศวกรรมและการวิจัยแบบบูรณาการ” โดยโครงการคาร์เทียร์มีวตั ถุประสงค์เพื่อช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สู่บรรยากาศ โดย ปตท.สผ. เป็ นผูด้ าเนินการวิจยั และพัฒนาร่วมกับสถาบันนวัตกรรม ปตท. สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ (สวทช.) และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
23) ได้ร ับ รางวัล สุด ยอดองค์ก รด้า นนวั ต กรรมและองค์ค วามรู ้ร ะดั บ โล ก ประจ าปี 2564 (Global Most Innovative
Knowledge Enterprise Award 2021) หรือ Global MIKE Award 2021 และได้ร ับรางวัลสุดยอดองค์กรด้า นนวัตกรรมและองค์ค วามรู ้
ประจ าปี 2564 (Thailand Most Innovative Knowledge Enterprise Award 2021) หรื อ MIKE Award ในระดับ ความเป็ น เลิ ศ เที ย บเท่า
สากล (Gold Level) ซึ่งเป็ นรางวัลสูงสุด จาก Global and Thailand MIKE Award Judging Committee 2021 จากการที่ ปตท.สผ. มีการ
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมและองค์ความรู อ้ ย่างเป็ นระบบ ทั้งภายในองค์กรและร่วมกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน ตลอดจนมี
วัฒนธรรมองค์กรที่สนับสนุนการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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7. โครงสร้างการกํากับดูแลกิจการและข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ
7. โคคณะกรรมการชุ
รงสรา้ งการกำกบั ดด
แู ลย่กอจิ กยารผูแ้บ
ละริขห
อ้ มาร
ลู สพนั
ำคัญกเกงาน
ี่ยวกบั และอื
คณะก่นรรๆมการ คณะกรรมการชดุ ยอ่ ย ผบู้ รหิ าร
พนกั งาน และอนื่ ๆ
7.1

โครงสร้ำงกำรกำกับดูแลกิจกำร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
คณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สายงานตรวจสอบ

สายงานกฎหมาย

สายงานความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สายงานธุรกิจใหม่

ฝ่ ายบริหาร
การเปลีย่ นแปลงองค์กร

กลุ่มงำนทรัพยำกรบุคคล กิจกำรองค์กร
และกำกับดูแล

กลุ่มงำนกลยุทธ์และพัฒนำธุรกิจ

สายงานกลยุทธ์องค์กร

สายงานพัฒนาธุรกิจ 1

สายงานพัฒนาธุรกิจ 2

สายงานเลขานุการบริษัท

กลุ่มงำนกำรเงินและกำรบัญชี

สายงานการเงิน

สายงานทรัพยากรบุคคล

กลุ่มงำนสนับสนุนปฏิบัติกำร

สายงานวิศวกรรมและ
ปฏิบตั ิการหลุมเจาะ

สายงานบัญชี

กลุ่มงำนโครงกำรผลิต

กลุ่มงำนธรณีศำสตร์และกำรสำรวจ

สายงานบริหาร
ซัพพลายเชน

สายงานบริหารเทคโนโลยี

กลุ่มงำนวิศวกรรมศำสตร์และกำรพัฒนำ

สายงานเทคนิคองค์กรด้านธรณีศาสตร์
และวิศวกรรมแหล่งปิ โตรเลียม

โครงการผลิตนอกชายฝั่ง
- ประเทศไทย

โครงการเมียนมา

สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง

สายงานโครงการสารวจ

โครงการผลิตบนฝั่ง
- ประเทศไทย

โครงการมาเลเซีย

สายงานโครงการพัฒนา

สายงานศึกษาและวิเคราะห์
ทางเทคนิค

โครงการร่วมทุน
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7.2

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรบริษัท
7.2.1 องค์ประกอบของคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้ว ยผู้ท รงคุณ วุฒิ ที่ มี ค วามหลากหลายของทัก ษะ (Skill Mix) และมี ค วามสมดุ ล
ในสาขาต่ า ง ๆ ที่ จ าเป็ นส าหรับ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ. ในปี 2564 คณะกรรมการบริ ษั ท ได้มี ก ารก าหนด Skill Mix ให้มี
ความเหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ทิ ศ ทางกลยุท ธ์ข อง ปตท.สผ. รวมถึ ง ก าหนดนิ ย ามของทัก ษะหรื อ ความเชี่ ย วชาญในแต่ ล ะด้า น
ให้ชดั เจน โดยมี 12 ด้าน และจัดแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม คือ
1) Core Skill คือ ทักษะพืน้ ฐานที่จาเป็ นต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของ ปตท.สผ. ได้แก่ Business Judgment,
Management Skill & Corporate Governance และ Business Strategy
2) Specific Skill คือ ทักษะหรือความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่จะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
ของ ปตท.สผ. ได้แก่ Industry Knowledge, Accounting, Legal, International Market and Collaborations, Risk & Crisis Management,
Economics & Finance, SSHE (Safety, Security, Health and Environment), Technology และ Organization Change & Development
โดยกรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี บริบูรณ์ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. กฎหมายบริ ษั ท มหาชน กฎหมายหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ กฎของคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่แ ละความรับผิดชอบได้อ ย่างเต็มที่ ทั้งนี ้ ในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครัง้ ติดต่อ กัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติกรรมการด้วย
โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจานวน 15 คน ซึ่งเป็ นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็ นกรรมการ
ที ่ไ ม่ เ ป็ นผู้บ ริ ห ารและกรรมการที่ เ ป็ นผู้บ ริ ห าร โดยต้อ งมี ก รรมการอิ ส ระจ านวนไม่ น้อ ยกว่ า กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการที่ มี อ ยู่
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการมีจานวน 15 คน ประกอบด้วย
• กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของกรรมการทัง้ คณะ)
• กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• กรรมการอิสระ 10 คน (ร้อยละ 66.66 ของกรรมการทัง้ คณะ) ซึ่ง ไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอ ยู่ต ามที่
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทฯ กาหนด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดด้วย
• กรรมการที่เป็ นเพศหญิง 2 คน
ปตท.สผ. มีผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผูถ้ ือหุน้ รายย่อยอื่น ๆ มีการกระจายตัวมาก ไม่ถือว่าเป็ นกลุ่ม
องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุลในคณะกรรมการ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
ทัง้ นี ้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุน้ ของกรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริหาร กรรมการอิสระ
รวมถึงกรรมการที่มาจาก ปตท. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ ปตท.สผ. ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุม
ของบริษัท และเลขานุการบริษัท” รวมทัง้ ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
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7.2.2 ข้อมูลคณะกรรมกำรและผู้มีอำนำจควบคุมบริษัท
รายชื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ง

วันทีเ่ ริ่มดำรงตำแหน่ง

ประธานกรรมการ,
ประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการอิสระ,
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ, กรรมการสรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ

1 กุมภาพันธ์ 2564

1. นายไกรฤทธิ์

อุชกุ านนท์ชยั

2. นายอัชพร

จารุจินดา

3. พลเรือเอก ธนะรัตน์

อุบล

4. พลโท นิมิตต์

สุวรรณรัฐ

5. นายปิ ติพนั ธ์

เทพปฏิมากรณ์

6. นายบัณฑิต

เอือ้ อาภรณ์

7. นางสาวเพ็ญจันทร์

จริเกษม

8. นายพชร

อนันตศิลป์

9. นายเดชาภิวฒ
ั น์

ณ สงขลา

10. นายอธิคม

เติบศิริ

11. นางอังครัตน์

เพรียบจริยวัฒน์

12. นายอรรถพล

ฤกษ์พิบลู ย์

13. นายวิรไท

สันติประภพ

14. นายวัฒนพงษ์

คุโรวาท

กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
กรรมการ
กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง,
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน
กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

15. นายมนตรี

ลาวัลย์ชยั กุล

กรรมการ, ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

1 มกราคม 2556
1 กันยายน 2557
1 กันยายน 2557
1 พฤศจิกายน 2558
1 สิงหาคม 2560
1 กุมภาพันธ์ 2561
1 พฤศจิกายน 2561
16 มกราคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 ตุลาคม 2562
1 สิงหาคม 2563
15 ตุลาคม 2563
1 พฤษภาคม 2564
1 ตุลาคม 2564
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
7.2.3 ข้อมูลเกี่ยวกับบทบำทหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำร
ขอบเขตอำนำจหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการ ปตท.สผ. มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้
เรื่องต่อไปนีเ้ ป็ นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
มติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อ สัตย์สุจริต
(Duty of Loyalty) ดังนี ้
1) จัด ให้มี แ ละก ากั บ ดูแ ลให้ก ารด าเนิ น งานต่ า ง ๆ เป็ นไปตามการก ากั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของ
กลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งเป็ นผูน้ าและเป็ นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนา สื่อสาร และเสริมสร้างความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่บคุ ลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็ นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ด้วย
2) พิ จ ารณาและอนุมัติ วิ สัย ทัศน์ พัน ธกิ จ และค่ า นิ ย มของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ส ามารถน าไป ปฏิ บัติ ใ ห้บังเกิ ดผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และโครงสร้างอัตรากาลัง และการดาเนินงาน
ที่สาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานอย่างสม่ าเสมอ เพื่อกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานให้บรรลุ
แผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทั้ง ทบทวนให้มีความคล่อ งตัว เหมาะสม เพียงพอที่จะให้
ฝ่ ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทางานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี
การรายงานทางการเงินที่เป็ นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพและมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
5) พิจารณาและอนุมัติร ายการที่ มีนัยส าคัญ ตามที่ก าหนดไว้ใ นกฎหมาย ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบียบ หรือ อ านาจ
ดาเนินการของ ปตท.สผ. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับกลุ่ม ปตท.สผ.
6) พิจารณากรณี เกี่ ยวกับ ความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์อ ย่ างรอบคอบและโปร่งใส จัดให้กระบวนการท างานของ
ปตท.สผ. มีขนั้ ตอนในการทางานที่ถ่วงดุลกัน (Check and Balance) อย่างเหมาะสม และรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่เกี่ ยวข้อ ง รวมไปถึงการป้อ งกันการใช้ประโยชน์อัน มิควรในทรัพย์สิ นของบริษัท ฯ และการทาธุร กรรมกับผู้ที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทฯ ในลักษณะที่ไม่สมควร
7) กาหนดให้มีระเบียบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีรายงานทางการเงินที่เป็ นมาตรฐานน่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
8)

กากับดูแลให้มีการตรวจสอบทัง้ จากผูต้ รวจสอบภายในและผูต้ รวจสอบภายนอก ให้มีการทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

9)

กากับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิ ดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วน เหมาะสม

และทันเวลา
10) กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผูเ้ ชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ขอ้ มู ลเชิงลึกหรือดาเนินการใด ๆ ให้ ปตท.สผ. ในเรื่อง
ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนยั สาคัญ
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12) พิจารณาและอนุมตั ิ Board Performance Target ของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
13) พิจารณาและอนุมตั ิ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประเมินผลการปฏิบตั ิงาน รวมถึง
กาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน รวมทั้งกากับดูแลให้ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผล
การปฏิบตั ิงานของผูบ้ ริหารระดับสูง
14) พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจัดการกิจการของบริษัท ฯ ให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์
ทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน เป้ า หมาย และนโยบายของบริ ษั ท ฯ โดยจั ด ให้มี ก ารก ากั บ ดู แ ลที่ เ หมาะสมและมี ก ารติ ด ตามประเมิ น ผล
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี ้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้อ มูล คาปรึกษา และบริการต่าง ๆ เกี่ ยวกับการดาเนินงานของ บริษัทฯ
จากผูบ้ ริหาร รวมทั้งขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอกเมื่อเห็นว่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม โดย ปตท.สผ. จะเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้
ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มี ห น้า ที่ ต ามที่ ป รากฏในหมวด “โครงสร้า งการจัด การ” หัว ข้อ “ขอบเขตอ านาจหน้า ที่ ของ
คณะกรรมการบริษัท” โดยมีบทบาทที่สาคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี ้
1) การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็ น ผู้ตัด สิ น ใจเกี่ ย วกับ นโยบายการด าเนิ น งาน วิ สัย ทัศ น์ พัน ธกิ จ ค่ า นิ ย ม แผนงาน
งบประมาณ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คาแนะนากับฝ่ ายจัดการ
ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ปตท.สผ. คือ เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม
2) การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถื อ ปฏิบัติ เป็ นวิถีทางชี ้น าการด าเนิ น ธุร กิ จของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส
มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผูม้ ีส่วนได้เสียให้ได้รบั ประโยชน์ต่าง ๆ ตามส่วนด้วยความเป็ นธรรม
เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับโดยทั่วไป และได้จดั ให้มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็ นหน่วยงานกลางในการดูแลเรื่องนี ้
3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้
กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็ นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ ร่วมกับการมีหน่วยงาน
ควบคุมภายในทีท่ าการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็ นประจาทุกปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวตั ถุประสงค์ดา้ นการดาเนินงาน การรายงาน และการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ ยวข้อ ง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้ แ ก่ ผู้บริ หาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ทั้งนี ้ ปตท.สผ. จัดให้มีร ะบบ
การควบคุมภายในที่ เที ย บเคี ยงกับ มาตรฐานสากล โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อ มของการควบคุม ที่เ หมาะสม การประเมินความเสี่ ย ง
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทัง้ ภายในและภายนอกที่เพียงพอ
และเชื่อถือได้ รวมทัง้ การติดตามและประมวลผลอย่างสม่าเสมอ
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4) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่กากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
เชิ ง กลยุท ธ์ โดยจัด ตั้ง คณะกรรมการบริห ารความเสี่ย ง (Risk Management Committee) ที่ เ ป็ น Standing Sub-Committee พร้อ มทั้ง
กาหนดระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกากับ
และส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
โครงการ กาหนดแผนการดาเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ พร้อมทัง้ รายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
5) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็ นผูก้ าหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการธุรกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สงู สุดของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ
และหากกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานมีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงกาหนดให้มีการ
เปิ ดเผยเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน ซึ่งได้กาหนดเรื่องนีไ้ ว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ
ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิเป็ นมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
6) การกากับการปฏิบตั ิตามกฎหมาย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ในทุกพืน้ ที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็ นกลไกที่สาคัญที่จะช่วยให้ทุก ๆ กระบวนการและขัน้ ตอน
การทางานของกลุ่ม ปตท.สผ. มีความถูกต้อ งและรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัท ฯ สามารถดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์แ ละบรรลุ
เป้าหมายทางธุร กิจได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน
เป็ นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี ้
อำนำจหน้ำทีข่ องประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
1) อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีอ านาจลงชื่อเป็ นสาคัญเพื่อผูกพันบริษัท ฯ กับบุคคลภายนอกแทนบริษัท ฯ (ข้อ 9 วรรค 6
ของข้อบังคับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว)
2) อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระทาการแทนบริษัทฯ ในการดาเนินงานตามธุรกิจปกติ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของ ปตท.สผ. การประกอบกิจการปิ โตรเลียมตามสัมปทานปิ โตรเลียม หรือสัญญาต่าง ๆ
ของบริษัทฯ และกิจการอื่น ๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่บริษัทฯ เป็ นผูร้ กั ษาการและมีอานาจในการดาเนินการตามระเบียบของ ปตท.สผ. ได้แก่
ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี ระเบียบการจัดหา ระเบียบการบริหารโครงการลงทุน และระเบียบการบริหารทรัพยากร
บุคคล โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมและให้คานึงถึงประโยชน์ของ ปตท.สผ. เป็ นสาคัญ
รวมถึงการมอบอ านาจโดยผู้ร ับมอบอ านาจ หรือ ผู้ร ับมอบอ านาจช่วงทุกช่วงต้อ งไม่มีส่วนได้เสียหรือ มีความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) ในลักษณะใด ๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อานาจดังกล่าว
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กำรแบ่งแยกหน้ำทีร่ ะหว่ำงคณะกรรมกำรและฝ่ ำยจัดกำร
คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการมีบทบาทที่สาคัญแตกต่างกัน โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็ นผูค้ วบคุมดูแลและแต่งตัง้
ผูบ้ ริหารระดับสูงเพื่อบริหารงานประจาของกลุ่ม ปตท.สผ. ตลอดจนติดตามผลและประเมินผลการปฏิบตั ิงานของฝ่ ายจัดการเพื่อประโยชน์
สูงสุดของกลุ่ม ปตท.สผ. และกากับดูแ ลให้การดาเนินกิจการบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทในฐานะ
ผูก้ ากับดูแล และไม่ปฏิบตั ิงานประจาที่เป็ นการดาเนินการตามปกติของฝ่ ายจัดการ เพื่อรักษาความสมดุลระหว่างบทบาทในการกากับดูแล
และบทบาทในฐานะผู้ป ฏิ บัติ ง านประจ า ในขณะที่ ฝ่ ายจัด การมี บ ทบาทหน้า ที่ ใ นการบริ ห ารจัด การองค์ก รให้เ ป็ น ไปตามแนวทาง
ที่คณะกรรมการกาหนดไว้ หรือตามที่คณะกรรมการได้มอบหมาย รวมถึงรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อคณะกรรมการอย่างสม่าเสมอ
กำรกำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งของกรรมกำรและจำนวนบริษัททีก่ รรมกำรแต่ละคนไปดำรงตำแหน่ง
ข้อบังคับ ปตท.สผ. กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจา ปี และ
กาหนดให้มีกรรมการไม่เกิน 15 คน และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระ
ไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่งต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รบั การพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก
เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่มีความรูค้ วามสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนได้ปฏิบตั ิงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์
สูงสุดต่อ ปตท.สผ. และผูถ้ ือหุน้ โดยรวม นอกจากนี ้ เพื่อให้ ปตท.สผ. ได้รบั ประโยชน์จากความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการ
สั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง ปตท.สผ. จึงไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เข้มงวดเกินไป (เช่น ไม่เกิน 6 ปี )
เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมที่สดุ มาดารงตาแหน่งกรรมการ อันจะ
ทาให้เกิดประโยชน์ต่อทัง้ ปตท.สผ. และผูถ้ ือหุน้ โดยรวมด้วย
นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้กาหนดส่วนประกอบสาคัญ ในการพิจารณาคุณ สมบัติคือ กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษั ท
จดทะเบียนที่กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่งกรรมการต้องไม่เกิน 3 แห่ง โดยข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการ
แต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ทั้งนี ้ ณ วันที่
31 ธั น วาคม 2564 ไม่ มี ก รรมการคนใดที่ ด ารงต าแหน่ ง กรรมการในบริ ษั ท จดทะเบี ย นเกิ น 3 บริ ษั ท ส าหรับ วาระการด ารงต าแหน่ ง
ของกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดกาหนดไว้ให้เท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
กำรแยกตำแหน่งประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร รวมทัง้ กำรกำหนดอำนำจหน้ำที่
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีอานาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานกรรมการ ปตท.สผ. และมีอานาจแต่งตั้งบุคคล
เข้าดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็ นคนละบุคคลกันเสมอ
โดยประธานกรรมการไม่ ไ ด้ร่ ว มในการบริ ห ารงานปกติ ป ระจ าวัน ซึ่ง เป็ น การแบ่ ง แยกหน้า ที่ ด้า นนโยบาย การติ ด ตามประเมิ น ผล
และการบริหารงานปกติประจาวันออกจากกัน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้
1) กากับดูแลให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเป็ นไปตาม Board Performance Target ของคณะกรรมการ
ความคาดหวังของผูถ้ ือหุน้ และเป็ นอิสระจากฝ่ ายจัดการ
2) กาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
3) ท าหน้า ที่ ป ระธานในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการและผู้ถื อ หุ้น อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ดู แ ลให้ก รรมการยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ
และมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้เกิดเป็ นวัฒนธรรมองค์กร
4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการกับฝ่ ายจัดการ
นอกจากนี ้ ประธานกรรมการไม่ดารงตาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ซึ่งกาหนดไว้อ ย่างชัดเจนในระเบียบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ เพื่อให้มีการแบ่งแยกหน้าที่และการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารรับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทฯ ภายใต้กรอบอานาจที่ได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการ
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ควำมเป็ นอิสระของประธำนกรรมกำร
ปตท.สผ. ก าหนดให้ค วามเป็ น อิ ส ระเป็ น ปั จ จั ย ที่ ส าคัญ อัน ดับ แรกในการเลื อ กตั้ง ประธานกรรมการ หากไม่ มี ผู้ที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมดังกล่าว ให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปั จจุบนั คือ นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั มีคณ
ุ สมบัติ
เป็ น กรรมการอิ ส ระตามนิ ย ามกรรมการอิ ส ระของบริ ษั ท ฯ ที่ ก าหนดไว้เ ข้ม กว่ า กฎหมาย และได้ป ฏิ บัติ ห น้า ที่ ก ารเป็ น ประธานได้
อย่างเป็ นอิสระ ปตท.สผ. มีการประเมินผลการปฏิบัติห น้าที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะเช่นทุกปี เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการปรับปรุงการทางาน รวมทัง้ เพื่อเป็ นการตรวจสอบการทาหน้าที่ของประธานกรรมการ โดยนาผลคะแนนที่ได้จากการประเมินเปิ ดเผยไว้
ในแบบ 56-1 One Report ด้ว ย (ผลประเมิ น ประธานกรรมการโดยรวมส าหรับ ปี 2564 ได้ผ ลคะแนน 2.88 จากคะแนนเต็ ม 3) โดย
รายละเอียดของผลประเมินประธานกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ” นอกจากความเป็ นอิสระ
ของประธานกรรมการแล้ว กรรมการทุกคนมีความเป็ นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทั้งในการประชุม
คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการปฏิบัติงานในเวลาอื่น ๆ ด้วย เพื่อกากับดูแลให้การดาเนินการของฝ่ ายจัดการเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็ นประโยชน์ต่อผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
นโยบำยและวิธีปฏิบัติในกำรไปดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทอื่นของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำรและผู้บริหำร
ปตท.สผ. กาหนดหลักการไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ว่า หากประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและผูบ้ ริหารจาเป็ นต้องรับตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือองค์กรอื่น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรือครอบครัว) ต้องได้รบั อนุมัติ จาก
ผู้มีอ านาจอนุมัติก่อ น และไม่ทาให้เสียการงานของ ปตท.สผ. รวมทั้งต้อ งไม่นา ปตท.สผ. หรือ ตาแหน่งของตนใน ปตท.สผ. ไปพัวพัน
กับกิจการนั้น ๆ โดยผูบ้ ริหารที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้ไปเป็ นกรรมการในองค์กรหรือคณะใด ๆ ในธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมหรือ
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผลตอบแทนที่ได้รบั ให้เป็ นของ ปตท.สผ. หากได้รบั มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในกรณีอื่น ให้ผบู้ ริหาร
สามารถรับ ค่ า ตอบแทนจากการนั้น ได้ ทั้ง นี ้ ข้อ มูล การด ารงต าแหน่ ง กรรมการที่ บ ริ ษั ท อื่ น ของผู้บ ริ ห ารแต่ ล ะคนได้ป รากฏในหัว ข้อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
7.3

ข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตัง้ กรรมการที่มีความรูค้ วามชานาญที่เหมาะสมเป็ นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ
ตามที่ขอ้ บังคับของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ
รับผิดชอบ และได้กาหนดคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่าง
ชัดเจน ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระ
ทั้งหมด ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระเป็ นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็ นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
อีกทัง้ ยังกาหนดให้กรรมการอิสระเป็ นประธานของแต่ละคณะด้วย ทัง้ นี ้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องจะรายงานผลการประชุม แต่ละครัง้ ต่อที่
ประชุ ม คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่ อ ทราบอย่ า งสม่ า เสมอ และรายงานการท าหน้า ที่ ใ นรอบปี ที่ ผ่ า นมาต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ในแบบ 56-1
One Report เป็ นประจาทุกปี
ปัจจุบนั ปตท.สผ. มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจานวน 4 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการตรวจสอบ (2) คณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ (4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดย
รายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จานวนครัง้ การประชุม จานวนครัง้ ที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม และนโยบาย
การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” และรายงานการทาหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
ปรากฏในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”
ส่วนที่ 2 หน้า 8
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7.3.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี ้
1) กาหนดเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development – SD)
ของบริษัทฯ โดยครอบคลุมทัง้ ด้านการพัฒนาสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ (High Performance Organization – HPO) การกากับดูแลกิจการ
ที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management, and Compliance – GRC) และ
การสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value Creation – SVC) รวมถึงการสื่อสารเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการ
2) ให้คาแนะนาและส่งเสริมให้การดาเนินงานของบริษัท ฯ สอดคล้องกับนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ และทัดเทียมกับบริษัทชัน้ นา ตลอดจนสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปฏิบตั ิตนตาม
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ อย่างมีประสิทธิภาพ
3) ประเมินและทบทวนเป้าหมาย นโยบาย และแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสภาวะการ
ดาเนินธุร กิจ สอดคล้อ งกับกฎหมายหรือแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากล และข้อ เสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณาข้อเสนอ
ที่เกี่ยวข้องของผูถ้ ือหุน้ และการตอบกลับผูถ้ ือหุน้
4) ดูแ ล ติ ด ตาม และประเมิ น ผลการด าเนิ น การด้า นการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ให้มี ค วามสมดุล และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
เกิดประโยชน์สงู สุดกับบริษัทฯ และผูม้ ีส่วนได้เสีย พร้อมทัง้ รายงานความก้าวหน้าของการดาเนินการต่อคณะกรรมการเพื่อทราบเป็ นระยะ
5) กาหนดนโยบายด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาและส่งเสริมให้มีการปฏิบตั ิในทุกระดับ และทบทวนให้นโยบายดังกล่าวมีความเหมาะสม สอดคล้องกับกฎหมายและ
แนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลเป็ นประจาทุกปี ตลอดจนดูแลให้มีการประเมินผลและรายงานการปฏิบัติตามนโยบาย ด้านการกากับ ดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจอย่างสม่าเสมอ
6) ดูแลการเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัท ฯ ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียในรายงานประจาปี และรายงาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืนประจาปี ของบริษัทฯ
7) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
8) เปิ ดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในรายงานประจาปี ของ
บริษัทฯ
9) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ประกอบด้ ว ยกรรมการ ปตท.สผ. อย่ า งน้ อ ย 3 คน
โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการบริษัท ทาหน้าที่เป็ นเลขานุก าร
คณะกรรมการบรรษั ทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลฯ มีจานวน 4 คน
ประกอบด้วย
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และรองประธานกรรมการอิสระ
นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการอิสระ
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ตามระเบี ย บว่ า ด้ว ยคณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ซึ่งในปี 2564 ได้ประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ โดยกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนา
อย่างยั่งยืนทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทั้งนี ้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปี ไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว
7.3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี ้
1) จัดทาระเบี ย บว่ า ด้ว ยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อ งกับขอบเขตความรับผิ ดชอบในการด าเนิ นงานของ
ปตท.สผ. โดยต้องได้รบั การอนุมตั ิจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปี ละหนึ่งครัง้
2) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเพียงพอ โดยมีผสู้ อบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย
ทุกไตรมาส
3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิ บั ติ ใ ห้ถู ก ต้อ งตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ ข้อ ก าหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทัง้ ข้อกาหนดอื่นของ ปตท.สผ.
4) พิจารณารายการที่เกี่ ยวโยงกันหรือ รายการที่อ าจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็ นไปตามกฎหมายและ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้งพิจารณา
รายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานของ ปตท.สผ.
5) สอบทานประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการควบคุ ม ภายใน กระบวนการบริ ห ารความเสี่ ย ง และ
กระบวนการกากับดูแลที่ดี
6) กากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิ ผล รวมทั้งให้มี ความเป็ นอิสระ
เพื่อพัฒนาการปฏิบตั ิงานในหน้าที่
7) ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หาและอุ ป สรรคของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ง เสนอแนะแน วทาง
การพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน อย่างน้อ ยปี ละหนึ่ง ครั้ง
ต่อคณะกรรมการ
8) พิ จ ารณา คั ด เลื อ ก เสนอแต่ ง ตั้ ง ถอดถอนผู้ ส อบบั ญ ชี ข อง ปตท.สผ. และพิ จ ารณาเสนอค่ า ตอบแทน
ของผูส้ อบบัญชีต่อคณะกรรมการ และเปิ ดเผยค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในรายงานประจาปี ของ ปตท.สผ. รวมทัง้ ประชุมหารือร่วมกับ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผูส้ อบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วย อย่างน้อย
ปี ละหนึ่งครัง้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็ น
9) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้า
งานตรวจสอบภายใน โดยให้ป ระธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้จั ด การใหญ่ เ สนอความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาด้ว ย
รวมทั้งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง (Investigation Committee) เพื่อ ทาหน้า ที่ ตรวจสอบหัว หน้างานตรวจสอบภายใน
ของ ปตท.สผ.ในกรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็ นผูถ้ ูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
10) อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk Based Audit Plan) ของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และ
พิจารณาสั่งการให้ผู้ตรวจสอบภายในปฏิบัติงานอื่นได้ตามควรแก่กรณี ทั้งนี ้ ให้พิจารณาถึงประโยชน์ที่บริ ษัท ฯ จะได้รบั และผลกระทบต่อ
ความเป็ นอิสระและเที่ยงธรรมในการปฏิบตั ิงานตรวจสอบ
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11) พิ จ ารณาให้ค วามเห็ น ชอบข้อ เสนองบประมาณ โครงสร้า ง และอัต ราก าลัง ของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการ
12) อนุมตั ิกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
13) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็ นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในต้อ งลง
ปฏิบตั ิงานตรวจสอบนัน้ ๆ เอง
14) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี และผลการตรวจสอบจาก
การร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special Audit Request)
15) ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ของ ปตท.สผ. เพื่อชีแ้ จงเรื่องที่เกี่ยวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีดว้ ย
16) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการ
ตามโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
17) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
18) รายงานผลการด าเนิ น งานเกี่ ย วกั บ การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่ อ คณะกรรมการ
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครัง้ ภายในหกสิบวันนับแต่วันสิน้ สุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดาเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดทา
เป็ นรายงานผลการดาเนินงานประจาปี พร้อมทัง้ ส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัทใหญ่และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบ
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วนั สิน้ ปี บญ
ั ชีการเงินของบริษัทฯ โดยเปิ ดเผยรายงานผลการดาเนินงานประจาปี ไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ ด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยต้องเป็ นกรรมการอิสระ
ทัง้ หมด และมีหวั หน้างานตรวจสอบภายในทาหน้าที่เป็ นเลขานุ การคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจานวน 4 คน ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำร
นายอัชพร จารุจินดา

นายเดชาภิวฒ
ั น์
ณ สงขลา

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบ

ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
• 2556 - 2560
กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
• 2556 - 2559
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
• 2556 - ก.ค. 2557 ประธานกรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง

• 2550 - 2556

ประธานกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการฟื ้ นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

•
•
•
•
•

ผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
รองผูอ้ านวยการสานักงบประมาณ
ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ
ผูอ้ านวยการสานักจัดทางบประมาณด้านความมั่นคง 1
ผูอ้ านวยการสานักจัดทางบประมาณ
องค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ
สานักงบประมาณ

2560 - ก.ย. 2564
2558 - 2560
2555 - 2558
2553 - 2555
2552 - 2553

• 2551 - 2552
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รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ง

นางอังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

นางสาวเพ็ญจันทร์
จริเกษม

กรรมการตรวจสอบ

ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

• 2559 - ปัจจุบนั

กรรมการตรวจสอบ บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจ
หลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบนั
กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
• 2535 - ปัจจุบนั
ที่ปรึกษา/ผูเ้ ชี่ยวชาญประจาด้านการเปิ ดเผย
สารสนเทศและมาตรฐานการบัญชี
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
• 2551 - ก.พ. 2564 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีโอแอล
จากัด (มหาชน)
• 2561 - 2563
กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น
จากัด (มหาชน)
• 2561 - 2563
คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2561 - 2562
อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการเงินและ
การบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
• 2557 - 2561
กรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
• 2563 - ปัจจุบนั
คณะอนุกรรมการการเงินและบัญชีของกองทุน
เพื่อส่งเสริมการอนุรกั ษ์พลังงาน
• 2561 - ปัจจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ฤทธา โฮลดิง้ ส์ จากัด
• 2559 - ปัจจุบนั
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)
• 2561 - 2562
ประธานคณะอนุกรรมการด้านการเงินและการ
บัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
• 2559 - 2561
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)
เกี่ยวกับการปรับปรุงการเงินและงบประมาณ
• 2554 - 2558
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานการเงินและ
การบัญชี บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม
จากัด (มหาชน)
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กรรมการตรวจสอบทุ ก คนมี ค วามรู ้แ ละประสบการณ์ ใ นการสอบทานความน่ า เชื่ อ ถื อ ของงบการเงิ น
และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ จบการศึกษาด้านบัญชี
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้
โดยในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิน้ 14 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
จานวน 1 ครั้ง กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทั้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
7.3.3

คณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนมี ห น้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่ า ด้ว ยคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ดังนี ้
1) สรรหาบุค คลที่ ส มควรได้ร ับ การเสนอชื่ อ เป็ น กรรมการหรือ ประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร เมื่ อ มี ต าแหน่ ง ว่ างลง
หรือ ที่ครบวาระ หรือ เข้ารักษาการในกรณี ต าแหน่ง ประธานเจ้าหน้า ที่บริ ห ารว่ างลง และอยู่ร ะหว่างการพิจ ารณาสรรหาตามขั้น ตอน
เพื่อ เสนอให้คณะกรรมการพิ จ ารณาเลือ กตั้ง หรือ เสนอต่อ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้น เพื่อ เลือ กตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคานึง ถึงองค์ประกอบของ
คณะกรรมการ ความรู ้ค วามสามารถ และประสบการณ์ ที่ เ ป็ นประโยชน์ต่ อ ปตท.ส ผ. จ านวนบริ ษั ท ที่ บุ ค คลนั้ น ด ารงต าแหน่ ง
และการมีผลประโยชน์ขดั แย้งกัน (Conflict of Interest)
2) พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและแผนพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตาแหน่ง
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ให้มีความเหมาะสม และเพื่อให้ได้ผบู้ ริหารที่มีทกั ษะและคุณลักษณะที่จาเป็ นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ.
ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
3) พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูท้ ี่สมควรได้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือผูร้ กั ษาการในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็ นการล่วงหน้า และ/หรือในกรณีที่มีตาแหน่งกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง เพื่อเสนอให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตัง้ ต่อไป
4) พิจารณา Board Performance Target แต่ละปี ของคณะกรรมการ และ Performance Agreement แต่ละปี ข อง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเสนอให้คณะกรรมการอนุมตั ิ รวมทัง้ กาหนดแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเป็ นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการเฉพาะเรื่อง
ต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตัง้ เมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
6) พิจ ารณาการปรับ โครงสร้า งองค์ก รเพื ่อ รองรับ การเติบ โตและสถานการณ์ก ารเปลี ่ย นแปลงทางธุร กิจ
ให้เหมาะสม
7) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้าง
ที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล ซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของบริษัท ฯ แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน และ
ขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
8) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผูบ้ ริหารระดับสูง โดย
การพิจารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ให้คานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ดว้ ย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
9) ประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน และจั ด ให้ มี ร ายงานผล
การปฏิบตั ิงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิ ดเผยต่อผูถ้ ือหุน้ เป็ นประจาทุกปี
10) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
11) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
ส่วนที่ 2 หน้า 13
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คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการ
อิสระ และประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระด้วย โดยมีเลขานุการบริษัททาหน้าที่เป็ นเลขานุการ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ่ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2564 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทน
มีจานวน 6 คน เป็ นกรรมการอิสระ 5 คน ประกอบด้วย
นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์
นายอัชพร จารุจินดา
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
นายพชร อนันตศิลป์

ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ ในปี 2564 ได้ประชุมทัง้ สิน้ 8 ครัง้ โดยกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่ง
อยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ร ายงานผลการปฏิบัติง านประจ าปี
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
7.3.4 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี ้
1) กาหนดนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy and Framework)
รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
2) พิ จ ารณาการก าหนดระดั บ ความเสี่ ย งที่ อ งค์ก รยอมรับ ได้ ( Risk Appetite) ก่ อ นน าเสนอคณะกรรมการ
เพื่ออนุมตั ิ และกาหนดเกณฑ์และขอบเขตของความเสี่ยง (Corporate Level Risk Metrics and Limits) พร้อมทัง้ ติดตามอย่างสม่าเสมอ
3) กากับดูแลและสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทัง้ ในระดับองค์กรตลอดจนระดับ
กลุ่มงาน/หน่วยงาน (Enterprise Wide Risk Management) โดยให้ความสาคัญและคานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัย
เพื่อประกอบการตัดสินใจ การจัดสรรทรัพยากร และการดาเนินงานในกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
4) พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัท ฯ ในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับทิศทางองค์กร (Corporate Direction) ใน
ธุรกิจที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนในด้านสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน และวิธีลดระดับ
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามข้อ (2) พร้อมทั้งติ ดตาม ประเมินผล และปรับปรุ งแผนการดาเนินงาน เพื่อลดความเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ
5) สนั บ สนุ น หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management Function) ในการประเมิ น ปั จจั ย ความเสี่ ย ง
ที่สาคัญ พร้อมทั้งแนะนาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชัน้ นา เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทัง้ มอบหมายงานอันเกี่ยวเนื่ อง
กับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
6) รายงานผลการกากับดูแลการประเมินความเสี่ยงและการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็ นประจา ในกรณีที่มีเรื่องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทฯ อย่างมีนยั สาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สดุ
7) เปิ ดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจาปี ของบริษัทฯ
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8) พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี ้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
9) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็ นกรรมการอิสระอย่างน้อย
1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีจานวน 6 คน เป็ นกรรมการอิสระ 4 คน ประกอบด้วย
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
นายอธิคม เติบศิริ
นายวิรไท สันติประภพ
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยนายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายทวารัฐ สูตะบุตร ตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม
2564
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ ในปี
2564 ได้ป ระชุ ม ทั้ ง สิ ้น 13 ครั้ง ซึ่ ง รวมถึ ง การประชุ ม ร่ ว มกั บ คณะกรรมการตรวจสอบจ านวน 1 ครั้ง กรรมการบริ ห ารความเสี่ ย ง
ส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนัน้ เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบตั ิงานประจาปี
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว
7.3.5 คณะกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี ้
1) เสนอแนะเรื่ อ งที่ ส าคัญ และเป็ น ประโยชน์ต่ อ บริษั ท ฯ ผู้ถื อ หุ้น และผู้ถื อ หุ้น รายย่ อ ย ต่ อ คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่แล้วแต่กรณี
2) ให้ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ บทบาทและหน้า ที่ ข องคณะกรรมการบริ ษั ท ที่ พึ ง ปฏิ บัติ รวมทั้ ง ให้ค วามคิ ด เห็ น
ตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบตั ิ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัทฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิส ระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มี
ความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
4) ปฏิบตั ิการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย โดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเป็ นอิสระ
5) พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคณ
ุ สมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ถือว่าเป็ นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ตอ้ งมีการประชุมเพื่อแต่งตัง้ โดยคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 มีจานวน 10 คน ประกอบด้วย
นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั
ประธานกรรมการอิสระ
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
รองประธานกรรมการอิสระ
นายอัชพร จารุจินดา
กรรมการอิสระ
พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
กรรมการอิสระ
นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์
กรรมการอิสระ
นายวิรไท สันติประภพ
กรรมการอิสระ
ส่วนที่ 2 หน้า 15
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นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์
นายเดชาภิวฒ
ั น์ ณ สงขลา
นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปี ละ 4 ครัง้ และมีเลขานุการ
บริษัททาหน้าที่เป็ นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ในปี 2564 ได้ประชุมทัง้ สิน้ 4 ครัง้ กรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนัน้
เข้าร่วมประชุมครบทุกครัง้ และกรรมการอิสระจะไม่ได้รบั ค่าตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการอิสระ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการอิสระได้รายงาน
ผลการปฏิบตั ิงานประจาปี ไว้ในรายงานของคณะกรรมการอิสระแล้ว
7.4

ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริหำร
7.4.1 รำยชื่อของผู้บริหำร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 ผูบ้ ริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 17 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและ
ประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
รายชื่อและจานวนหุน้ ปตท.สผ. ของผูบ้ ริหาร คู่สมรส/ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2564

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2565

ลาวัลย์ชยั กุล

52,050

52,050

-

คู่สมรส/ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

8,900

8,900

-

65,096

65,096

-

13,000

13,000

-

107,457

107,457

-

10,000

0

(10,000)

30,681

30,681

-

89,916

89,916

-

รำยชื่อผู้บริหำร
1. นายมนตรี

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่ำงปี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นายชยงค์

บริสทุ ธิ์สวัสดิ์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และกากับดูแล
3. นายสัมฤทธิ์

สาเนียง

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
4. นางนาถฤดี

โฆสิตาภัย

คู่สมรส/ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
5. นายสุขสันต์

องค์วิเศษ

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบตั ิการ
6. นายปิ ยะ

สุขมุ ภาณุเมศร์

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ

ส่วนที่ 2 หน้า 16
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

ณ วันที่
1 มกรำคม 2564

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2565

โรจนสมสิทธิ์1

N/A

110,202

N/A

คู่สมรส/ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

N/A

38,839

N/A

N/A

60,279

N/A

45,215

45,215

-

-

-

-

-

-

-

66,005

66,005

-

-

-

-

รำยชื่อผู้บริหำร
7. นายนิรนั ดร

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่ำงปี

รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
8. นางสาวคณิตา

ศาศวัตายุ2

รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
9. นายเสริมศักดิ์

สัจจะวรรณกุล

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานบัญชี
10. นางสาวอรชร

อุยยามะพันธุ์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานการเงิน
11. นายศักดิ์ชัย

สาระเวก

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีบริหาร
12. นางเนตรสุดา

ผูกเกษร

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายประกันภัย
13. นายอนุตรา

บุนนาค

ผูจ้ ดั การอาวุโส สังกัดผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่สายงานการเงิน มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานในตาแหน่ง Managing Director
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด
14. นางสาวประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม
53,249
53,249
ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
15. นางสาวนุชอนงค์

แสงแก้ว

4,605

4,605

-

5,173

5,173

-

-

-

-

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายตลาดทุนและแผนการเงินองค์กร
16. นางญาดา

วุฒิวร

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายภาษี
17. นางวนัสนันท์

บุญญะเลิศลักษณ์

ผูจ้ ดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชีการเงิน

1

2

ได้รับแต่งตั้งเป็ น รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง รองกรรมการ
ผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต ตัง้ แต่วนั ที่ 1 สิงหาคม 2564 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถือโดยตนเอง 197,702 หุน้ และ
ถือโดยคู่สมรส/ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา 38,834 หุน้ )
ได้รบั แต่งตัง้ เป็ น รักษาการ รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา ตัง้ แต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันที่เข้ารับ
ตาแหน่ง คือ 60,279 หุน้ )

ส่วนที่ 2 หน้า 17
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รำยชื่อผู้บริหำร

ณ วันที่
1 มกรำคม 2564

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2565

เพิ่ม/(ลด)
ระหว่ำงปี

่ ้นจำกตำแหน่งหรือโยกย้ำยระหว่ำงปี 2564
ผู้บริหำรทีพ
1. นายพงศธร

ทวีสิน3

2. นายกนก

อินทรวิจิตร4

101,037

N/A

N/A

47,231

N/A

N/A

7.4.2 นโยบำยกำรจ่ำยค่ำตอบแทนผู้บริหำร
ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
ค่ า ตอบแทนของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห ารมี ก ารก าหนดอย่ า งเหมาะสมภายใต้ห ลั ก เกณฑ์ที่ ชั ด เจนและโปร่ ง ใส
ซึ่งการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล
โดยคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะเป็ นผูพ้ ิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงค่าตอบแทน
ทั้งแบบระยะสั้นและแบบระยะยาว เพื่อ เสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาอนุมัติ โดยพิจารณาจากผลการปฏิ บัติ ง าน ผลการ
ดาเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบตั ิของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดี ยวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทัง้ สอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบและสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย
โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผูบ้ ริหารระดับสูง คิดเป็ นอัตราประมาณ 1.45 : 1
และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทัง้ หมด คิดเป็ นอัตราประมาณ 9.74 : 1
ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะกาหนดหลักเกณฑ์หรือวิธีการกาหนดโครงสร้างเงินเดือนที่เป็ นธรรมและ
สมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดาเนินงานของ ปตท.สผ. และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณา
อนุ มั ติ ซึ่ ง โครงสร้า งเงิ น เดื อ นผู้บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของ ปตท.สผ. จะก าหนดโดยเที ย บเคี ย งจากหลัก เกณฑ์ วิ ธี ก าร อั ต ราการจ่ า ย
และผลการส ารวจค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ชั้น น า ซึ่ง อยู่ใ นธุ ร กิ จ /อุต สาหกรรมพลัง งาน โดยเปรี ย บเที ย บจากหน้า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบ
ที่ได้รบั มอบหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็ นผูพ้ ิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือน
ประจาปี ของผูบ้ ริหารระดับสูง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดาเนิ นงานของ ปตท.สผ. นอกจากนีย้ ังพิจารณา
ประกอบกับผลการปฏิบตั ิงานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าแต่ละปี

3
4

สิน้ สุดการดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันสุดท้ายที่ดารงตาแหน่ง 30 กันยายน 2564 คือ 101,037 หุน้ )
เกษี ยณอายุจากตาแหน่ง รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2565 (จานวนหุน้ สามัญ ณ วันสุดท้ายที่ดารงตาแหน่ง
31 ธันวาคม 2564 คือ 33,231 หุน้ )
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เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนกับบริษัทชัน้ นาซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกัน ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการสารวจ
ค่าตอบแทนระหว่างบริษัทชั้นนาในธุรกิจเดีย วกันเป็ นประจาทุกปี เพื่อให้มีขอ้ มูลที่ เพียงพอในการนาเสนอต่อ คณะกรรมการ ปตท.สผ.
ถึงสถานะปั จจุบันของการกาหนดนโยบายเพื่อแข่งขันด้านค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เป็ นกลุ่มเป้าหมาย รวมทัง้ ในกรณี ที่มี
ความจาเป็ นต้องปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิม อย่างมีนัยสาคัญ โดยอัตราค่าตอบแทน
เฉลี่ยของผูบ้ ริหารระดับสูงต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทัง้ หมด คิดเป็ นอัตราประมาณ 7.1 : 1
ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้แก่ผบู้ ริหารระดับสูง มีดงั นี ้
จำนวนรำย
10

เงินเดือน
โบนัส2
ค่าตอบแทนอื่น ๆ3
รวม

ปี 2563
จำนวนเงินรวม (บำท)
จำนวนรำย
92,116,390
91
45,926,257
11,896,838
149,939,484

ปี 2564
จำนวนเงินรวม (บำท)
83,376,340
52,410,220
9,465,167
145,251,727

ในปี 2564 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
รวมทัง้ ค่าจ้างของพนักงานปฏิบตั ิงานสมทบเป็ นจานวนทัง้ สิน้ 10,779,595,825 บาท
นโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. เป็ นกลไกในการดาเนินธุร กิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม และธุรกิจที่เกี่ ย วข้อ ง
รวมทัง้ ธุรกิจใหม่ เพื่อประโยชน์สงู สุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้ง
ผูบ้ ริหารเข้าเป็ นกรรมการบริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็ นไปตามกรอบนโยบายและ
ทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดให้มีนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม โดยพิจารณาจากบทบาทและอานาจ
ของคณะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม และขนาดการลงทุน ตลอดจนปั จจัยความเสี่ยงของธุรกิจ ทัง้ นีผ้ บู้ ริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อย
หรือบริษัทร่วมสามารถรับค่าตอบแทนตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนัน้ ๆ ที่มีการกาหนดไว้

ผูบ้ ริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่หรือตาแหน่งเทียบเท่า และผูบ้ ริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มา
ปฏิบตั ิงานสมทบที่ ปตท.สผ.
2
โบนัสประจาปี จะดาเนินการจ่ายในเดือนมกราคมของปี ถดั ไป
3
เงินสมทบกองทุนสารองเลีย้ งชีพ
1
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ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงำน

7.5

7.5.1 จำนวนพนักงำน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีจานวนพนักงานและลูกจ้างประจา รวมทัง้ พนักงานปฏิบตั ิงานสมทบ
จานวนทัง้ สิน้ 4,564 คน โดยแบ่งตามประเภทของพนักงาน ดังต่อไปนี ้
จานวนพนักงาน*
ประเภท

จำนวน (คน)

2,013
1,498
65
983
5

พนักงานประจาชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ

พนักงานปฏิบตั ิงานสมทบจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมทุน
รวมทัง้ สิน้
4,564
หมายเหตุ * อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่รวมพนักงานโครงการ Restart Thailand พนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) และพนักงานของบริษัทรับเหมาช่วง
ทัง้ นีไ้ ม่รวมพนักงานที่อยู่ระหว่างดาเนินการซือ้ ขายกิจการ (M&A)
จานวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงานหลัก1
Function Group

2

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และกากับดูแล
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบตั ิการ
กลุ่มงานโครงการผลิต
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
สายงานตรวจสอบ
สายงานกฎหมาย
สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สายงานธุรกิจใหม่
รวมทัง้ สิน้
หมายเหตุ

1
2

พนักงำน พนักงำน
พนักงำน
พนักงำน
พนักงำน
ประจำ สัญญำจ้ำง สัญญำจ้ำง
ปฏิบัติงำน
ท้องถิ่น
ชำวไทย
ชำวไทย ชำวต่ำงชำติ
สมทบ
10
9
1

รวม
20

218

156

1

27

-

402

137

142

-

-

3

282

229

56

16

-

-

301

141

73

1

-

1

216

362

382

15

-

-

759

750

642

30

956

-

2,378

73

11

-

-

-

84

14

2

-

-

-

16

20

2

-

-

-

22

40

21

1

-

-

62

19

2

1

-

-

22

2,013

1,498

65

983

5 4,564

อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
อ้างอิงตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ไม่รวมพนักงานโครงการ Restart Thailand พนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) และพนักงานของบริษัทรับเหมาช่วง
ทัง้ นีไ้ ม่รวมพนักงานที่อยู่ระหว่างดาเนินการซือ้ ขายกิจการ (M&A)
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จานวนพนักงานโดยแบ่งตามสัญชาติและสถานที่ปฏิบตั ิงาน1
ประเทศไทย

ทั่วโลก

ต่ำงประเทศ

หมายเหตุ 1 อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

จานวนพนักงานโดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ1

หมายเหตุ 1 อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน
จำนวนพนักงำนเข้ำ1, 3
พนักงานประจาชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย

3

พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่น
พนักงานปฏิบตั ิงานสมทบ
หมายเหตุ

22
235
7
103
1

จำนวนพนักงำนออก1, 2

76
52
27
49
-

1

ข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ได้แก่ การลาออกแบบสมัครใจ เลิกจ้าง เกษียณอายุก่อนกาหนด เกษียณอายุ เสียชีวิต
3
ไม่รวมพนักงานโครงการ Restart Thailand พนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) และพนักงานของบริษัทรับเหมาช่วง
ทัง้ นีไ้ ม่รวมพนักงานเข้า-ออก อันเกิดจากซือ้ ขายกิจการ (M&A)
2
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อัตราการออกของพนักงาน ปตท.สผ. ทัง้ หมด
สาหรับอัตราการออก (การลาออกแบบสมัครใจ เลิกจ้าง เกษี ยณอายุก่อนกาหนด เกษี ยณอายุ เสียชีวิต) ของพนักงาน
ทัง้ หมดของ ปตท.สผ. ในปี 2564 คิดเป็ นร้อยละ 4.5
อัตราการลาออกแบบสมัครใจของพนักงาน
สาหรับอัตราการลาออกแบบสมัครใจ (การลาออกและการเกษียณอายุก่อนครบกาหนด) ของพนักงานทัง้ หมดของ ปตท.สผ.
ในระหว่างปี 2560-2564 มีดงั นี ้

หมายเหตุ

ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
3.9%
3.7%
2.5%
ทัง้ นีไ้ ม่รวมพนักงานเข้า-ออก อันเกิดจากซือ้ ขายกิจการ (M&A)

ปี 2563
1.7%

ปี 2564
3.1%

7.5.2 นโยบำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติของ ปตท.สผ. ให้พร้อมรองรับการเติบโต
ทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ปรับปรุ งระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยนาแนวทางการฝึ กอบรมและพัฒ นา
แบบมุ่ง พัฒ นาขีด ความสามารถ (Competency-Based Training and Development) มาใช้อ ย่า งจริง จัง โดยเน้น หลัก การพัฒ นา
70 : 20 : 10 (70% On-the-job Training : 20% Coaching and Mentoring : 10% Formal Training) เพื่ อ เร่งรัดให้ก ารพัฒ นาบุค ลากร
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1) จัดฝึ กอบรมภำยในและภำยนอก
ปตท.สผ. สนับสนุนให้พนักงานและผูบ้ ริหารทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านการฝึ กอบรมและพัฒนา
ภายในองค์กรและกับสถาบันต่าง ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนือ้ หาหลักสูตรทางด้านเทคนิค หลักสูตรเฉพาะด้านตามตาแหน่ง
งาน หลักสูตรทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) รวมถึงหลักสูตรทางด้านการพัฒนาทักษะที่จาเป็ นใน
การทางาน เช่น ทักษะด้านดิจิทลั ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ และการพัฒนาภาวะผูน้ า และในปี 2564 บริษัทฯ ยังมี
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงองค์กร
ให้ทนั ต่อความเปลี่ยนแปลงภายนอก โดยมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการอบรมในรูปแบบ Online Learning มากขึน้ เพื่อสนับสนุนการเรียนรู ้
ด้วยตนเองแบบไม่จากัด และนาเทคโนโลยีดิจิทลั เข้ามาใช้ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้คล่องตัว รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ จึงได้จดั ทา
แผนและเริ่มดาเนินการพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น การพัฒนาทักษะและขีดความสามารถ ของ
ผูบ้ ริหารเพื่อให้สอดรับกับแนวโน้มยุคใหม่ เพื่อส่งเสริมการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน
2) จัดทำโปรแกรมฝึ กอบรมและพัฒนำระยะยำว
เพื่อเตรียมพนักงานให้พร้อมปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหลัก สูตร
ฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานระยะยาว 1-3 ปี ตามแผนพัฒนารายบุคคล โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึ กงานในรูปแบบ On-the-job Training
ผ่านการปฏิบัติงานในโครงการต่า ง ๆ ของบริษัทฯ หรือ ปฏิบัติงานสมทบกับบริ ษั ทร่วมทุน หรือ บริษัท Services Company ทั้งในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังจัดให้มีระบบพี่เลีย้ งสาหรั บพนักงานสายเทคนิคเพื่อสอนงานและให้คาแนะนาแก่พนักงานในระหว่าง
ดาเนินการตามแผนพัฒนาด้วย
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3) สนับสนุนทุนกำรศึกษำให้พนักงำนเข้ำรับกำรศึกษำระดับปริญญำโท
ปตท.สผ. ได้ส นับ สนุน ทุน การศึ ก ษาแก่ พ นัก งานเพื่ อ ศึก ษาต่ อ ระดับ ปริ ญ ญาโทในมหาวิ ท ยาลัย ชั้ นน าทั่ว โลก
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1)
2)
3)
4)
5)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม
สาขาวิศวกรรมศาสตร์
สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ
สาขาดิจทิ ลั และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาที่มีช่อื เสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาดังต่อไปนี ้
1) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3) สาขาวิชาธรณีฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในปี 2564 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรเป็ นมูลค่ารวมทัง้ สิน้ 77,037,278 บาท โดยมีจานวนชั่วโมง
ในการฝึ กอบรมและพัฒนาพนักงานกว่า 220,590 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็ นจานวนชั่วโมงการฝึ กอบรมและพัฒนาโดยเฉลี่ย 48 ชั่วโมงต่อพนักงาน
1 คนต่อปี ทัง้ นี ้ บริษัทฯ ได้มีนโยบายให้ผบู้ ริหารจัดทาแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Competency Development Plan หรือ ICDP)
ทาให้ ปตท.สผ. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้สูงขึน้ และกาหนดให้คณะกรรมการกลุ่มอาชีพในกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
ดาเนินการทา Technical Competency Assessment Calibration เพื่อให้เกิดมาตรฐาน ทาให้ขีดความสามารถของพนักงานในปี 2564
สูงขึน้ โดยเฉลี่ยร้อยละ 5.45
ทั้งนี ้ ปตท.สผ. มีการวัดผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรจากมูลค่าการลงทุนทั้งในด้านเวลาและ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาต่อผลประกอบการ กาลังการผลิต ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมพนักงานแรกเข้าสายเทคนิค
ให้สามารถปฏิบัติง านและตัดสินใจได้ดว้ ยตนเอง (Time-to-autonomy) และระยะเวลาการเตรียมความพร้อมพนักงานระดับบริหารขึน้
ดารงตาแหน่งเป้าหมาย และมีการพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ โดยดัชนีชวี ้ ดั เหล่านี ้
จะถูกนามาใช้ในการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
7.6

ข้อมูลสำคัญอื่น ๆ
7.6.1 เลขำนุกำรคณะกรรมกำร

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นางประณต ติราศัย อดีตรองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จั ด การใหญ่ ให้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ ลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ษั ท มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2561 เพื่ อ เป็ นศู น ย์ก ลาง
(Focal Point) ระหว่างคณะกรรมการบริษั ท กับฝ่ ายจัดการ ให้คาปรึกษาและค าแนะน าแก่คณะกรรมการในการปฏิ บัติ ตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ และเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหลัก (Accountable Person) ในการตรวจสอบ
เอกสารวาระการประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการ รวมถึงบริหารงานเอกสารการประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ และการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการสาหรับการประชุมผูถ้ ือหุน้ โดยนางประณต ติราศัย จบการศึกษาด้านกฎหมาย
เป็ นผูม้ ีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์สงู ที่จะสนับสนุนการทาหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม
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7.6.2 เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตัง้ นางมณีญาณ์ ศรีสขุ มุ บวรชัย ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท ให้
ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท และปฏิบตั ิหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เลขานุการคณะกรรมการ
สรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กันยายน 2562 โดยนางมณีญาณ์ จบการศึกษาด้านบัญชี
และเป็ นผู้มี ความรู ้ ความสามารถ รวมถึ งมี ประสบการณ์อื่ น ๆ ในงานเลขานุการบริ ษั ท และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ ส าคัญ
ที่เป็ นประโยชน์ต่ อการปฏิ บัติ หน้าที่อย่ างครบถ้วน โดยรายละเอี ยดข้อมูลประวัติ และการอบรมของเลขานุการบริษั ท ปรากฏในหัว ข้อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดทาและเก็บ
รัก ษาเอกสารส าคัญ ของบริ ษั ท ฯ ได้แ ก่ ทะเบี ย นกรรมการ หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม ผู้ถื อ หุ้น หนั ง สื อ นั ด ประชุ ม คณะกรรมการ รายงาน
การประชุม ผู้ถื อ หุ้น รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจ าปี ข องบริษั ท ฯ รวมถึ ง เก็ บ รัก ษารายงานการมีส่ ว นได้เสีย
ที่รายงานโดยกรรมการหรือผูบ้ ริหาร และจัดส่งสาเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี ้

• ให้คาแนะนา ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบตั ิตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ

ของบริษัทฯ มติคณะกรรมการและมติผถู้ ือหุน้ ข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

•
•
•
•

ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประชุมผูถ้ ือหุน้
จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รบั การแต่งตัง้ ใหม่
เสนอแนะหลักสูตรการฝึ กอบรมที่จาเป็ นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัท ฯ ให้ปฏิบตั ิตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือ หุน้
และกับหน่วยงานภายนอกที่กากับดูแลบริษัทจดทะเบียน
• กากับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทาและการเก็บรักษาเอกสารที่สาคัญของบริษัทย่อย
• ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู ค้ วามเข้าใจเกี่ ย วกับการก ากับดูแลกิจ การที่ ดี แ ละ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบตั ิของสากลและบริษัทชัน้ นาต่าง ๆ เป็ นประจา

• ดูแลให้บริษัท ฯ ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้อกฎหมาย และ

เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกบั ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย

• เป็ นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามา

ในระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.

• หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รบั มอบหมายจากบริษัทฯ

7.6.3 หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit)
ปตท.สผ. ได้จัดตัง้ สายงานตรวจสอบ (Internal Audit Division) ขึน้ โดยมีสายการบังคับบัญชาและการรายงานขึน้ ตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally/Directly Report to the Audit Committee) และรายงานการบริหารงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Administratively/Dotted Line Report to the Chief Executive Officer) ทั้ง นี ้ มี ร ายละเอีย ดของขอบเขตหน้า ที่ แ ละความรับ ผิดชอบ
โดยสังเขปดังนี ้
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1) การตรวจสอบกิจกรรมภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. (In-house and Subsidiary Audits)
เพื่ อ ให้เ กิ ด ความมั่ น ใจว่ า การด าเนิ น งานเป็ นไปตามเป้ า หมายของบริ ษั ท ฯ โดยใช้วิ ธี ก ารประเมิ น
ความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ พอเพี ย ง และความมี ป ระสิ ท ธิ ผ ลของกระบวนการก ากั บ ดู แ ล (Governance) การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk
Management) และการควบคุมภายใน (Internal Control) ซึ่งผูต้ รวจสอบมีหน้าที่ปฏิบตั ิงานตรวจสอบตามที่ได้รบั มอบหมาย โดยจะต้อง
คานึงถึงและให้ความสาคัญในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจนาไปสู่การเกิดทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชีถ้ ึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยงั คงมีอยู่
และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีการควบคุมภายในเพิ่มขึน้ อย่างเหมาะสมเพียงพอ
2) การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture and Joint Operating Company Audits)
เป็ นการสอบทานการปฏิบตั ิงานของบริษัทผูด้ าเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทฯ เข้าร่วมทุน เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึง
การปันส่วนค่าใช้จ่ายของโครงการร่วมทุนเป็ นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ถกู ต้อง
3) การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทลั (Digital Technology Audit)
เป็ นการสอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่นามาใช้ในระบบงานต่าง ๆ
ของบริษัทฯ เพื่อให้ม่นั ใจว่าการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทลั สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม
ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
4) การให้คาปรึกษา (Consulting Services)
เป็ นการให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานอื่น โดยที่ลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็ นไปตามข้อ ตกลงที่ ท าขึน้
ร่วมกันกับผู้ร ับบริการ หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้คาปรึกษาเพื่อ ให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการกากับดูแ ล การบริหาร
ความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดทาขึน้ ใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพี ยงพอ หรือสามารถให้คาแนะนา
ในการออกแบบกระบวนการดังกล่าว
5) การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation)
ในกรณี ที่ มี เ รื่ อ งร้อ งเรี ย น หัว หน้า หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในจะมี ห น้า ที่ เ ป็ น ผู้ต รวจสอบเรื่ อ งร้อ งเรียน
ที่เกี่ยวกับการทุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและขัน้ ตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง พ.ศ. 2556
ซึ่งผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสีย ในเรื่องร้องเรียนนั้น โดยฝ่ ายจัดการเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และ
ลงโทษการกระทาที่ทจุ ริต
6) การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็ นกรณีพิเศษ (Special Audit Requests)
เป็ นการตรวจสอบรายการที่ ไม่ไ ด้อ ยู่ใ นแผนงานตรวจสอบประจ าปี โดยได้ร ับการร้อ งขอเป็ นพิเ ศษจาก
ฝ่ ายจัดการ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็ นรายการที่มีความเสี่ยงที่ตอ้ งเร่งหาทางแก้ไขปรับปรุง
ทัง้ นี ้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ.
นางสาวญาณินี วจีประทับจิต ดารงตาแหน่งผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของ ปตท.สผ. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2564 เป็ นต้นมา โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
ปตท.สผ. มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบตั ิหน้าที่ใ นตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ทางาน และได้เข้าอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบทัง้ ด้านงานตรวจสอบโดยตรง ด้านการ
บริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนด้านการปรับปรุงการทางานและการพัฒนาความสามารถของผูต้ รวจสอบที่ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสายงานตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็ น
อย่างดี
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท ฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
7.6.4 หัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน (Compliance)
ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกากับดูแลบริษัทย่อย ขึน้ โดยมี
สายการรายงานตรงต่อผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการ
องค์กร และกากับดูแล และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามลาดับ ซึ่ง ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และ
การกากับดูแลบริษัทย่อย มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท.สผ. ปฏิบตั ิตามกฎหมาย (Compliance) อย่างถูกต้อง
ครบถ้วน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อ ย่างมี
ประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program เช่น การสื่อสารและการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทาฐานข้อมูลกฎหมายของ ปตท.สผ.
(Legislation Database) การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบตั ิตามกฎหมาย การให้คาแนะนาในการออกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข
ระเบียบ นโยบาย ข้อกาหนดภายใน รวมทัง้ แนวปฏิบตั ิต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสานงานกับผูก้ ากับดูแลหรือหน่วยงานภายนอก รวมทัง้
มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผูบ้ ริหารเป็ นประจา
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ ปตท.สผ. ในปี 2564 ได้แก่ นางสาวชลิดา ศรีกรกุล ดารงตาแหน่งผูจ้ ัดการอาวุโส
ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกากับดูแลบริษัทย่อย ตัง้ แต่วนั ที่ 26 มกราคม 2564 - ปัจจุบนั
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัทฯ ปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบตั ิงานของบริษัท
7.6.5 หัวหน้ำงำนนักลงทุนสัมพันธ์
รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์”
7.6.6 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
1) ค่าตอบแทนการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทัง้ ในและต่างประเทศมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี ดังนี ้
1.1) PwC รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับ
ผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชี 1
1.2) สานักงานสอบบัญชีอื่น นอกเหนือจาก 1.1)
รวมทัง้ สิน้

0.71

ล้านดอลลาร์ สรอ.

(22.59 ล้านบาท)

1.22
1.93

ล้านดอลลาร์ สรอ.
ล้านดอลลาร์ สรอ.

(39.02 ล้านบาท)
(61.61 ล้านบาท)

2) ค่าบริการอื่น2 (Non-Audit Fee)
ในรอบปี บญ
ั ชี 2564 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีการจ่ายค่าบริการอื่นให้สานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีของ ปตท. สผ.
สังกัด (PwC) รวมถึงบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสานักงานสอบบัญชีดังกล่าวจานวนรวม 0.27 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(8.66 ล้านบาท) ส่วนใหญ่เป็ นค่าบริการด้านภาษี และค่าบริการอื่นที่ดาเนินการผ่านการจัดหา
สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีในระยะเวลำ 3 ปี ทีผ่ ่ำนมำ (ปี 2562-2564)
ผูส้ อบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่องบการเงินรวมของ ปตท.สผ. แบบไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปี
ที่ผ่านมา
1
2

เป็ นไปตามคานิยามที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
"ค่าบริการอื่น" เป็ นคาที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งกาหนดโดย ก.ล.ต.
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8. รายงานผลการดำ
8. ร�าเนิ
ยงนานงานสำ
ผลการ�ดคัำญ
เนนิ ดงาานนการกำ
สำคัญด�า้ กั
นกบาดูรกแำลกิ
กบั จดการ
แู ลกจิ การ
8.1

สรุปผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ
8.1.1 กำรสรรหำ พัฒนำ และประเมินผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำร
(1)

กรรมกำรอิสระ
นิยำมกรรมกำรอิสระ

กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็ นอิสระของตนเองว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามคานิยามที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ซ่งึ เข้มกว่า
ที่กฎหมายกาหนดไว้ใ นเรื่อ งสัดส่ วนการถื อ หุ้นร้อ ยละ 0.5 (ก.ล.ต. กาหนดร้อ ยละ 1) ตามข้อ 1) รวมทั้งต้อ งมีการทบทวนคุณ สมบัติ
เป็ นประจาทุกปี ดว้ ย โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ ดังนี ้
1) ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อ ย
บริษัทร่วม ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอ านาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี ้ โดยให้นับรวมการถื อ หุ้นของผู้ที่เกี่ ยวข้อ งของกรรมการอิสระ
รายนัน้ ๆ ด้วย
2) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือผูม้ ี
อานาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือของผูม้ ีอานาจควบคุม
ของ ปตท.สผ. เว้น แต่ จ ะได้พ้น จากการมี ลัก ษณะดังกล่ า วมาแล้ว ไม่ น้อ ยกว่ า สองปี ทั้ง นี ้ ลัก ษณะต้อ งห้า มดังกล่า วไม่ ร วมถึ งกรณี ที่
กรรมการอิสระเคยเป็ นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
3) ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อ ง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ บุคคล
ที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อ าจเป็ นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็ นหรือ เคยเป็ น
ผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัยหรือผูม้ ีอานาจควบคุมของผูท้ ี่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พน้ จากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุร กิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็ นปกติเพื่อ ประกอบ
กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ
หรือให้กยู้ ืมคา้ ประกัน การให้สินทรัพย์เป็ นหลักประกันหนีส้ ิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกัน ซึ่งเป็ นผลให้ผขู้ ออนุญาตหรือคู่สญ
ั ญามี
ภาระหนีท้ ี่ตอ้ งชาระต่ออีกฝ่ ายหนึ่งตัง้ แต่รอ้ ยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตัง้ แต่ย่ีสิบล้านบาทขึน้ ไป แล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทัง้ นี ้ การคานวณภาระหนีด้ งั กล่าวให้เป็ นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนีด้ ังกล่าวให้นับรวมภาระหนีท้ ี่เกิ ดขึน้
ในระหว่างหนึ่งปี ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5) ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูส้ อบบัญชีข อง ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผู้มีอ านาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็ นผู้ถือ หุ้น ที่มี นัย ผู้มีอ านาจควบคุม หรือ หุ้น ส่ วนของส านัก งานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชี
ของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจาก
การมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
ส่วนที่ 2 หน้า 11
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6) ไม่ เ ป็ น หรื อ เคยเป็ น ผู้ใ ห้บ ริ ก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้บ ริ ก ารเป็ น ที่ ป รึก ษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รบั ค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี จาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือ
ผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็ นผูถ้ ือหุน้ ที่มีนัย ผูม้ ีอานาจควบคุม หรือหุน้ ส่วนของผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพนัน้ ด้วย เว้นแ ต่จะได้
พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้วไม่นอ้ ยกว่าสองปี
7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือ บริษัทย่อย
หรือไม่เป็ นหุน้ ส่วนที่มีนยั ในห้างหุน้ ส่วน หรือเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รบั เงินเดือนประจา หรือถือหุน้
เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุน้ ที่มีสิทธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ น การแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
8) ไม่เป็ นกรรมการที่ได้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูถ้ ือหุน้
ซึ่งเป็ นผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ ปตท.สผ.
9) ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ ปตท.สผ.
กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติ ตาม 1) ถึง 9) อาจได้รบั มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการด าเนิ น
กิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูม้ ีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
อนึ่ง คาจากัดความที่ เกี่ ยวข้องกับการก าหนดนิ ยามกรรมการอิสระเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบระยะเวลำบัญชีทผี่ ่ำนมำ
– ไม่มี –
(2)

กำรสรรหำกรรมกำรและผู้บริหำร
กำรสรรหำกรรมกำร

ในการสรรหากรรมการ เมื่อมีตาแหน่งกรรมการว่างลงหรือกรรมการถึงกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหา
และก าหนดค่ า ตอบแทนจะพิ จ ารณาทัก ษะหรื อ ความเชี่ ย วชาญที่ จ าเป็ น และสอดคล้อ งกั บ ทิ ศ ทางกลยุท ธ์ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของ
ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็ นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ. รวมทั้ง
ให้ค วามส าคั ญ ในเรื่ อ งความหลากหลายของคณะกรรมการ ( Board Diversity) ซึ่ ง รวมถึ ง เพศและความเป็ นอิ ส ระของกรรมการ
โดยในปี 2564 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 10 คน เป็ นกรรมการเพศหญิง 2 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน
นอกจากนี ้ ยังคานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้านและโปร่งใสด้วย
ทั้ ง นี ้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะวิ เ คราะห์ ค วามเพี ย งพอและความเหมาะสม
(Gap Analysis) ของ Skill Mix ปั จ จุบ นั และ Target Skill Mix โดยในปี 2564-2565 ปตท.สผ. ให้ค วามส าคัญ กับ Target Skill Mix
ที่หลากหลาย และเน้น 3 ด้านเป็ น Priority หลัก ได้แก่
1) Organization Change and Development: เพื่ อ รองรั บ การปรั บ ตั ว ในทุ ก ด้ า น การเปลี่ ย นผ่ า นสิ ท ธิ
ในการเป็ น ผู้ด าเนิ น โครงการใหม่ และมุ่ง เน้น การปรับ เปลี่ ย นองค์ก ร (Transformation) เพื่ อ รองรับ Energy Transition และเตรี ย ม
ความพร้อมสาหรับธุรกิจใหม่ การวางระบบการกากับดูแลโครงการลงทุนใหม่ทงั้ ในและต่างประเทศ และการบริหารบุคลากรหลายเชือ้ ชาติ
เพื่ อ ส่ ง เสริม ให้ ปตท.สผ. เป็ น บริ ษั ท International E&P Company อย่ า งแท้จ ริ ง ผู้มี ป ระสบการณ์แ ละความเชี่ ย วชาญใน Skill Mix นี ้
จึงจาเป็ นกับ ปตท.สผ. ในปัจจุบนั เป็ นอย่างยิ่ง
ส่วนที่ 2 หน้า 12
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2) Legal: เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การบริ ห ารความเสี่ ย งด้า นกฎหมายและการปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ก ารด าเนิ น งาน
(Legal Risks & Compliance) ซึ่งเป็ นความเสี่ยงระดับองค์กรและมีผลกระทบโดยตรงต่อ License to Operate อีกทัง้ การติดตามพัฒนาการ
ของกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีและเพื่อให้ทนั ต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่
3) International Market and Collaborations: เพื่อให้เป็ นไปตามแผนกลยุทธ์ Execute และ Expand ปตท.สผ.
ตัง้ เป้าขยายการลงทุนเพิ่มเติมนอกเหนือจากธุรกิจ E&P ที่เป็ นธุรกิจหลัก โดยเน้นการเพิ่มมูลค่าในโครงการปัจจุบนั รวมถึงการลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ พัฒนาศักยภาพทางด้าน Commercial and Marketing จึงควรต้องมีผมู้ ีความรู ้ ประสบการณ์ ในด้านการตลาด
และการพาณิ ช ย์ และเชี่ ย วชาญเรื่ อ งการประสานงานระหว่ า งประเทศ เพื่ อ ผลัก ดัน และสนับ สนุน ให้ก ารลงทุน และการด าเนิ น งาน
ในต่างประเทศของ ปตท.สผ. สาเร็จลุล่วงได้ดว้ ยดี
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่ า ตอบแทนจะสรรหาบุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบัติ เหมาะสมและสมควรได้ร ับ
การเสนอชื่อเป็ นกรรมการต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ประจาปี ขา้ งต้น ซึ่งในปี 2564
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีสัดส่วนกรรมการที่มี Skill Mix ในด้าน Organization Change and Development อย่างเพียงพอเหมาะสม
และยังคงให้ความสาคัญกับการสรรหากรรมการที่มี Skill Mix ด้าน International Market and Collaborations และ Legal ต่อไป นอกจากนี ้
ยังพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool ของ สคร.) ซึ่งเป็ น
บัญชีที่ได้รวบรวมผูท้ ี่มีทักษะหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะเป็ นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน ทัง้ นี ้ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. มีกรรมการที่อยู่ในบัญชี Directors’ Pool ของ สคร. จานวน 7 คน รวมทัง้ ขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะ
ผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ รวมถึงข้อเสนอของผูถ้ ือหุน้ รายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการล่วงหน้า (หากมี)
เพื่อประกอบการพิจารณากรณีกรรมการครบวาระ โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557
การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมสามัญ
ผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน โดยมี ห ลัก เกณฑ์แ ละวิ ธี ก ารเลื อ กตั้ง
เป็ นกรรมการ ดังนี ้
1) ในกรณีที่จานวนบุค คลผู ไ้ ด้ร บั การเสนอชื่อ เป็ น กรรมการมีไ ม่เ กิน กว่า จ านวนกรรมการที่จ ะพึง ได้ร ับ
การเลือ กตั้ง ในครัง้ นั้น ให้เสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่ อเป็ นกรรมการทุกคน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้
เป็ นรายบุคคล และแต่ละคนต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมาก
2) ในกรณี ที่จานวนบุคคลผู้ได้ร ับการเสนอชื่อ เป็ นกรรมการมีจานวนเกินกว่าจ านวนกรรมการที่จะพึง ได้ร ับ
การเลือกตั้งในครัง้ นั้น ให้ผูถ้ ือหุน้ ออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผูไ้ ด้รบั การเสนอชื่อเป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคลได้ไม่เกินจานวน
กรรมการที่จะพึงได้รบั การเลือกตัง้ ในครัง้ นั้น และให้บุคคลซึ่งได้รบั คะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผูไ้ ด้รบั เลือกตั้งเป็ นกรรมการเท่ ากับ
จานวนกรรมการที่จะพึงมี และแต่ละคนต้องได้รบั คะแนนเสียงข้างมากด้วย
การเลื อ กตั้ง กรรมการทดแทนต าแหน่ ง ที่ ว่ า งในกรณี อื่ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ นื่ อ งมาจากการครบวาระ คณะกรรมการ
อาจเลือกตัง้ กรรมการแทนตาแหน่งที่ว่างได้ดว้ ยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่า 3 ใน 4 ของจานวนกรรมการที่ยงั เหลืออยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ด้วย ทัง้ นี ้ บุคคลที่เข้ามาเป็ นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิม
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พน้ จากตาแหน่ง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
กำรสรรหำและแผนสืบทอดงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนมีบทบาทเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระบบการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อ รองรับตาแหน่งรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ ให้มีความเหมาะสมและดารง
ประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้ผบู้ ริหารที่มีทกั ษะและคุณลักษณะที่จาเป็ นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาจากผูท้ ี่มีทักษะ
ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่าง ๆ ที่มีความจาเป็ นอย่างยิ่งและเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม
ของ ปตท.สผ. เช่น มีวิสัยทัศน์ดา้ นยุทธศาสตร์พลังงาน มีความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการดาเนินงานโครงการขนาดใหญ่
ให้บ รรลุเ ป้า หมาย การบริห ารจัด การสภาวะวิก ฤติ มี ค วามสามารถในการแสวงหาและบริห ารจัด การธุ ร กิ จ ใหม่ (New Business)
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทัง้ คานึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflicts of Interest) ด้วย
ปตท.สผ. มีการกาหนดแผนสืบทอดต าแหน่งของประธานเจ้า หน้า ที่บริห าร เพื่อ ให้ ปตท.สผ. มีความพร้อ ม
หากประธานเจ้าหน้าที่ บริ หารไม่ สามารถปฏิ บัติ หน้าที่ ได้ หรือครบวาระการด ารงต าแหน่ ง ตลอดจนลดความเสี่ ยงหรื อผลกระทบจาก
การขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ปตท.สผ. โดยมีขนั้ ตอนการดาเนินการ ดังนี ้
1) ปตท.สผ. ร่ว มกับ คณะกรรมการจัด การกลุ ่ม ปตท. ( PTT Group Management Committee หรือ
PTTGMC) จัด โปรแกรมพัฒนาผู้บริ ห ารระดับสูง ของกลุ่ม (Group Leadership Development Program หรือ GLDP) โดยมุ่งเน้น กลุ่ม
ผูบ้ ริหารที่มีศกั ยภาพสูงระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ขนึ ้ ไปในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะ
เข้ารับการคัดเลือกให้สืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี ้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. เป็ น
กรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย
2) คณะกรรมการจัดการของ ปตท. (PTT Management Committee หรือ PTTMC) ในฐานะที่ ปตท. เป็ น
ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ จะเป็ นผูพ้ ิจารณารายชื่อผูท้ ี่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมจากกลุ่มผูบ้ ริหารที่มีศกั ยภาพสูงระดับผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ขึน้ ไป
ตามข้อ 1) และนาเสนอให้คณะกรรมการ ปตท. พิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีความเหมาะสมที่สดุ เพื่อมาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ปตท.สผ.
3) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ปตท.สผ. พิจารณาผูบ้ ริหารที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมและรับ ฟั ง
ข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ใหญ่ตามข้อ 2) โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพนักงานระดับรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ที่มีศักยภาพสูงใน ปตท.สผ. ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี ้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจะพิจารณาคัดเลือกจากความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. การไม่มีผลประโยชน์ขดั แย้งกัน (Conflicts of Interest) และวิสยั ทัศน์ในการนาพา
ปตท.สผ. ให้เจริญเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดไว้
4) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเสนอรายชื่อพร้อมข้อคิดเห็นและพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งอย่างเป็ นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อ นาเสนอต่อ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้เป็ นกรรมการบริษัท
และดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
กำรสรรหำผู้บริหำรและแผนสืบทอดตำแหน่งงำนของผู้บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รบั มอบอานาจจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้เป็ นผูพ้ ิจารณาบรรจุและแต่งตัง้ บุคคล
ที่มีความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุร กิจของ ปตท.สผ. ลงในตาแหน่งบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารและกากับดูแล
การพัฒนาพนักงาน (Career Review Board หรือ CRB) ดาเนินการคัดเลือ กตามระเบียบการบริห ารทรัพยากรบุคคล และรายงานให้
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นในระดับรองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่ขึน้ ไป ต้องได้รบั อนุมตั ิจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทัง้ นี ้ กรณี
สรรหาและบรรจุบุคคลจากภายนอกลงตาแหน่งบริหารจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ และการแต่งตัง้ หัวหน้าหน่วยงาน
ระดับบริหารด้านการตรวจสอบจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย
ปตท.สผ. มี ก ารจั ด ท าแผนสื บ ทอดต าแหน่ ง งาน ( Succession Planning) ระดั บ บริ ห ารทุ ก ต าแหน่ ง งาน
ตามโครงสร้างองค์กร เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงจากการแต่งตัง้ โยกย้าย การเกษี ยณอายุของพนักงานระดับบริหาร รวมถึงเพื่อบรรจุลง
โครงสร้า งองค์ก รใหม่ ต ามแผนธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ รองรับ การเติ บ โตของบริ ษั ท ฯ ในอนาคต โดยมี
คณะกรรมการบริหารและกากับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) เป็ นผูพ้ ิจารณาคัดเลือกผูท้ ี่มีความเหมาะสมเป็ นผูส้ ืบทอด
ตาแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม PTTEP Management Success Profile ของแต่ละตาแหน่ง ซึ่งประกอบด้วย ความรู ้
ความเข้า ใจเกี่ ย วกั บ บริ ษั ท ฯ และธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ (Organizational Knowledge) ประสบการณ์ (Experience) ขี ด ความสามารถ
(Competency) คุณลักษณะ (Personal Attribute) และผลประเมินศักยภาพสูงสุดที่เล็งเห็นได้ในปั จจุบนั (Currently Estimated Potential)
เมื่อ ได้ร ายชื่อ ผูส้ ืบทอดตาแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว บริษัทฯ จะมีการกาหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสัน้ และระยะยาว โดยแบ่งกลุ่ม
การพัฒนาตาม Business Area ประกอบด้วย Asset Management, Business Development, Technical Support และ Business Support
เพื่อ มุ่งเน้นการพัฒนาทั้งด้านความรู ค้ วามสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทางานร่วมกับผูอ้ ื่น
ตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้ผสู้ ืบทอดตาแหน่งงานมีคณ
ุ สมบัติพร้อมที่จะดารงตาแหน่งได้ตามกาหนดเวลาที่ตอ้ งการ
(3)

กำรพัฒนำกรรมกำร

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย
1) การรับฟั งการบรรยายสรุ ปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูบ้ ริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทาง
การดาเนินธุร กิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู แ้ ละเทคนิคเกี่ ยวกับ การสารวจและผลิต ปิ โ ตรเลียม และธุร กิ จใหม่ กฎระเบียบที่เกี่ ยวข้อ ง
การกากับดูแ ลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้ง ข้อ มูลที่จาเป็ นและเป็ นประโยชน์ในการปฏิบัติ หน้าที่กรรมการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
2) การได้รบั คู่มือกรรมการ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิงานของกรรมการ
3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบตั ิการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจและเป็ นประโยชน์
ในการทางานของกรรมการบริษัท
กรรมการใหม่ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศจะต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดปฐมนิเทศ เพื่อนาผลไปปรับปรุ งในครัง้ ต่อไปด้วย
นอกจากนี ้ กรรมการที่ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รบั ฟั งการบรรยายเกี่ยวกับการทาหน้าที่ประธาน
กรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการและผูถ้ ือหุน้ เพิ่มเติมด้วย
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
การพัฒนาและการอบรมของกรรมการ
ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรูค้ วามสามารถ และแสวงหาความรูค้ วามเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ
ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศกึ ษาและอบรมเพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการอบรมที่จดั โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชัน้ นาอื่น ๆ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนาและการเยี่ยมชมกิจการต่าง ๆ เพื่อ
เพิ ่ม พูน ความรู เ้ กี ่ย วกับ การท าหน้า ที ่ก รรมการเสมอมา นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้จั ด การบรรยายให้แ ก่ ค ณะกรรมการ ปตท.สผ.
โดยผูบ้ ริหาร ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรูใ้ นการปฏิบตั ิงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2564 มีการจัดทัง้ สิน้ 7 ครัง้ ได้แก่ เรื่อง แนวทางการทบทวน
ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review) ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี
2565 (Strategy Review) และการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Strategic Retreat) และการบรรยาย
4 ครัง้ เกี่ยวกับ GRC (Governance, Risk Management, and Compliance) ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบตั ิที่ดีตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู ค้ วามเข้าใจยิ่งขึน้ โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วมอบรม สัมมนา
และการรับฟั งการบรรยายของกรรมการทุกคน ดังนี ้
รำยชื่อกรรมกำร
1) นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั

2) นายอัชพร จารุจินดา

หลักสูตร
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategy Review)
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
ส่วนที่ 2 หน้า 16
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
รำยชื่อกรรมกำร

3) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

-

-

4) พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

-

5) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

-

หลักสูตร
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
สัมมนานานาชาติ CERAWeek 2021
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
สัมมนา National Director Conference 2021 “Leadership behind Closed Door” โดย IOD
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
2) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
รำยชื่อกรรมกำร

-

6) นายปิ ติพนั ธ์ เทพปฏิมากรณ์ -

-

7) นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์

-

-

หลักสูตร
2) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
3) Strategic Risk Management
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
อบรมหลักสูตร IT Governance and Cyber Resilience Program โดย IOD
สัมมนา National Director Conference 2021 “Leadership behind Closed Door” โดย IOD
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รำยชื่อกรรมกำร
-

8) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

-

-

9) นายพชร อนันตศิลป์

-

-

10) นายเดชาภิวฒ
ั น์
ณ สงขลา

-

หลักสูตร
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
รำยชื่อกรรมกำร
-

11) นายอธิคม เติบศิริ

-

-

12) นางอังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์

หลักสูตร
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit

- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
- สัมมนา Capital Market Board Awareness หัวข้อ Data-driven Cybersecurity and Intelligence
Treats Assessment โดย ก.ล.ต.
- สัมมนา National Director Conference 2021 “Leadership behind Closed Door” โดย IOD
ส่วนที่ 2 หน้า 20
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
รำยชื่อกรรมกำร
13) นายอรรถพล ฤกษ์พิบลู ย์

-

14) นายวิรไท สันติประภพ

-

-

15) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล

-

หลักสูตร
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from The World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Learning from the World Economic Forum 2021
2) สรุปสถานะการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคมุ้ ครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)
3) วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
4) Strategic Risk Management
หลักสูตร Advanced Audit Committee Program โดย IOD
สัมมนา National Director Conference 2021 “Leadership behind Closed Door” โดย IOD
การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน
เชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565 (Pre-Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง ทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2565
(Strategy Review)
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง การทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์
ประจาปี 2565 (Strategic Retreat)
ส่วนที่ 2 หน้า 21
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
รำยชื่อกรรมกำร

หลักสูตร
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี ้
1) Strategic Risk Management 
- การบรรยายพิเศษ เรื่อง Upstream Insight for PTTEP Executives: Navigating through
Uncertainty: Upstream Transformation, Greener Pastures – Better Future, Corporate
Strategies for Resilience & NOC’s: What is the Path Forward? โดย IHS Markit

ปั จจุบนั มีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิหน้าที่กรรมการ Director Certification Program
(DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จานวน 12 คน และ 4 คน ตามลาดับ รวมทัง้ สิน้ 12 คน จากกรรมการทัง้ หมด
15 คน หรือร้อยละ 80 นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมที่เป็ นประโยชน์ ต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ.
เป็ นประจา ทั้งนี ้ รายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 1: “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ ีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
(4)

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร

ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
ปตท.สผ. เป็ น ประจ าทุ ก ปี ตาม Board Performance Target และแบบประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง าน เพื่ อ ให้ค ณะกรรมการ ปตท.สผ.
ได้พิจารณาทบทวนผลการปฏิบตั ิงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี และเพิ่มประสิทธิผลการทางาน
แบบการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทัง้ หมดมี 4 แบบ ได้แก่
1) แบบการประเมินผลตนเองเป็ นรายบุคคลและการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ ประเมินใน 4 หัวข้อ คือ (1) คุณสมบัติ
(2) ความเป็ นอิสระ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบ และ (4) การพัฒนาทักษะและความรูค้ วามสามารถ
2) แบบการประเมิ น ผลคณะกรรมการทั้ง คณะ ประเมิ น ใน 6 หัว ข้อ คื อ (1) นโยบายและการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์
(2) การปฏิบัติหน้าที่ (3) การกากับดูแ ลและการดาเนินงานร่วมกัน กับ ฝ่ ายจัดการ (4) การประชุม (5) โครงสร้างและคุณ สมบัติ และ
(6) การพัฒนาทักษะและความรูค้ วามสามารถ
3) แบบการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
แต่ละคณะตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนัน้ ๆ
4) แบบการประเมิ น ผลประธานกรรมการ ประเมิ น เกี่ ย วกับ ประสิ ท ธิ ภ าพในการด าเนิ น งานของประธานกรรมการ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดอยู่ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ของสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการ
และฝ่ ายจัดการ เช่น การทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือ หุ้น การกาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
และการเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ เป็ นต้น
ในปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้กาหนด Board Performance Target ประกอบด้วยการประเมิน
ใน 3 ด้าน ได้แก่ การสร้างความมั่นคง เติบโต และผลตอบแทนที่เหมาะสมแก่ผถู้ ือหุน้ การประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ.
และการเข้าร่วมประชุมและประสิทธิภาพการปฎิบตั ิหน้าที่ของกรรมการ รวมทัง้ ได้ทบทวนแบบประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ
เพื่อให้สอดคล้องตามแนวปฏิบตั ิที่ดีและ CG Code ของ ก.ล.ต. โดยแบบประเมินในปี 2564 ทัง้ 4 แบบข้างต้น ยังคงหัวข้อของการประเมิน
และระดับการให้คะแนนเช่นเดียวกับปี 2563 คือให้คะแนนจาก 1 ถึง 3 คะแนน (1 = ต้องปรับปรุง, 2 = ได้มาตรฐาน และ 3 = ดี)
ส่วนที่ 2 หน้า 22
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
อย่างไรก็ดี มีการปรับหัวข้อคาถามจากหัวข้อความสัมพันธ์เป็ นการดาเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการ
เพื่อมุ่งเน้นการประเมินผลลัพธ์ของการทางานร่วมกันมากกว่าเรื่องความสัมพันธ์ และปรับคาถามสาหรับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้สอดคล้องกับการดาเนินงานของคณะกรรมการที่ขยายขอบเขตหน้าที่การปฏิบตั ิงานครอบคลุมด้านการพัฒนา
อย่างยั่งยืน
ทัง้ นี ้ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมได้ ดังนี ้
1) ผลการประเมินตนเองรายบุคคลปี 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.90 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ที่ได้คะแนน 2.86 จากคะแนนเต็ม
3.00 คะแนน สาหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.92 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ที่ได้คะแนน 2.87 จากคะแนน
เต็ม 3.00 คะแนน
2) ผลการประเมินการปฏิบตั ิงานของกรรมการทัง้ คณะโดยรวมปี 2564 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.89 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ที่ได้คะแนน
2.86 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
ทั้งนี ้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2564 ในส่วนของการประเมินการดาเนินงานร่วมกัน
ระหว่ า งคณะกรรมการและฝ่ ายจั ด การ ฝ่ ายจั ด การได้ป ระเมิ น ในส่ ว นนี ้ด้ว ยเช่ น กั น เพื่ อ เป็ นการสื่ อ สารแบบสองทาง ( Two-way
Communication) ในการกาหนดแผนการพัฒนาความสัมพันธ์และการดาเนินงานร่วมกันระหว่างคณะกรรมการและฝ่ ายจัดการต่อไป
3) ผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 4 คณะ ในปี 2564 ได้คะแนนดังนี ้
3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเต็ม 3.00 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ที่ได้คะแนน 2.94 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
3.2) คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 2.98 เพิ่มขึน้ จากปี 2563 ที่ได้คะแนน 2.86 จาก
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
3.3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้คะแนน 2.65 ลดลงจากปี 2563 ที่ได้คะแนน 2.92 จาก
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
3.4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 2.93 ลดลงจากปี 2563 ที่ได้คะแนน 2.95 จากคะแนนเต็ม 3.00
คะแนน
4) ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทัง้ คณะปี 2564 ได้คะแนน 2.88 ลดลงจากปี 2563 ที่ได้คะแนน 2.94
จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทั้งหมดให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รบั จากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ
และฝ่ ายจัดการต่อไป อาทิ การให้ความสาคัญในเรื่องทิศทางการดาเนินงานในธุรกิจใหม่และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มากขึน้ และการให้
ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาหาความรู เ้ พิ่มเติมเกี่ ยวกับกิจการและ
แนวโน้มทางธุรกิจ เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การเยี่ยมชมกิจการ การแลกเปลี่ยนความรูก้ ับบุคคลในกลุ่มธุรกิจอื่น รวมถึงการดารงตาแหน่ง
กรรมการในบริษัทอื่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็ นกรรมการ และเปิ ดกว้างในการสนับสนุนให้มีความคิดริเริ่ม (Initiatives) ต่าง ๆ เพื่อให้
บริษัทฯ เติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(5)

กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำทีบ่ ริหำร

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีก ารประเมิ นผลการปฏิบัติง านของประธานเจ้า หน้า ที่บริ ห าร โดยมอบหมายให้
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ที่คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่า ตอบแทนกาหนด การประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปี ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ใช้ตามดัชนี
วัด ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ (Corporate KPI) ในแต่ ล ะปี เ ป็ น ผลการปฏิ บัติ ง านของประธานเจ้า หน้า ที่ บ ริ ห าร และน าเสนอผล
การประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบตั ิงานของ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้างการกากับดูแ ลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนาผล
การประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้ดียิ่งขึน้ ได้ต่อไป
8.1.2 กำรเข้ำร่วมประชุมและกำรจ่ำยค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรรำยบุคคล
(1)

กำรประชุมของคณะกรรมกำร

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก าหนดวั น ประชุ ม ล่ ว งหน้า ในแต่ ล ะปี โดยปกติ จ ะมี ก ารประชุ ม เดื อ นละครั้ง ทุ ก วั น ศุ ก ร์
สัปดาห์ที่สามของเดือน รวมปี ละ 12 ครัง้ โดยได้แจ้งกาหนดวันประชุมในปี 2565 ให้คณะกรรมการทราบตัง้ แต่เดือนกันยายน 2564 และ
กาหนดระเบียบวาระประจาแต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษ เพื่อ พิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ประจาปี นอกจากนี ้
จะมีการประชุมเพื่อหารือ ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2564 มีการประชุมคณะกรรมการ
รวม 19 ครัง้ และเพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทาความเข้าใจเนือ้ หาสาระของระเบียบวาระการประชุม โดยปกติ
เลขานุการบริษัทจะส่ง หนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการ
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็ นที่ขอ้ มูลยังมีไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมเร่งด่วน นอกจากนีจ้ ะมีการส่งระเบียบวาระการประชุม
ผ่านระบบ Application Software ผ่านช่องทางสื่อสารที่ทนั สมัย เพื่ออานวยความสะดวกให้การปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการมีความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ทนั ท่วงที และลดขัน้ ตอน ระยะเวลา รวมถึงลดการใช้กระดาษได้มากอีกด้วย
โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัท เป็ นผูพ้ ิจารณา
เรื่องที่จะนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็ นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้
ทัง้ นี ้ ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริษัทจะแบ่งเป็ นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบียบวาระพิจารณาติดตามผลการดาเนินงานและการใช้
งบประมาณเป็ นประจา
ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิ ดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ
โดยมีผบู้ ริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ขอ้ มูลเพิ่มเติมที่เป็ นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็ นของคณะกรรมการ
เพื่อ นาไปปฏิบัติได้อ ย่างมีประสิทธิ ภ าพ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง เลขานุการคณะกรรมการบริ ษั ท
และเลขานุการบริษัท จะทาหน้าที่ในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง
และเป็ นผูจ้ ดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการ 1 คน มี 1 เสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุม จะทาหน้าที่
ออกเสียงเพิ่มขึน้ อีก หนึ่งเสียงเป็ นเสียงชีข้ าด
ทัง้ นี ้ ในกรณีต่อไปนีจ้ ะต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ และต้องได้รบั คะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
1) การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บคุ คลอื่น
2) การซือ้ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของ ปตท.สผ.
3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ ปตท.สผ. ทัง้ หมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้
บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัทฯ
5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย ตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามกฎหมายหลักทรัพย์และประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บงั คับกับการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสาคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณามีการลงมติ
เป็ นมติที่เป็ นเอกฉันท์ทงั้ หมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผูเ้ ข้าร่วมประชุม ข้อคิดเห็น หรือคาถาม คาตอบ
และคาชีแ้ จงที่เ กี่ ย วข้อ ง รวมทั้งบัน ทึ กข้อ คิด เห็ น คาถาม คาตอบ หรือ คาชีแ้ จงไว้อ ย่ างชัดเจน และมีการจัด เก็ บรายงานการประชุม
คณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่ างเป็ นระบบ มี การรักษาความปลอดภัยอย่ างดี โดยปกติ คณะกรรมการ ปตท.สผ.
เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมี เหตุจ าเป็ นไม่ สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมี หนังสื อ ลาการประชุมต่ อประธานกรรมการ
พร้อมทัง้ ระบุเหตุผลที่จาเป็ นอย่างครบถ้วน โดยประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครัง้ ทัง้ นี ้ ในปี 2564 กรรมการ
โดยส่ ว นใหญ่ เ ข้า ร่ ว มประชุ ม ทุ ก ครั้ง ซึ่ ง กรรมการที่ ไ ม่ ส ามารถเข้า ร่ ว มประชุ ม ได้แ จ้ง ระบุ ส าเหตุ แ ละความจ าเป็ นจากภารกิ จ อื่ น
ให้ป ระธานกรรมการทราบเหตุ ผ ลความจ าเป็ นล่ ว งหน้า โดยบริ ษั ท ฯ ได้ร ายงานจ านวนครั้ง ของการเข้า ร่ ว มประชุ ม ของกรรมการ
เป็ นรายบุคคลไว้ดว้ ย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ ายจัดการ 1 ครั้ง ในปี 2564 เพื่อติดตามงานของฝ่ ายจั ดการ
และอภิปรายปั ญหาต่าง ๆ จากผลการดาเนินงานในช่วงปี 2564 โดยได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม เพื่อนาผล
ดังกล่าวไปพิจารณาดาเนินการต่อไป
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นายไกรฤทธิ์
นายอัชพร
พลเรือเอก ธนะรัตน์
พลโท นิมิตต์
นายปิ ติพนั ธ์
นายบัณฑิต
นางสาวเพ็ญจันทร์
นายพชร
นายเดชาภิวฒ
ั น์
นายอธิคม
นางอังครัตน์
นายอรรถพล
นายวิรไท

อุชกุ านนท์ชยั 1
จารุจินดา
อุบล
สุวรรณรัฐ
เทพปฏิมากรณ์
เอือ้ อาภรณ์
จริเกษม
อนันตศิลป์
ณ สงขลา
เติบศิริ
เพรียบจริยวัฒน์
ฤกษ์พิบลู ย์
สันติประภพ

18/18
19/19
19/19
14/19
19/19
19/19
19/19
19/19
13/19
19/19
19/19
19/19
19/19

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
19 ครั้ง
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
4/4
4/4

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
4 ครั้ง

คณะกรรมกำร
อิสระ

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
0/1
1/1
1/1
1/1
1/1

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
1 ครั้ง

คณะกรรมกำร
โดยไม่มี
ฝ่ ำยจัดกำร

4/4
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
และกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
4 ครั้ง
14/14
14/14
8/14
14/14
-

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
14 ครั้ง

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

8/8
8/8
7/8
8/8
8/8
8/8
-

คณะกรรมกำร
สรรหำ
และกำหนด
ค่ำตอบแทน
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
8 ครั้ง
13/13
13/13
13/13
13/13
12/13

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
13 ครั้ง

คณะกรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ยง

1

1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
1 ครั้ง

กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

ส่วนที่ 2 หน้า 26

นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนนายปรัชญา ภิญญาวัธน์ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รบั เลือกตัง้ เป็ นประธานกรรมการมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รบั เลือกตัง้ เป็ นประธาน
กรรมการอิสระ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 21 พฤษภาคม 2564

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

รำยชื่อกรรมกำร

คณะกรรมกำร
บริษัท

จำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทในปี 2564

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

1/1
7/7
14/14

คุโรวาท2
ลาวัลย์ชยั กุล3

ภิญญาวัธน์ 4
สูตะบุตร5
ทวีสิน6

14. นายวัฒนพงษ์
15. นายมนตรี

1. นายปรัชญา
2. นายทวารัฐ
3. นายพงศธร

คณะกรรมกำร
โดยไม่มี
ฝ่ ำยจัดกำร

คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
ตรวจสอบ
และกำรพัฒนำ
อย่ำงยั่งยืน
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี กำรประชุมทัง้ ปี
กำรประชุมทัง้ ปี
กำรประชุมทัง้ ปี
4 ครั้ง
1 ครั้ง
4 ครั้ง
14 ครั้ง
1/1
กรรมการทีค่ รบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2564
-

คณะกรรมกำร
อิสระ

3

2

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนนายทวารัฐ สูตะบุตร และได้รบั แต่งตัง้ เป็ นกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้ แต่วั นที่ 1 พฤษภาคม 2564
นายมนตรี ลาวัลย์ชยั กุล ได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564
4
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ พ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการ เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี บริบรู ณ์ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
5
นายทวารัฐ สูตะบุตร ลาออกจากการเป็ นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564
6
นายพงศธร ทวีสิน พ้นจากการดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการ เนื่องจากครบวาระการดารงตาแหน่ง มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 30 กันยายน 2564

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
19 ครั้ง
12/12
5/5

รำยชื่อกรรมกำร

คณะกรรมกำร
บริษัท

-

คณะกรรมกำร
สรรหำ
และกำหนด
ค่ำตอบแทน
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
8 ครั้ง
4/4
-

1/1
1/1

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
1 ครั้ง
-

กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2564

ส่วนที่ 2 หน้า 27

จำนวนครั้ง
กำรประชุมทัง้ ปี
13 ครั้ง
8/8
-

คณะกรรมกำร
บริหำร
ควำมเสี่ยง
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• �������������������������������������������������

225

226

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563
รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ปตท.สผ. คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ
และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2564
รำยชื่อกรรมกำร
นายไกรฤทธิ์
อุชกุ านนท์ชัย1
นายอัชพร
จารุจินดา
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
พลโท นิมิตต์
สุวรรณรัฐ
นายปิ ติพนั ธ์
เทพปฏิมากรณ์
นายบัณฑิต
เอือ้ อาภรณ์
คู่สมรส/ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา
7. นางสาวเพ็ญจันทร์
จริเกษม
8. นายพชร
อนันตศิลป์
9. นายเดชาภิวฒ
ั น์
ณ สงขลา
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2
3

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี

N/A
-
-
-
-
4,587
10,000
-
-

-
-
-
-
-
-
4,587
-
-
-

-
-
10,000
-

10. นายอธิคม

เติบศิริ

-

-

-

11. นางอังครัตน์

เพรียบจริยวัฒน์

-

-

-

12. นายอรรถพล

ฤกษ์พิบลู ย์

-

-

-

500

500

-

-

-

-

N/A

-

-

คู่สมรส/ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

1

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564

13. นายวิรไท

สันติประภพ

14. นายวัฒนพงษ์

คุโรวาท2

15. นายมนตรี

ลาวัลย์ชยั กุล3

52,050

52,050

-

คู่สมรส/ผูท้ ี่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

8,900

8,900

-

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ได้รับเลือกตั้งเป็ น กรรมการแทนนายปรัชญา ภิญญาวัธน์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 และได้รับเลือกตั้งเป็ นประธาน
กรรมการ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการและดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายทวารัฐ สูตะบุตร มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2564
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล ได้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการ มีผลตัง้ แต่วันที่ 8 กันยายน 2564 และได้รบั แต่งตัง้ เป็ นประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายพงศธร ทวีสิน
มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2564 ข้อมูลจานวนหุน้ ข้างต้นเป็ นข้อมูล ณ วันที่เข้ารับตาแหน่ง
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2563

รำยชื่อกรรมกำร

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2563

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
31 ธันวำคม 2564

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี

กรรมกำรทีล่ ำออกระหว่ำงปี 2564
1. นายปรัชญา
2. นายทวารัฐ
3. นายพงศธร

ภิญญาวัธน์1
สูตะบุตร2
ทวีสิน3

15,000
101,037

15,000
101,037

-

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ พ้นจากการดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ เนื่องจากมีอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
ข้อมูลจานวนหุน้ ข้างต้นเป็ นข้อมูล ณ วันที่ที่มีผลการลาออก
2
นายทวารัฐ สูตะบุตร ลาออกจากการเป็ นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตัง้ แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ข้อมูลจานวนหุน้ ข้างต้นเป็ นข้อมูล
ณ วันที่ที่มีผลการลาออก
3
นายพงศธร ทวีสิน พ้นจากการดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ เนื่องจากครบวาระการดารงตาแหน่ง มีผลตัง้ แต่วันที่ 30 กันยายน 2564
ข้อมูลจานวนหุน้ ข้างต้นเป็ นข้อมูล ณ วันที่ที่มีผลการลาออก
1

ส่วนที่ 2 หน้า 29
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(2)

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ

สรรหาและกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม
เดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนิ นงานของบริษัทฯ รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์
เศรษฐกิจโดยรวม และได้รบั อนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2564 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2564 เป็ นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และได้มีมติอนุมตั ิ ดังนี ้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
1) ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน
2) ค่าเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม
3) โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทัง้ คณะได้รบั โบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ ือหุ้นในปี นนั้ ๆ โดยได้รบั ร้อยละ 0.2 ของ
กาไรสุทธิปีนนั้ ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
4) ประธานกรรมการได้รบั ค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึน้ ร้อยละ 25
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับของบริษัทฯ (Standing Sub-Committee) ให้ได้รบั ในอัตรา ดังนี ้
1) ได้รบั ค่าเบีย้ ประชุมครัง้ ละ 45,000 บาท/คน/ครัง้ กรณีที่เข้าร่วมประชุม
2) ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รบั สูงขึน้ ร้อยละ 25
ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.
– ไม่มี –
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ภิญญาวัธน์
สูตะบุตร
ทวีสิน

1. นายปรัชญา
2. นายทวารัฐ
3. นายพงศธร

50,000
160,000
360,000
7,320,000

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน
550,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
320,000
120,000

ค่ำเบีย้ ประชุม

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

1,125,000
950,000
787,500
950,000
225,000
700,000
950,000
180,000
950,000
950,000
585,000
950,000
650,000
360,000
950,000
950,000
630,000
180,000
950,000
950,000
180,000
600,000
250,000
กรรมการทีค่ รบวาระหรือลาออกระหว่างปี 2564
62,500
350,000
700,000
13,937,500
2,362,500
765,000

ค่ำเบีย้ ประชุม

คณะกรรมกำรบริษัท

2,205,000

360,000
360,000
315,000
360,000
450,000
360,000
-

4,500,337
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
2,640,916
991,691

6,175,337
6,511,926
5,949,426
6,014,426
6,489,426
5,814,426
6,680,676
5,724,426
5,424,426
5,949,426
6,174,426
5,364,426
6,084,426
3,965,916
1,361,691

รวม

334,157
446,657
180,000
1,293,510
1,983,510
แบบ 56-1
ประจำปี 2563 4,002,735
- One Report
2,942,735
3,611,250
59,916,461
90,117,711

585,000
585,000
731,250
585,000
540,000
405,000
-

โบนัสกรรมกำร
ปี 2564
ทีบ่ ริษัทจะจ่ำย
ในปี 2565

หมำยเหตุ:
1) โบนัสกรรมการปี 2564 ที่จะเสนอขออนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2565 ในอัตราร้อยละ 0.2 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจาปี 2564 ของบริษทั ฯ ที่จะขออนุมตั ิจากผูถ้ ือหุน้ ในปี 2565 ส่วนที่ 2 หน้า 29
ถ้ามีการจ่ายเงินปั นผลให้ผถู้ ือหุน้ โดยจะจ่ายตามระยะเวลาในการดารงตาแหน่งกรรมการและประธานกรรมการ ได้รบั โบนัสสูงขึน้ ร้อยละ 25 และมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
2) ปตท.สผ. มีการจัดรถบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ในขณะดารงตาแหน่ งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านัน้

รวม

อุชกุ านนท์ชยั
จารุจินดา
อุบล
สุวรรณรัฐ
เทพปฏิมากรณ์
เอือ้ อาภรณ์
จริเกษม
อนันตศิลป์
ณ สงขลา
เติบศิริ
เพรียบจริยวัฒน์
ฤกษ์พิบลู ย์
สันติประภพ
คุโรวาท
ลาวัลย์ชยั กุล

1. นายไกรฤทธิ์
2. นายอัชพร
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์
4. พลโท นิมิตต์
5. นายปิ ติพนั ธ์
6. นายบัณฑิต
7. นางสาวเพ็ญจันทร์
8. นายพชร
9. นายเดชาภิวฒ
ั น์
10. นายอธิคม
11. นางอังครัตน์
12. นายอรรถพล
13. นายวิรไท
14. นายวัฒนพงษ์
15. นายมนตรี

รำยชื่อกรรมกำร

ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
สรรหำ
บริหำร
และกำรพัฒนำ
และกำหนด
ควำมเสี่ยง
อย่ำงยั่งยืน
ค่ำตอบแทน
ค่ำเบีย้ ประชุม
ค่ำเบีย้ ประชุม ค่ำเบีย้ ประชุม

รำยละเอียดเกี่ยวกับค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรเฉพำะเรื่องปี 2564 เป็ นรำยบุคคล
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
8.1.3

กำรกำกับดูแลกำรดำเนินงำนของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างและการดาเนินงานของกลุ่มบริษัท” หัวข้อ “นโยบายการดาเนินงานของ

บริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.”
8.1.4

กำรติดตำมให้มีกำรปฏิบัติตำมนโยบำยและแนวปฏิบัติในกำรกำกับดูแลกิจกำร
(1) กำรป้ องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในการบริหารจัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผูม้ ีส่วนได้เสียว่ากลุ่ม ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิ ภาพ
และโปร่งใส โดยกาหนดอยู่ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งมีหลักการที่สาคัญดังนี ้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน กระทาการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นสาคัญ
และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกคนต้องทบทวนและเปิ ดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้ ปตท.สผ. ทราบอย่างน้อยปี ละ 1 ครัง้
3) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องหนึ่งเรื่องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียง
ในเรื่องนัน้ รวมถึงมีการเปิ ดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบตั ิตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนด
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทัง้ นี ้ ปตท.สผ. ได้กาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี ้
1) กรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ
ความสัมพันธ์กับ บุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือ
ขัดขวางการปฏิบตั ิงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสีย ซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการ
เสนอว่าจ้าง คัดเลือก ตัดสินใจ หรืออนุมตั ิรายการใด ต้องรายงานผูบ้ งั คับบัญชาหรือผูม้ ีส่ วนร่วมในการอนุมตั ิทราบ ผ่านระบบการรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าว หรือถอนตัว
จากการดาเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้อ งรายงานข้อมูลบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ใกล้ชิด ที่ทางานในกลุ่ม
ปตท.สผ. และบริษัทที่ ปตท.สผ. เข้าลงทุน ให้บริษัทฯ ทราบผ่านระบบการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. ในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ ได้
4) กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน เมื่อมีขอ้ สงสัยหรือไม่ แน่ใจว่า การปฏิบตั ิงานของตน หรือการที่ตนเอง
และบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วมหรือ เป็ นผู้ถือ หุ้นในกิจการใด ๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มีการดาเนินธุร กรรมกับบริษัทฯ ที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์เกิดขึน้ ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวแก่ ปตท.สผ. โดยทันที
กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและประเมินตนเองเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นประจา
ทุกปี และเพื่อสอบทานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผูท้ ี่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาและสัญญาของบริษัทฯ ให้มีความเข้มงวด
มากขึ น้ ผู้บริ หารและพนักงานที่ เกี่ ยวข้อ งโดยตรงกับกระบวนการจัดหาและสัญญา ต้อ งเปิ ดเผยข้อ มูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
อย่างน้อยทุก ๆ 6 เดือน เพื ่อ ให้ผู ้บ ัง คับ บัญ ชาใช้ใ นการพิจ ารณามอบหมายงานและป้อ งกัน การเข้า ไปมีส่ว นร่ว มในงานจัด หา
ของผู้บริหารและพนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(2) กำรใช้ข้อมูลภำยในเพื่อแสวงหำผลประโยชน์
รายละเอียดปรากฏในหมวด “การกากับดูแลกิจการ” หัวข้อ “มาตรการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน”
(3) กำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
ควำมสำคัญ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญในการกากับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใส เป็ นธรรม
และไม่ ย อมรับ การทุจ ริ ต คอร์ร ัป ชัน ทุก รู ป แบบ ไม่ ว่ า ทางตรงหรื อ ทางอ้อ ม (Zero Tolerance on any form of corruption) โดยมี ก ลไก
ในการก ากับ ดูแ ลในแต่ ล ะภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้อ งอย่ า งเหมาะสมตามการก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของกลุ่ม ปตท.สผ.
(Good Corporate Governance and Business Ethics of PTTEP Group หรื อ CG&BE) ซึ่ ง เป็ นระเบี ย บของกลุ่ ม ปตท.สผ. ที่ ทุ ก คน
ในองค์กรตัง้ แต่กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท.สผ. ต้องลงนามพันธสัญญา ยึดมั่น
ปฏิบตั ิตาม รวมถึงมีมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผเู้ กี่ยวข้องกับกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ผู้คา้ และผูร้ ว่ มทุน ปฏิบตั ิตาม CG&BE และจัดให้
มีแนวปฏิบตั ิที่ดีในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกับ ปตท.สผ. ด้วย
ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รปั ชันที่มีประสิทธิภาพต้องมีโครงสร้างการกากับดูแลที่ดี
โดยมีระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีการกากับ
ดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่ เป็ นอิสระและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่ องที่เกี่ยวข้องตามที่
ก าหนดไว้ใ น CG&BE โดยมี ก รรมการและผู้ บ ริ ห ารในทุ ก ระดั บ เป็ นผู้ น าการปฏิ บั ติ ( CG Leader) ซึ่ ง คณะกรรมการ ปตท.สผ.
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทาหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบตั ิตาม CG&BE รวมถึงนโยบาย
การต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ร ัป ชัน โดยมี แ ผนกบรรษั ท ภิ บ าลและผู้ถื อ หุ้น สัม พัน ธ์ สัง กัด ฝ่ ายบรรษั ท ภิ บ าล การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์
และการควบคุ ม ภายใน สายงานเลขานุ ก ารบริ ษั ท เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการสนั บ สนุ น และขั บ เคลื่ อ นการปฏิ บั ติ ต าม CG&BE
และมาตรการป้ อ งกัน การทุจ ริต คอร์ร ัป ชัน ของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมี ก ารรายงานความคื บหน้า ของการด าเนิ น การต่ อ คณะกรรมการ
บรรษั ท ภิ บ าลและการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น และคณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งน้อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้ง นี ้ เอกสาร CG&BE ได้ถูก จัด ท า
อย่ า งเป็ น ลายลัก ษณ์อัก ษรตามหลัก การควบคุ ม ภายใน และจั ด พิ ม พ์เ ผยแพร่ ใ ห้กั บ ผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ที่ เ กี่ ย วข้อ งทั้ง ฉบับ ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า รวมทัง้ เผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ซึ่งผูท้ ี่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มเพื่อ นาไปศึกษา
เพิ่มเติมได้ และได้มีการประกาศใช้ “แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อ ป้องกันการคอร์รปั ชัน” เพื่อให้ผูบ้ ริหารและพนักงาน สามารถปฏิ บัติ ตน
อย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รปั ชัน ซึ่งเป็ นอีกหนึ่งมาตรการควบคุมภายในของ ปตท.สผ.
นอกจากนี ้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบตั ิงานอย่างโปร่งใสและลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างต่อเนื่องและประกาศให้บคุ คลภายนอกทราบอย่างชัดเจน
ว่าบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. จะไม่รบั ของขวัญ การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส รวมทัง้ กาหนดให้ Integrity & Ethics (ร่วมสร้าง
พลังความดี) เป็ นหนึ่งในค่านิยมขององค์กร และปลูกฝังให้ทกุ คนในองค์กรถือปฏิบตั ิดว้ ย
ขอบเขตของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดให้ CG&BE เป็ นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีเนือ้ หาที่
กาหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันไว้ทั้งหมด เช่น การกาหนด
โครงสร้างการกากับดูแลที่ระบุไว้ในส่วนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงการกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดหาและสัญญา การป้อ งกันการฟอกเงิน ความเป็ นกลางทางการเมือง การใช้แ ละการรักษาข้อมูลและ
ทรัพย์สิน รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ ยวกับการต่อ ต้านการทุจริตคอร์ร ัปชันโดยเฉพาะ ไว้ในส่วนของจริยธรรมธุร กิจ (Business Ethics) โดย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
CG&BE มีสภาพบังคับที่ชัดเจนกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ผูค้ า้ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะปฏิบตั ิตนให้สอดคล้องกับ CG&BE ตลอดจนสนับสนุนให้ผรู้ ่วมทุนมีมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจที่เหมาะสมด้วย
ปตท.สผ. ได้กาหนดนิยามเรื่องการทุจริตคอร์รปั ชันไว้โดยยึดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทัง้ ในประเทศ
และต่างประเทศ โดยพิจารณาที่เจตนาเป็ นหลัก ว่าการดาเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. นั้น ต้องไม่มีเจตนาให้มีการใช้
อานาจหน้าที่ของตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ซึ่งผิดกฎหมาย และ/หรือขัดต่อกฎระเบียบของกลุ่ม
ปตท.สผ. โดยรวมถึงการคอร์รปั ชันในทุกรู ปแบบ ไม่ว่ากระทาในฐานะผูใ้ ห้หรือผูร้ บั หรือผ่านตัวแทน อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ตระหนักถึง
ความสาคัญว่าบางกิจกรรม เช่น การบริจาคเพื่อ การกุศล (Not-for-Profit Donation) การเป็ นผูใ้ ห้การสนับสนุน (Sponsor) การจ่ายค่า
อานวยความสะดวก (Facilitation Payment) อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็ นช่องทางคอร์รปั ชัน ดังนัน้ ในการกาหนดนิยามของ “คอร์รปั ชัน”
จึงได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมข้างต้น เพื่อให้ผทู้ ี่จะดาเนินการมีความระมัดระวังเป็ นพิเศษในกิจกรรมเหล่านี ้ และได้กาหนดแนวทางการปฏิบตั ิ
ตนที่เหมาะสมไว้ในแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รปั ชัน เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึน้ โดย ปตท.สผ. ไม่มีการบริจาคให้แก่
พรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตัง้ ทัง้ ในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบตั ิของจริยธรรม
ธุรกิจเรื่องความเป็ นกลางทางการเมือง
มำตรกำรและหลักกำรในกำรนำไปปฏิบัติ
การดาเนินการตามมาตรการต่อ ต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน มีความเกี่ ยวข้อ งกับระบบควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยง การกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ซึ่งมีหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่รบั ผิดชอบดูแลในแต่ละเรื่อง ปตท.สผ. จึงได้มีการกาหนดรู ปแบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลัก การ
โมเดลสามด่าน (Three Lines Model) ได้แก่
1) หน่วยงานที่มีบทบาทในด่านที่หนึ่ง (First Line Roles) คือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ตอ้ งกากับดูแลงานของตน
ให้มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายหรือ กฎเกณฑ์ที่เ กี่ ย วข้อ งอย่า ง ครบถ้ว น
โดยหน่ ว ยงานดัง กล่ า วจะต้อ งมี ค วามรู ้ค วามเข้า ใจกฎเกณฑ์ภ ายในองค์ก ร และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้อ งกั บ งานของตนเอง รวมถึ ง
การพัฒนาศักยภาพและการเข้ารับการฝึ กอบรมในหัวข้อที่จาเป็ น เพื่อให้ม่นั ใจว่ามีความรูเ้ พียงพอและพร้อมที่จะปฏิบตั ิงานในหน้าที่ของตน
และเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2) หน่วยงานที่มีบทบาทในด่านที่สอง (Second Line Roles) คือ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร และทาหน้าที่ในการกาหนดกฎเกณฑ์ รวมทัง้ กากับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ดังกล่าว เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Governance) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal
Control) และหน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) หรือหน่วยงานด้าน GRC ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
กิ จ การองค์ก ร และก ากั บ ดู แ ล และมี แ นวทางการบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการเชิ ง รุ ก ที่ ชั ด เจนตามที่ ก าหนดใน Governance,
Risk Management, and Compliance Management System Manual (GRC MS Manual) เพื่อให้การทางานบรรลุตามเป้าหมาย โดยมี
การบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและกรอบจริ ยธรรมที่ดีขององค์กร ในขณะเดียวกันมีการพัฒนาระบบการ
ทางานให้มีประสิทธิภาพและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม ลดความซา้ ซ้อนในการดาเนินงาน โดยแบ่งขอบเขตการดาเนินงานเป็ น
9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) บทบาทของผูน้ าและความมุ่งมั่น (Leadership and Commitment) (2) นโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน
(Policies, Objectives and Plans) (3) โครงสร้างองค์กรและทรัพยากร (Organization and Resources) (4) การประเมินด้าน GRC (GRC
Assessments) (5) การควบคุมภายใน มาตรการป้องกันและแก้ไข (Controls and Responses) (6) การติดตามประเมินผลและสร้างความ
เชื่ อ มั่ น (Monitoring and Assurance) (7) การตรวจสอบ (Audit) (8) การปรับ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continual Improvement) และ
(9) การสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Communication and Culture)
ส่วนที่ 2 หน้า 33

• �������������������������������������������������

233

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
3) หน่วยงานที่มีบทบาทในด่านที่สาม (Third Line Roles) คือ หน่วยงานตรวจสอบและผูต้ รวจสอบภายนอก
ซึ่งทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ ทัง้ ของหน่วยงานที่มีบทบาทในด่ านที่หนึ่งและสองอย่างเป็ น
อิสระ
ปตท.สผ. มอบหมายให้หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal Control) จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายใน
ในเรื่องที่มีโอกาสเกิดการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์ การคอร์รปั ชัน การฉ้อโกง หรือการทารายงานทางการเงินเท็จ
ตามแบบประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในที่ ก าหนดโดยส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ล ะ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และให้ผูบ้ ริหารระดับผูจ้ ัดการอาวุโสประเมินตนเองในเรื่องโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก 3 ปั จจัย
ที่ทาให้เกิดโอกาสการทุจริต ได้แก่ แรงจูงใจ/ความกดดัน โอกาสในการทาทุจริต และทัศนคติ/เหตุผลความจาเป็ นในการทาทุจริต ซึ่งจากผล
การประเมินการควบคุมภายในบ่งชีว้ ่า ปตท.สผ. มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม หน่วยงานส่วนใหญ่มีการประเมินโอกาสการเกิด
การทุจริต โดยคานึงถึง 3 ปัจจัยข้างต้นอย่างครบถ้วน และปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรฝึ กอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กาหนดแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝั งนโยบาย
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันให้กับทุกคนในองค์กรผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับและทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจและ
ระดับความรูข้ องกลุ่มเป้าหมาย ตลอดจนขยายการดาเนินการไปสู่ผมู้ ีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผูค้ า้ โดยกาหนดดัชนีวดั ผล การดาเนินงาน
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและภายนอกองค์กรที่ชัดเจน เพื่อ ให้ม่ ันใจว่าได้มีการนานโยบายไปปฏิบัติอ ย่างถูกต้อ งและได้ผลสาเร็จ
เป็ นรูปธรรมมากที่สดุ โดยในปี 2564 ได้มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น
กำรดำเนินกำรภำยในองค์กร
1) จัดการปฐมนิเทศ (Induction) ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ เรื่อ ง Governance, Risk
Management and Compliance (GRC) เพื่อให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจให้กลุ่มคนดังกล่าวรับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ
2) จัดให้มีการส่งเสริม ความรู เ้ รื่อง GRC ให้กับคณะกรรมการบริษัท ในประเด็นที่น่าสนใจโดยในปี 2564
มีหวั ข้อ ดังนี ้
•
•

Learning from The World Economic Forum 2021
สรุ ปสถานะการดาเนินงานเพื่อ เตรียมความพร้อ มต่อ การปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

• วัฒนธรรมองค์กรจะช่วยเป็ นวัคซีนต้านไวรัสสาหรับองค์กรได้อย่างไร
• การบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk Management)
3) จัด หลัก สูต รอบรมให้ค วามรู เ้ บื อ้ งต้น เกี่ ยวกับ GRC (GRC 101) ส าหรับ พนัก งานที่ มีอ ายุงานไม่เกิน
2-3 ปี โดยเนือ้ หาครอบคลุมการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
ซึ่ง จะเน้น ในเรื่ อ งการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต คอร์ร ัป ชัน และเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้อ ง เพื่ อ ให้พ นัก งานมี ค วามรู ้ค วามเข้า ใจ และสามารถน าไปใช้
ในการปฏิบตั ิงานได้อย่างถูกต้อง
4) จัดหลักสูตรอบรมให้กับพนักงานระดับหัวหน้าหน่วยงานขึน้ ไปเกี่ ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) ภายใต้แนวคิดหลัก “CG&BE Train the Trainer” เพื่อเสริมสร้างภาวะผูน้ าที่มีจริยธรรมและมีความรูค้ วามเข้าใจ
ในหลักการการกากับดูแลกิจการที่ ดี สามารถเป็ นแบบอย่างที่ดี ให้คาแนะนาและส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชาให้เกิดความตระหนักรู ้ และ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีจริยธรรม
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5) ร่วมจัดงาน PTT Group CG Day 2021 ซึ่งเป็ นงานที่จัดขึน้ เป็ นประจาทุกปี ของบริษัท หลัก (Flagship)
ในกลุ่ม ปตท. สาหรับบุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. รวมถึงผูแ้ ทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องด้ านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รปั ชัน ผูค้ า้
และลูกค้าของกลุ่ม ปตท. ภายใต้ช่ือ งาน “PTT Group CG Day 2021: The Power of Business Integrity” เมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2564
ซึ่ ง เป็ นการจั ด งานในรู ป แบบเสมื อ นจริ ง (Virtual Event) ผ่ า นช่ อ งทางออนไลน์ เพื่ อ ให้เ หมาะสมกั บ สถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาด
ของโรคโควิด 19 โดยแสดงถึงความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการขับเคลื่อนธุรกิจบนพืน้ ฐานความถูกต้อง โปร่งใส ปราศจากการคอร์รปั ชัน
6) จั ด ให้มี ก ารสื่ อ สารเรื่ อ งความขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) แนวทางการให้แ ละ
รับของขวัญ ของที่ระลึก การเลีย้ ง หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็ นเงินได้ การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง เพื่อให้ผบู้ ริหาร
และพนักงานตระหนักถึ งความส าคัญ ของการป้ องกันการทุ จริ ตคอร์ร ัปชัน และมี ความมั่นใจในการแจ้งเรื่ องร้องเรี ยนตามช่ องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนที่บริษัทฯ กาหนด รวมถึงเข้าใจขั้นตอนการดาเนินการที่เกี่ ยวข้องและการให้ความคุ้มครอง โดยมี การเปิ ดเผยสรุ ปจานวน
เรื่องร้องเรียนและการลงโทษในแต่ละปี ให้ทุกคนในองค์กรทราบ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง”)
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทกุ คนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชันด้วย
7) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ เพื่อให้ความรู แ้ ก่ พนักงานในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น CEO Message
เรื่อง No Gift Policy รวมถึงการเชิญชวนให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน เช่น งานวันต่อต้าน
คอร์รปั ชัน และกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รปั ชันสากล ผ่านป้ายประชาสัมพันธ์ อีเมล และ Newsletter เป็ นต้น
กำรดำเนินกำรให้กับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอกองค์กร
ปตท.สผ. มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรให้เป็ นแบบอย่างที่ดีดา้ นบรรษัทภิบาล โดยจะเป็ นผูน้ า
ในการปฏิบตั ิอย่างจริงจังและขยายการดาเนินการไปสู่ผมู้ ีส่วนได้เสียภายนอกด้วย ซึ่งประกอบด้วยการจัดทานโยบายที่ชัดเจนครอบคลุมถึง
ผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผูค้ า้ ผูร้ ่วมทุน ตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงการผลักดันให้ผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอกดาเนินธุรกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รปั ชันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จดั ขึน้ อย่างต่อเนื่อง ดังนี ้
1) แจ้งให้ผูค้ า้ ทุกรายทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) และขอความร่วมมือในการงดมอบ
ของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกโอกาส รวมทัง้ สื่อสารและเชิญชวนให้
ผูค้ า้ ที่กลุ่ม ปตท.สผ. มียอดใช้จ่ายสูงเป็ น 100 อันดับแรก เข้าร่วมอบรมและทาแบบทดสอบออนไลน์ (Online Training) เรื่องการต่อต้าน
คอร์รปั ชัน โดยมีอตั ราการเข้าร่วมและทาแบบทดสอบผ่านอยู่ที่รอ้ ยละ 93
2) ประกาศให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ และการตัง้ ป้ายสื่อสารบริเวณอาคารสานักงาน ณ จุดที่ผมู้ าติดต่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทัง้ ในประเทศไทยและต่างประเทศ
3) ส่ ง เสริ ม สนับ สนุ น ให้สัง คมมี วัฒ นธรรมที่ ดี ด้า นบรรษั ท ภิ บ าลและการต่ อ ต้า นการทุจ ริ ต คอร์ร ัป ชั น
โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับสังคม
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน”
4) จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถาม ในกรณีที่มีคาถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ ยวกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ โดยสามารถติดต่อผ่านอีเมลของหน่วยงานเลขานุการบริษัท (corporatesecretary@pttep.com)
กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็ นผูต้ ิดตาม
การดาเนินการเกี่ ยวกับมาตรการต่อ ต้านการทุจริตคอร์ร ัปชัน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ CG&BE โดยมีเลขานุการบริษัททาหน้าที่เลขานุก าร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมผลการดาเนินการเพื่อรายงานผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครัง้ นอกจากนี ้ เนื่องจากการกากับดูแลการปฏิบตั ิตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน
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ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นการดาเนินการร่วมกันของหลายหน่วยงานที่ทาหน้าที่เป็ น หน่วยงานที่มีบทบาทในด่านที่สอง (Second Line Roles)
และหน่วยงานที่มีบทบาทในด่านที่สาม (Third Line Roles) จึงมีการรายงานคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยผลการดาเนินการทุกเรื่องจะรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานสรุ ป
ให้ผถู้ ือหุน้ ทราบในรายงานประจาปี ดว้ ย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลและการพัฒนาอย่างยั่งยื นมีก ารติดตามผลการดาเนิ นงานตาม
แผนงานประจาปี ด้าน CG&BE และประเมินผลการดาเนินงานตามดัชนีวัดผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator หรือ KPI)
เพื่อให้ม่นั ใจว่าได้ดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
กำรตรวจสอบ
ปตท.สผ. กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบท าหน้า ที่ในการตรวจสอบเรื่อ งทุจริต ซึ่งรวมถึงคอร์ร ัปชันด้ว ย
และมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ปั จจุบันหน่วยงานตรวจสอบมีแนวทางการตรวจสอบทุจริต ( Internal
Audit Guideline – Fraud Audit) โดยมีเนือ้ หาครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การป้องกันและตรวจจับการทุจริต และ
การสืบสวนเรื่องการทุจริต เพื่อใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิในการสืบสวนเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต
ปตท.สผ. ได้น าระบบสารสนเทศเพื่ อ การตรวจติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Control Monitoring
System) เข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ตัง้ แต่กระบวนการจัดซือ้
จนถึงกระบวนการชาระเงิน (Procure to Pay) และกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าและพัสดุคงคลัง (Inventory) โดยมุ่งเน้นการตรวจ
ติดตามความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงไม่ถูกต้องตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กาหนด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต
คอร์รปั ชัน ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนตรงไปยังผูบ้ ริหาร เพื่อให้ตรวจสอบและสามารถดาเนินการแก้ไขได้ทนั ต่อเหตุการณ์ นอกจากนี ้ ในปี 2564
ยั ง มี ก ารริ เ ริ่ ม น าเทคโนโลยี เ ข้า มาปรับ ใช้เ พิ่ ม เติ ม เพื่ อ ช่ ว ยในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ร ัป ชั น เช่ น เริ่ ม พั ฒ นาระบบ GRC One
Assurance Digital Report ซึ่งจะช่วยให้ผูบ้ ริหารได้รบั ข้อมูลทางด้าน GRC อย่างทันท่วงทีและช่วยในการตัดสินใจที่สาคัญ ได้ ระบบ AI
วิ เ คราะห์ Audit Finding Database ในการคาดการณ์พ ฤติ ก รรมเพื่ อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต คอร์ร ัป ชั น และริ เ ริ่ ม การใช้ Robotic Process
Automation (RPA) เพื่อลดความผิดพลาดทางบัญชี เป็ นต้น
กำรมีส่วนร่วมกับสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง บทบาทของการเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ต้อ งสร้า งความมั่ น ใจให้ผู้ถื อ หุ้น และ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายว่า บริษัทฯ มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็ นธรรม ปราศจากการทุจริตคอร์รปั ชัน รวมถึงการที่ ปตท.สผ. มีสถานะเป็ น
รัฐวิสาหกิจ จึงมีหน้าที่ตอ้ งเป็ นผูน้ าในการปฏิบตั ิและส่งเสริมสนับสนุนให้สงั คมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันในระดับที่ดีขึน้
โดยในปี ที่ผ่ า นมามี ก ารด าเนิ น การและเข้าร่วมในกิ จ กรรมที่ ส าคัญ เช่น ร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ใ นการต่อ ต้า นการ คอร์ร ัป ชัน
ทุก รู ป แบบในงานวัน ต่ อ ต้า นคอร์ร ัป ชัน แห่ ง ชาติ เมื่ อ วัน ที่ 6 กัน ยายน 2564 และร่ว มงานวัน ต่ อ ต้า นคอร์ร ัป ชัน สากล (ประเทศไทย)
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ซึ่งในปี นเี ้ ป็ นการจัดกิจกรรมออนไลน์ เป็ นต้น
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตมีมติให้การรับรองต่ออายุ ปตท.สผ.
เป็ นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Thailand’s Private Sector Collective Action against Corruption
หรือ CAC) ในการประกาศผลการรับรองการเป็ นสมาชิก CAC ในไตรมาส 4 ประจาปี 2563 โดยเป็ นการได้รบั การรับรองอย่างต่อเนื่องเป็ น
สมัยที่ 3 ปตท.สผ. ได้ทุ่มเทในการปรับปรุ งการดาเนินงานเพื่อใช้เป็ นมาตรการการป้องกันการคอร์รปั ชันให้มีความเข้มแข็ง มาโดยตลอด
การได้รบั การรับรองฯ แสดงถึงการยอมรับในความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะดาเนินงานอย่างโปร่งใส และนาไปสู่การสร้างความเชื่อมั่นกับ
ผูม้ ีส่วนได้เสียต่อไป
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
(4) กำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรให้ควำมคุ้มครอง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง เพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็ นธรรม และมีมาตรฐานสากล และเพื่อให้ผแู้ จ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคล
ที่เกี่ยวข้องได้รบั ความคุม้ ครองอย่างเหมาะสมและเป็ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้บุคคลทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งถึงการปฏิบตั ิ
ที่ขดั หรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริต
คอร์รปั ชันจากการกระทาของกรรมการ ผูบ้ ริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดขัน้ ตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน เพื่อให้ม่นั ใจว่า
ทุกเรื่องร้องเรียนได้ถกู ดาเนินการตามขัน้ ตอน เป็ นไปตามระยะเวลาที่กาหนดไว้อย่างโปร่งใสและเป็ นธรรม เช่น
• หน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท ในฐานะผูป้ ระสานงานเรื่องร้อ งเรียนตามระเบี ยบ
การรับเรื่อ งร้อ งเรี ย นฯ รวมถึงผู้ประสานงานเรื่อ งร้อ งเรี ย นของบริ ษั ท ย่อ ยหรือ โครงการในต่ า งประเทศ ต้อ งพิจารณาข้อ เท็ จ จริ ง และ
ความเพียงพอของพยานหลักฐานในเบือ้ งต้นและส่งเรื่องให้ผตู้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทาการ
• ผู้ต รวจสอบเรื่ อ งร้อ งเรีย นตามระเบี ย บการรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นฯ ต้อ งด าเนิ น การตรวจสอบข้อ เท็ จ จริง
ให้แ ล้ว เสร็จ ภายใน 30 วัน ท าการ หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้แ ล้ว เสร็จ ภายในก าหนดเวลาดัง กล่ า ว สามารถขอขยายระยะเวลา
การตรวจสอบจากผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ (กรณีเรื่องไม่ซบั ซ้อน ขยายเวลาได้ครัง้ ละไม่เกิน 7 วันทาการ และกรณีเรื่องซับซ้อน ขยายเวลาได้ครัง้ ละ
ไม่เกิน 30 วันทาการ) โดยผูต้ รวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกคนต้องเป็ นผูท้ ี่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนัน้ ๆ และเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ได้รบั
ผ่านช่องทางที่กาหนดตามระเบียบข้างต้น จะต้องรายงานและสรุปผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ/หรือ
คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) รวมทัง้ คณะกรรมการบริษัท
ปตท.สผ. กาหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียนตามระเบียบข้างต้น ดังนี ้
1) จดหมายถึงกรรมการ หรือผูบ้ งั คับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิ โตรเลียม จากัด (มหาชน)
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชัน้ 33
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
2) จดหมายอิเล็ก ทรอนิกส์ถึงผูบ้ ังคับบัญ ชา หรือ หน่วยงานบรรษั ทภิ บ าล สายงานเลขานุก ารบริ ษั ท
(cghotline@pttep.com)
3) ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน Whistleblowing System บนเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.pttep.com) โดยระบบจะกาหนดหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียน
เพื่อ ให้ม่ ันใจว่าระบบมีความปลอดภัยและบุคคลที่ไม่เกี่ ยวข้อ งไม่สามารถเข้าถึงข้อ มูลได้ รวมทั้งผู้แ จ้งเรื่อ งร้อ งเรียนสามารถติดตาม
ความคื บ หน้า ของเรื่ อ งร้อ งเรี ย นและสอบถามข้อ มูล เพิ่ ม เติ ม ได้ ซึ่ ง ระบบดัง กล่ า วเป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคัญ ในการควบคุ มและป้ อ งกัน
การทุจริตคอร์รปั ชันด้วย
ระเบี ย บการรับ เรื่ อ งร้อ งเรี ย นและการให้ค วามคุ้ม ครองของกลุ่ม ปตท.สผ. ยัง ได้ก าหนดเรื่ อ งการให้
ความคุม้ ครองผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเยียวยากรณีได้รบั ผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดจากเรื่องร้องเรียนไว้ดว้ ย
โดยผูแ้ จ้งเรื่องร้องเรียนโดยสุจริตและบุคคลที่เกี่ยวข้องจะได้รบั ความคุม้ ครองที่เหมาะสมจากกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่งงาน ข่มขู่ หรือได้รบั การปฏิบตั ิที่ไม่เป็ นธรรม อีกทัง้ การดาเนินการเรื่องร้องเรียนจะถูกดาเนินการและเก็บรักษาในทางลั บ ไม่เปิ ดเผย
ต่อบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
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ในปี 2564 ปตท.สผ. ได้รบั เรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ และนโยบายบริหาร
ทรัพยากรบุคคล จานวน 20 เรื่อง เมื่อพิจารณาความเพียงพอและความชัดเจนของพยานหลักฐานแล้ว พิจารณารับเป็ นเรื่องร้องเรียน 10 เรื่อง
ทัง้ นี ้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จ 9 เรื่อง และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริง 1 เรื่อง (ดาเนินการ
แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2565) โดยมีขอ้ มูลสรุปรายละเอียดดังนี ้
หัวข้อ
จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รบั แจ้ง
ประเภทของผูแ้ จ้งเรือ่ งร้องเรียน
- บุคคลภายนอกองค์กร
- บุคคลภายในองค์กร
- ไม่เปิ ดเผยตัวตน
จานวนเรื่องที่รบั เป็ นเรื่องร้องเรียน
เมื่อพิจารณาความชัดเจนและเพียงพอ
ของพยานหลักฐานแล้ว
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-

-

-
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จานวนเรื่องที่พบการกระทาผิด
ประเภทเรื่องร้องเรียนที่พบการกระทาผิด
- เรื่องความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
- เรื่องความถูกต้องและคุณธรรมในการดาเนินธุรกิจ
- การไม่ปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
- การทุจริต คอร์รปั ชัน ให้สินบน
- การใช้ เก็บ รักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
- อื่น ๆ
- เรื่องการทรัพยากรบุคคล
- พฤติกรรมไม่เหมาะสม
- การคุกคามทางเพศ (Sexual
Harassment)
- การข่มขูค่ กุ คาม (Non-sexual
Harassment)
- อื่น ๆ
- เรื่องอื่น ๆ
ประเภทการลงโทษเมื่อพบการกระทาผิด
- การตักเตือนด้วยวาจา
- การตักเตือนหรือภาคทัณฑ์
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
- การพักงาน
- การเลิกจ้างโดยจ่ายค่าชดเชย
- การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย
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ทั้งนี ้ เรื่องร้องเรียนที่ดาเนินการเสร็จสิน้ แล้วตามขัน้ ตอนของระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ จานวน 9 เรื่อง
มี 6 เรื่องที่ไม่พบการกระทาที่เป็ นความผิด และพบการกระทาผิด 3 เรื่อง ดังนี ้
1) การกระทาผิดเกี่ ยวกับการใช้ เก็บ และรักษาข้อ มูลและทรัพย์สิน ซึ่งเป็ นการกระทาผิดตามระเบี ย บ
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ (CG&BE) โดย ปตท.สผ. ได้ดาเนินการลงโทษด้วยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
2) การกระทาที่เป็ นความผิดเกี่ยวข้องกับความประพฤติที่ไม่เหมาะสมของพนักงานซึ่งเข้าข่ายการคุกคาม
ทางเพศ (Sexual Harassment) 2 เรื่อง โดยพบว่าเป็ นการกระทาความผิดวินัยตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและจริยธรรมธุร กิจ
ว่าด้วยการทรัพยากรบุคคล และ ปตท.สผ. ได้ดาเนินการลงโทษด้วยการตักเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
หน่วยงานบรรษัทภิบาลได้แจ้งผลสรุ ปของเรื่อ งร้องเรียนที่ดาเนินการแล้วเสร็จแก่บุคคลที่เกี่ ยวข้อ ง และ
นาผลสรุปของการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ ด้วย
รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุม้ ครอง และระบบการรับเรื่องร้องเรียน
(Whistleblowing System) มี เ ผยแพร่ บ นเว็ บ ไซต์ ข อง ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Aboutpttep/Corporategovernance/
Reportingandwhistleblowingregulations.aspx
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
8.2

รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรตรวจสอบในรอบปี ทีผ่ ่ำนมำ

ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยวิสยั ทัศน์ “Energy Partner of Choice” ในการมุ่งมั่น
ดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผมู้ ีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการเป็ นองค์กร
ที่โปร่งใส เป็ นธรรม และดาเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบและจัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและผลักดันให้บริษัท ฯ มีการปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดี มีการดาเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับการปฏิบตั ิ
ตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management, and Compliance หรือ GRC) ที่เหมาะสม สามารถรองรับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มี
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงกากับดูแลติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้บริษัท ฯ บรรลุเป้าหมาย
ที่กาหนดและดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ว ยกรรมการ ปตท.สผ. ที่ เ ป็ น กรรมการอิ ส ระ 4 คน ได้แ ก่ นายอัช พร จารุ จิ น ดา
เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ นายเดชาภิวฒ
ั น์ ณ สงขลา นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ และนางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม เป็ นกรรมการ
ตรวจสอบ ซึ่งกรรมการตรวจสอบทุกคนเป็ นผูท้ ี่มีความรูแ้ ละประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินได้
ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิน้ 14 ครัง้ ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยง จานวน 1 ครัง้ สาหรับจานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละราย แสดงอยู่ ในรายงาน 56-1 One Report
ประจาปี 2564 หมวด “สรุปผลการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการในรอบปี ที่ผ่านมา” หัวข้อ “จานวนครัง้ การเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท
ในปี 2564”
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ป ระชุ ม ร่ ว มกั บ ฝ่ ายจั ด การ ผู้ต รวจสอบภายใน และผู้ส อบบั ญ ชี ใ นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วข้อ ง
ให้ขอ้ เสนอแนะในเชิงนโยบายและแนวปฏิบตั ิที่ดีที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ปตท.สผ. รวมทัง้ ได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เพื่อเป็ นการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเพื่อให้ม่นั ใจว่าการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทฯ มีความสอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ในปี 2564 ได้ดงั นี ้
1)

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปี ของ ปตท.สผ. ร่วมกับฝ่ ายจัดการ
โดยมีผสู้ อบบัญชีจากบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส โดยเห็นว่าระบบบัญชีและ
รายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และได้ปฏิบัติตาม
ข้อกาหนด กฎหมาย มาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป และได้หารือในเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน รวมทัง้ มาตรฐานการบัญชี
ที่ปรับปรุงใหม่ นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการจัดทารายงานการวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ ายจัดการ (MD&A)
โดยให้ครอบคลุมการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานและงบการเงินของบริษัทฯ
2)

กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร และ
การประเมินตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ซึ่งพบว่าระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม ซึ่งรวมถึงการควบคุมภายในด้านการเงิน และกระบวนการ
อื่นที่พิจารณาว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดการทุจริต และได้มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ
และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของ
บริษัทย่อยอย่างเพียงพอ มุ่งเน้นให้หน่วยงานตรวจสอบภายในมีแนวทางการดาเนินงานเชิงรุก (Proactive) คานึงถึงความเสี่ยงและบทเรียน
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
ที่สาคัญในอดีต รวมถึงสนับสนุนให้บริษัทฯ มีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจ
เกิดขึน้ ได้ทนั ต่อเหตุการณ์
3)

กำรพิจำรณำรำยกำรทีเ่ กี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรทีอ่ ำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์ต่อบริษัท ฯ เป็ นสาคัญ
รวมทั้งพิจารณาเรื่อ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ทั้งนี ้ รายการส่วนใหญ่ ที่ทากับบริษัทใหญ่ นั้น มีบริษัทผู้ร่วมทุนซึ่งถื อ ว่าเป็ นผู้ที่ไม่ได้
มีความเกี่ยวโยงกันกับบริษัทใหญ่ (Third Party) ร่วมพิจารณาเงื่อนไขของการทารายการด้วย ทัง้ นี ้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ รายย่อย
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปี และเห็นว่าบริษัทฯ ได้มีการเปิ ดเผย
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีเงื่อนไขและมีราคาที่ยุติธรรม โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมตั ิจากฝ่ ายจัดการหรือ
คณะกรรมการบริษัทก่อนทารายการแล้ว
4)

กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศที่กลุ่ม ปตท.สผ.
ไปลงทุน รวมถึงมีขอ้ คิดเห็นให้ฝ่ายจัดการสอบทานกระบวนการดาเนินงานที่ปรับปรุ งขึน้ ใหม่ อาทิ การบริหารสินค้าคงคลังแบบรวมศูน ย์
(Centralized Inventory Transformation) ให้มีการดาเนินงานเป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ ยวข้อ ง ทั้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ร บั ทราบ
รายงานการปฏิบตั ิตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานที่ดูแลด้านการกากับการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ และผลการตรวจสอบการปฏิบตั ิตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมทัง้ ติดตามความก้าวหน้าของการจัดทามาตรการป้องกัน ต่าง ๆ เพื่อให้
มีการนามาปรับใช้ได้ตามแผนที่กาหนดไว้
5)

กำรกำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนงานตรวจสอบประจาปี แผนงานตรวจสอบระยะยาว ผลการตรวจสอบ
และติดตามความคืบหน้าการแก้ไขหรือการปรับปรุงการดาเนิ นงานตามประเด็นที่ตรวจพบ รวมทั้งสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน
ความเป็ นอิสระในการปฏิบัติงาน ดัชนีชีว้ ัดผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของหัว หน้า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนพิจารณาการทบทวนกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นประจาทุกปี
คณะกรรมการตรวจสอบได้เล็งเห็นความสาคัญและสนับสนุนให้มีการนาเทคโนโลยีดิจิทลั มาปรับใช้ในกระบวนการ
ตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบสามารถปรับตัวและพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคดิจิทลั และเพื่อให้งานตรวจสอบมีความถูกต้อง
สมบูรณ์ รวดเร็ว สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน นาไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาได้ตรงประเด็นและทันต่อเหตุการณ์ อาทิ การนา
ระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System) มาใช้ในกระบวนการจัดซือ้ จนถึงกระบวนการ
ชาระเงิน (Procure to Pay) และกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าและพัสดุคงคลัง และในปี 2564 มีการปรับปรุงระบบการจัดการฐานข้อมูล
การดาเนินงานตรวจสอบ (ระบบ TeamMate+) ซึ่งมีจุดเด่นคือระบบสามารถจัดทารายงานแบบอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่ วยให้
การทารายงานการวิเคราะห์ผลการตรวจสอบมีความรวดเร็วและแม่นยามากขึน้
ส่วนในด้านบุคลากรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความสาคัญในเรื่องการบริหาร
บุคลากรในหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยเฉพาะการสนับสนุนให้มีการฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของบุคลากร
ในหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ม่นั ใจว่าการดาเนินกิจกรรมตรวจสอบเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
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6)

กำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
การแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีประจาปี 2564 นัน้ สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ขอความร่วมมือให้ ปตท.สผ.จัด หา

บุคคลภายนอกเป็ นผูส้ อบบัญชี ซึ่งเป็ นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดให้
สตง. หรือผูส้ อบบัญชีที่ สตง. เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ปตท.สผ. จึงได้นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้
พิจารณาเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด ได้แก่ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผูส้ อบบัญชี
รับอนุญาต เลขที่ 4599 หรือนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 6552 เป็ นผูส้ อบบัญชีของ ปตท.สผ. โดยเห็นว่าบริษัท
ดังกล่าวเป็ นบริษัทชัน้ นาที่มีผลงานเป็ นที่น่าเชื่อถือ มีความเป็ นอิสระ และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ.
ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทัง้ พิจารณาค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี 2564 ซึ่งมีความเห็นว่าค่าบริการตรวจสอบอยู่ในอัตราที่เหมาะสม
เทียบเคียงกับ บริษัทอื่นในธุร กิจเดียวกัน โดย สตง. ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีข อง ปตท.สผ. เรียบร้อ ยแล้ว นอกจากนี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญ ชีเพื่อรับทราบแผนงานการตรวจสอบ และข้อ สังเกตต่าง ๆ ของผู้สอบบัญชี รวมทั้ง
การนาเสนอเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานผูส้ อบบัญชีแล้ว และยังได้ประชุมร่วมกันโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
เพื่อรับทราบความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูส้ อบบัญชีดว้ ย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ฝ่ายจัดการกาหนดหลักเกณฑ์ในการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับการจัดจ้างบริษัทที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัดและบริษัทในกลุ่มเพื่อให้บริการงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชี (Non-audit Services) สาหรับรายการ
ที่มีนัยสาคัญ ทั้งนี ้ เพื่อ ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความเป็ นอิสระในการทาหน้าที่ข องผูส้ อบบัญชี อีกทั้งมีความเห็นในเรื่อง
การเปิ ดเผยข้อมูล Non-audit Fee ในรายงานประจาปี ให้ชัดเจน เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ได้รบั ทราบข้อมูลที่อาจส่งผลต่อความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชีดว้ ย
7)

กำรกำกับดูแลด้ำนกำรป้ องกันกำรเกิดทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบได้ม่งุ เน้นปรับปรุ งกระบวนการดาเนินงานและระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ.

เพื่อสร้างความมั่นใจว่าบริษัท ฯ มีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รปั ชัน อาทิ การส่งเสริมให้บริษัท ฯ
ดาเนินการจัดหาโดยวิธีการประมูล โดยผลักดันให้มีการวิเคราะห์รายงานการจัดหาที่ผ่านมา เพื่อนาข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดหาประจาปี
ล่วงหน้า ส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาโดยวิธีการประมูลสูงกว่าการจัดหาโดยวิธีการตกลงราคาต่อเนื่องมาทุกปี รวมถึงสนับสนุนกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาหน้าที่สอบทานผลการประเมินตาม
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
โดยเป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน (พ.ศ. 2560) ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รบั การรับรองเป็ นสมาชิกของแนวร่วม
ปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชันทุกรูปแบบ
โดยสรุป ในปี 2564 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามระเบียบว่าด้ วยคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน
และได้ร ายงานผลการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อ คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อ ทราบเป็ นประจา โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ให้ขอ้ คิดเห็นและคาแนะนาต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี ทาให้บริษัท ฯ มีมาตรฐานการดาเนินงานที่เทียบเคียงได้กับบริษัท
ชัน้ นาในธุรกิจเดียวกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความมั่นใจในศักยภาพของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งประกอบไปด้วยบุคลากร
ที่มีคณ
ุ สมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลาย ทาให้สามารถทาหน้าที่ในการตรวจสอบให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้เป็ นอย่างดี
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นโดยรวมว่ารายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท ฯ มีความถูกต้อ ง สอดคล้อ งตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไปและเป็ นมาตรฐานสากล บริษัทฯ มีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องครบถ้วน มีการบริหาร
ความเสี่ยง การบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพียงพอ
และเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
ทั้งนี ้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
รวมถึงผลการประเมินตนเอง สรุปได้ว่าการปฏิบตั ิหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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8.3

รำยงำนผลกำรปฏิบัติหน้ำทีข่ องคณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
8.3.1 รำยงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำลและกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการดาเนินการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) อย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ และได้พัฒนาการกากับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาลให้ดียิ่งขึน้
อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่บริษัทจดทะเบียนพึงปฏิบัติ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทาหน้าที่
กากับและส่งเสริมด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและบรรษัทภิบาลของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย
3 คน โดยส่วนใหญ่ตอ้ งเป็ นกรรมการอิสระ
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิ บ าลและการพัฒ นาอย่ างยั่ง ยืน ประชุมรวมทั้งสิ น้ 4 ครั้ง โดยกรรมการทุ ก คน
ได้เข้าร่วมประชุมทุกครัง้ และได้ให้ขอ้ คิดเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อฝ่ ายจัดการเพื่อนาไปปรับปรุงการปฏิบตั ิงานและการกากับดูแลกิจการ โดยสรุป
สาระสาคัญได้ ดังนี ้
1) พิจารณาเป้าหมายและแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจาปี พ.ศ. 2564 ครอบคลุมการดาเนินงาน
ตามกรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทัง้ 3 ด้าน ได้แก่
• การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็ นเลิศ (High Performance Organization – HPO)
• การก ากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการก ากับ การปฏิ บัติ ต ามกฎเกณฑ์ ( Governance, Risk
Management, and Compliance – GRC) และ
• การสร้างคุณค่าในระยะยาวแก่ผมู้ ีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value Creation – SVC)
โดยได้ส่งเสริมและผลักดันให้มีเป้าหมายและแผนการดาเนินงานเชิงรุ กในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะด้าน
การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก โครงการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ตลอดจนผลักดันเพื่อให้มีการกาหนดเป้าหมาย
เรื่อ ง Net Zero ในอนาคตอัน ใกล้ และแผนการดาเนิน งานที่เ กี่ ย วข้อ งเพื่อ ให้มีค วามสอดคล้อ งกับ สถานการณ์ และแนวโน้มของโลก
ด้านความยั่งยืนที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทัง้ คงขีดความสามารถในการแข่งขันและขยายโอกาสทางธุรกิจ
2) ติดตามความก้าวหน้าและผลักดันให้เกิดการดาเนินงานที่เป็ นรูปธรรมและมีผลลัพธ์ที่จับต้องได้ตามกลยุทธ์การพัฒนา
อย่างยั่งยืน รวมถึงยกระดับการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้อยู่ในระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรมเดียวกัน ซึ่งสามารถสรุปได้ดงั นี ้
1) ติดตามการดาเนินงานและการศึกษาโครงการลดการปล่อ ยก๊ าซเรือ นกระจกเพิ่มเติม โดยคานึงถึงวิธีการวัดผลที่จับต้อ งได้ รวมถึง
การขยายสู่ธุรกิจพลังงานและเทคโนโลยีคาร์บอนต่า พร้อมทัง้ ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกเพื่อให้เกิดการดาเนินงานสู่
เป้าหมาย Net Zero และการกาหนดกลยุทธ์บริษัทในเรื่องดังกล่าว นอกจากนีย้ งั ส่งเสริมเรื่อง Digital Transformation เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทางานและช่วยลดต้นทุนการดาเนินงานอีก ด้วย 2) ให้คาแนะนาและติดตามการดาเนินงานตามกลยุทธ์การกากับดูแ ลอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเน้นการบูรณาการและการนาเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในกระบวนการทางาน และกลยุทธ์สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติงาน
ตามหลักการ GRC และ 3) ให้คาแนะนาเพื่อพัฒนาการดาเนินงานตามกลยุทธ์การปรับใช้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนสาหรับธุรกิจสารวจ
และผลิตปิ โตรเลียม กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการรับรู ด้ า้ นความยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมให้เกิดการวัดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการสื่อสารเพื่อให้พนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั ข้อมูลที่ครบถ้ว นและทันเวลา ส่งเสริมการดาเนินงานโครงการ
เพื่อสังคมต่าง ๆ และให้มีการศึกษาเปรียบเทียบการดาเนินงานด้าน SVC กับบริษัทชัน้ นาอื่น ๆ เพื่อเร่งพัฒนาการดาเนินงานของ ปตท.สผ.
และให้ม่ นั ใจว่าการดาเนินงานทั้งในปั จจุบนั และในอนาคตมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร รวมถึงสามารถสร้างคุณค่าร่วมอย่างยั่งยืน
แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียอย่างแท้จริง
3) ส่งเสริมให้การดาเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานของกลุ่ม
ปตท.สผ. สอดคล้อ งกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุร กิจ (CG&BE) ของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุ กพืน้ ที่ปฏิบัติการ โดยพัฒนา
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

การดาเนินงานด้าน CG&BE ให้เกิดความต่อเนื่อง รองรับการทางานแบบ Work From Home เช่น พัฒนาระบบการรายงาน เพื่อรองรับ
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการลงนามในแบบพันธสัญญาสาหรับพนักงานเข้าใหม่แบบออนไลน์ จัดอบรมออนไลน์
เรื่อง CG&BE ให้กบั พนักงานระดับบังคับบัญชา เพื่อเป็ นแบบอย่างที่ดีและสามารถให้คาแนะนากับผูใ้ ต้บงั คับบัญชาได้ สื่อสารและเชิญชวนให้
คู่คา้ เข้าร่วมอบรมออนไลน์เรื่องการต่อต้านคอร์รปั ชัน พร้อมทัง้ มีการวัดผลความเข้าใจภายหลังอบรม รวมถึงเน้นยา้ ให้พนักงานตระหนักถึง
ความสาคัญเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การข่มขู่คุกคาม การประชาสัมพันธ์นโยบายการงดรับของขวัญ ( No Gift Policy) และ
ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีความหลากหลาย เพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับเป้าหมายด้านธุรกิจใหม่
4) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)
ไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดการปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมและเป็ นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้เกิดความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจ และรายงาน
การปฏิบัติตาม CG Code ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสากล เพื่อเผยแพร่ต่อ
ผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ าย (Stakeholders) ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บาลและการพัฒ นาอย่ า งยั่ง ยื น ได้ร ายงานผลการประชุม ต่อ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ
เป็ นประจาอย่างต่อเนื่อง ทัง้ นี ้ ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ปฏิบตั ิงานตามที่ได้รบั มอบหมาย
ด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระในการให้ความเห็น เพื่อยกระดับและพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ขององค์กรให้ดียิ่งขึน้ และเพื่อประโยชน์สงู สุดของ ปตท.สผ. ผูถ้ ือหุน้ ทุกราย และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสม

พลเรือเอก
(ธนะรัตน์ อุบล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
8.3.2 รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำและกำหนดค่ำตอบแทน
ปตท.สผ. ยังคงดาเนินธุร กิจโดยเน้นกลยุทธ์ “Execute and Expand” เน้นการดาเนินงานให้เป็ นไปตามเป้าหมายและ
แผนงานที่กาหนด โดยได้มีการทบทวนแผนงานและปรับแผนปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ทางธุรกิจเพื่อเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการปั จจุบัน รวมถึงพิจารณาต่อยอดการขยายธุรกิจ
ทัง้ ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ E&P และธุรกิจใหม่ เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนจึงให้ความสาคัญ
กับการเตรียมความพร้อมองค์กร การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง การสรรหาผูน้ าองค์กร การพัฒนา
ศักยภาพผูบ้ ริหารระดับสูง โดยจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผูน้ าองค์กร รวมทัง้ การสรรหากรรมการที่มีคณ
ุ สมบัติ ความรู ้ ประสบการณ์ ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อธุรกิจเพื่อส่งเสริมการแข่งขันในระยะยาว
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้มีการประชุมรวม 8 ครัง้ สรุปได้ ดังนี ้
1) พิจารณาหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาปี 2564 (Board Performance Target) โดยใช้
ปัจจัยหลักในการพิจารณา ได้แก่ การกากับ ดูแล ติดตามดัชนีวดั ผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. (Corporate KPIs) ให้เป็ นไปตามเป้าหมาย
การประเมินประสิทธิภาพจากการปฏิบัติหน้าที่ในภาพรวมของคณะกรรมการจากบุคคลภายนอก เช่น จากการประเมินโครงการสารวจ
การกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) และหลักเกณฑ์และข้อกาหนดของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) เป็ นต้น
2) พิจารณากาหนด Board Target Skill Mix เพื่อสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจาปี 2565 ให้สอดคล้อง
ตามสภาวการณ์และปั จ จัยแวดล้อ มทางธุร กิจ โดยในปี 2565 ปตท.สผ. เน้นให้ความสาคัญ กับ Skill Mix 3 ด้าน ได้แ ก่ Organization
Change and Development, Legal และ International Market and Collaborations มุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) เพื่อ
รองรับ Energy Transition และเตรียมความพร้อมสาหรับขยายการลงทุนในธุรกิจใหม่ การพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดและการพาณิชย์
การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ การวางระบบการกากับดูแลโครงการทัง้ ในและต่างประเทศ รวมถึงการบริหารบุคลากรหลายเชือ้ ชาติ
เพื่อให้ ปตท.สผ. เป็ นองค์กรข้ามชาติได้อย่างแท้จริง
3) พิ จ ารณาเสนอชื่ อ บุค คลที่ มี ค วามเหมาะสมตาม Skill Mix เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อ ง
ต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อมีตาแหน่งว่างลง โดยคานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรูค้ วามสามารถ และประสบการณ์ที่เป็ น
ประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดารงตาแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน ( Conflict of Interest) รวมถึงพิจารณา
หลักเกณฑ์การเปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ที่กาหนด เข้าเป็ นกรรมการต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้
เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ ทัง้ รายใหญ่และรายย่อย มีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม เป็ นธรรม และเหมาะสม
4) พิจารณาการประเมินผลการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ และรายงานผล
การประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5) พิจารณาก าหนดคุณ สมบัติ หลักเกณฑ์ก ารคัด เลือ กผู้ที่ มีคุณ สมบัติเ หมาะสมเข้า ด ารงต าแหน่ง ผู้น าองค์กร และ
พิจารณาระบบการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งที่เหมาะสม เพื่อรองรับการเติบโตขององค์กรและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางธุรกิจทัง้ ระยะสัน้
และระยะยาว รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินผล และการกาหนดค่าตอบแทนตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารให้เหมาะสมด้วย
6) พิจารณา กลั่นกรอง ให้ขอ้ คิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร รู ปแบบการทางาน ให้มี
ความเหมาะสม รองรับการเติบโตในระยะยาว
7) พิจารณานโยบายการจ่ ายค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันและรองรับบุคลากรทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อ ให้การดาเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ Execute and Expand บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
8) พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
สอดคล้องกับกลยุทธ์แ ละเป้าหมายระยะยาวของบริษัท ฯ รวมถึงเทียบเคียงได้กับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี ้
ส่วนที่ 2 หน้า 46

246

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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ยังพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางธุรกิจ เพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทัง้ ระยะสัน้
และระยาวและการปรับตัวเองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและเป็ นอิสระ
ในการให้ข ้อ คิ ด เห็ น ที่ เ ป็ น ประโยชน์ต่ อ ผู้ถื อ หุ้น ทุ ก รายและผู้มี ส่ ว นได้เ สี ย ทุก ฝ่ ายอย่ า งเหมาะสม และได้ร ายงานผลการปฏิ บัติ ง าน
ให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็ นประจาอย่างต่อเนื่องตลอดปี 2564

(นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์)
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
8.3.3 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปตท.สผ. ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญ ของการบริ ห ารความเสี่ ย งและมุ่ง มั่น ให้ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล เพื่อให้องค์กรสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าให้กับ
ผู้มีส่วนได้เสียทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว ในปี 2564 ยังคงมีความท้าทายอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยง เนื่อ งจากการแพร่ร ะบาด
อย่างรุ นแรงของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ราคานา้ มันที่ยังมีความผันผวน รวมถึงสถานการณ์ความไม่สงบในประเทศที่
ปตท.สผ. ลงทุน ได้แก่ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) และสาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) นอกจากนีย้ งั มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น
ความต้องการใช้พลังงานจากเชือ้ เพลิงฟอสซิลที่มีแนวโน้มลดลง การนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวลดอุณหภูมิ (LNG) เพื่อทดแทนการผลิต
ก๊าซธรรมชาติในประเทศ การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบก้าวกระโดด (Disruptive Technology) ปั ญหาภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Global Warming and Climate Change) และความมั่นคงและปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security) เป็ น
ต้น ดังนั้น คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ประกอบด้วย
กรรมการ ปตท.สผ. รวม 6 คน ซึ่งเป็ นกรรมการอิสระ 4 คน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมให้อยู่ภ ายใต้
นโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงที่ได้ร ับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อ ให้การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทัง้ สิน้ 13 ครัง้ ซึ่งรวมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบจานวน 1 ครัง้ โดยสรุปสาระสาคัญในการปฏิบตั ิหน้าที่ ได้ดงั นี ้
1)
กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อตอบสนองปั จจัยแวดล้อมภายในและภายนอก
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้ม่นั ใจว่า ปตท.สผ. ยังสามารถดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่กาหนดไว้ โดยในระยะสัน้ ได้พิจารณามาตรการป้องกันและ
บรรเทาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ทวีความรุ นแรงขึน้ และอนุมตั ิกรอบการทาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน เพื่อลดผลกระทบ
ต่อกาไรสุทธิจากราคานา้ มันที่ ยังคงมีความผั นผวน สาหรับในระยะยาว ได้พิจารณาการดาเนินการตามบทบาทของ ปตท.สผ. ที่ยงั คงสร้าง
และรักษาความแข็งแกร่งของธุรกิจการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมไว้ตามเป้าหมายเดิม พร้อมกับแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจพลังงาน
รู ป แบบใหม่ ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้อ ม นอกจากนี ้ ได้พิ จ ารณากลั่น กรองแผนธุ ร กิ จ ปี 2565 แผนการลงทุน 5 ปี (ปี 2565-2569) และ
งบประมาณรายจ่ายประจาปี 2565 ซึ่งได้ปรับให้สอดรับกับสถานการณ์ต่าง ๆ และสอดคล้อ งกับทิศทางและนโยบายการดาเนิ น งาน
เชิงกลยุทธ์ตามแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2)
ติดตามการบริหารความเสี่ยงของโครงการปั จจุบันให้เป็ นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิผล สอดคล้องกับกลยุทธ์
การดาเนินการ อาทิ (1) การเปลี่ยนผ่านสิทธิการดาเนินการ (Transition of Operations) ของโครงการจี 1/61 (แหล่งเอราวัณ) และโครงการ
จี 2/61 (แหล่งบงกช) ในประเทศไทย โดยได้พิจารณาแนวทางเพื่อ บรรเทาผลกระทบจากการที่ไม่สามารถผลิตก๊าซฯ จากโครงการจี 1/61
ได้ตามแผนเนื่องจากความล่าช้าของการอนุญาตให้เข้าพืน้ ที่ เช่น การเร่งผลิตจากแหล่งอื่น ๆ ที่มีศกั ยภาพเพียงพอ เพื่อ สร้างความมั่นคง
ในการจัดหาพลังงานให้แก่ประเทศ เป็ นต้น การติดตามสถานการณ์ความไม่สงบและการดาเนินงานในประเทศเมียนมาและประเทศโมซัมบิก
อย่ างใกล้ชิ ด เพื่ อให้ม่ ันใจว่ า ปตท.สผ. มี มาตรการรองรับสถานการณ์ต่ าง ๆ เพื่ อลดผลกระทบที่ อาจเกิ ดขึ น้ นอกจากนี ้ ยังได้พิ จารณา
การขอขยายระยะเวลาการสารวจปิ โตรเลียมสาหรับโครงการต่าง ๆ ที่กาลังจะหมดลง เช่น โครงการมาเลเซีย - ซาราวัก เอสเค 405บี เป็ นต้น
โดยประเมินทัง้ ประเด็นความเสี่ยงควบคู่กบั ความคุม้ ค่าในเชิงพาณิชย์
3)
พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการใหม่เพื่อ ขยายการลงทุน ทั้งในธุร กิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม และ
ในธุรกิจใหม่เพื่อก้าวไปสู่การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) โดยครอบคลุมการเข้าร่วมลงทุนและควบรวมกิจการ (Merger &
Acquisition) การประมูลแปลงสารวจในแหล่งใหม่ ๆ (New Exploration) และการจัดตั้ง บริษัทย่อ ยที่เกี่ ยวข้อ งให้สอดคล้อ งกับกลยุทธ์
การขยายธุรกิจ เช่น การเข้าซือ้ สัดส่วนการลงทุนในโครงการโอมาน แปลง 61 การจัดตัง้ บริษัทย่อยเพื่อรองรับการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าและ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
พลังงานหมุนเวียน เป็ นต้น โดยพิจารณาทั้งประเด็นความเสี่ยงควบคู่กับโอกาสการเพิ่มมูลค่าจากการลงทุน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทาง
จัดการความเสี่ยงและติดตามประเด็นความเสี่ยงของโครงการต่าง ๆ หลังจากเข้าลงทุน อีกทั้ง ยังพิจารณาการลดสัดส่วนการลงทุนหรือ
การยุติการลงทุน เพื่อบริหารโครงการลงทุนในภาพรวม (Portfolio Rationalization)
4)
พิจารณาทบทวนและให้ความเห็นชอบการแก้ไขเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กรอบการกากับ
ดูแลความเสี่ยงองค์กร (Risk Governance Framework) ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (RMC Charter) ประกาศระดับ
ความเสี่ยงที่อ งค์กรยอมรับ ได้ (Risk Appetite Statement) และนโยบายการบริห ารความเสี่ ยงองค์กร (Enterprise Risk Management
Policy) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทขององค์กรที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น กลยุทธ์และแนวปฏิบตั ิขององค์กร เพื่อให้การกากับดูแล
และการบริหารความเสี่ยงองค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึน้
5)
นอกเหนื อ จากเรื่ อ งข้า งต้น คณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งยัง ได้ก ากับ ดูแ ลการบริ ห ารความเสี่ ย ง ที่ ส าคัญ
ขององค์กรอย่างต่อเนื่องให้อยู่ภายในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงด้านการสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ความเสี่ยงด้านราคา
นา้ มัน ความเสี่ยงด้านการจาหน่ายปิ โตรเลียม ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม
ความเสี่ ย งด้า นกฎหมาย รวมถึ ง ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ น้ ใหม่ (Emerging Risk) เป็ น ต้น และได้ร ายงานผลการประชุม และข้อ คิ ด เห็ น ให้
คณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบเป็ นประจาทุกเดือน
กล่าวโดยสรุ ป ในรอบปี 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความเป็ นอิสระ ในการกากับดูแ ล
การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ตามที่ได้รบั มอบหมายอย่างครบถ้วน ด้วยความรอบคอบและเต็มความสามารถ เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงของ ปตท.สผ. เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร เพื่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ ปตท.สผ.
ผู้ถือ หุ้น และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเป็ นธรรมและยั่งยืนในระยะยาว เป็ นผลให้ ปตท.สผ. ได้ร ับคัดเลือ กให้เป็ นสมาชิกในกลุ่มดัชนี
ความยั่งยืน ดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลก ในกลุ่มธุรกิจนา้ มันและก๊ าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและ
ธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 8 ซึ่งในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและภาวะวิกฤติ
ปตท.สผ. ได้รบั คะแนนสูงสุด (Best Industry Score) ต่อเนื่องเป็ นปี ที่ 2

(นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
8.3.4 รำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระมีบทบาทสาคัญในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัท ฯ ผูถ้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ โดยรวม ทาหน้าที่
กากับดูแล สนับสนุนการดาเนินงานตามนโยบายและกลยุทธ์ของบริษัท ฯ อย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผูถ้ ือหุน้ ทุกราย
ได้รบั สิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดย ปตท.สผ. คานึงถึงบทบาทและกลไกที่สาคัญข้างต้น จึงได้กาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระ
มากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท หรือเป็ น จานวนที่มากเพียงพอที่จะมีการถ่วงดุลอานาจการตัดสินใจของกรรมการทั้งคณะ โดย
ปั จจุบันมีกรรมการอิสระจานวน 10 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน เพื่อ ให้การบริหารจัดการของบริษัท ฯ มีความโปร่งใสและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ โดยรวม
ปี 2564 ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นดาเนินการตามแผนกลยุทธ์ Execute และ Expand โดยได้มีการทบทวนแผนงานและปรับ
แผนปฏิบตั ิการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
ส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนมั่นคง ในการประชุมคณะกรรมการอิสระ กรรมการอิสระได้ให้ขอ้ คิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์และเป็ น
อิสระ ตอบสนองต่อสถานการณ์ทางธุรกิจและแผนกลยุทธ์ โดยมีการประชุมรวม 4 ครัง้ และได้พิจารณาวาระทัง้ หมด 8 วาระ โดยมีวาระ
ที่สาคัญสรุปได้ดงั นี ้
1) พิจารณาแต่งตั้งประธานกรรมการอิสระ และรองประธานกรรมการอิสระ แทนตาแหน่ง ที่ว่างลง เพื่อให้เป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ปตท.สผ. โดยพิจารณาแนวทางการคัดเลือกอย่างเป็ นอิสระ
2) พิจารณาเป้าหมาย กลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนร่วมกับ ปตท. และกลุ่ม ปตท.
ได้แก่ ธุรกิจก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) และธุรกิจบริการให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ บนพืน้ ฐานความเป็ นอิสระจากผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ สามารถ
รองรับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และนาไปสู่การตัดสินใจของคณะกรรมการทั้งคณะให้ดาเนินการบน
หลักการที่เป็ นไปเพื่อประโยชน์ขององค์กรและผูถ้ ือหุน้ ทุกราย รวมทัง้ ติดตามผลดาเนินงานเพื่อให้ม่ นั ใจว่าการดาเนินการบรรลุตามแนวทาง
ที่วางไว้และยั่งยืนในระยะยาว
3) พิจารณาผลการประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล เพื่อ สอบทานและผลักดันให้ ปตท.สผ. มีการปฏิบัติให้เกิดขึน้ จริงตามนโยบายหรือ CG in Substance
สนับสนุนการยกระดับการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ต่อไป
4) พิจารณารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อเผยแพร่ต่อผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายในรายงานประจาปี
(แบบ 56-1 One Report)
คณะกรรมการอิสระได้ปฏิบัติหน้า ที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็ นไปอย่าง
โปร่งใส โดยให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระงดให้ความเห็น งดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระเบียบวาระนัน้ เพื่อให้
กรรมการแต่ละคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ยกเว้นคณะกรรมการ (โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียคนนัน้ ) มีมติเป็ น
เอกฉันท์ให้กรรมการที่มีส่วนได้เสียคนดังกล่าวเข้าร่วมชีแ้ จงข้อมูลในการประชุมเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจ แต่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียงหรือตัดสินใจในระเบียบวาระนัน้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าการตัดสินใจนัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ฯ และไม่เป็ นการลิดรอนสิทธิของ
ผูถ้ ือหุน้ โดยเฉพาะผูถ้ ือหุน้ รายย่อยและผูม้ ีส่วนได้เสียอื่น ๆ

(นายไกรฤทธิ์ อุชกุ านนท์ชยั )
ประธานกรรมการอิสระ
ส่วนที่ 2 หน้า 50
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9. การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

9. การควบคมุ ภายในและรายการระหวา่ งกนั

9.1

กำรควบคุมภำยใน

ปตท.สผ. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาระบบการควบคุ ม ภายในอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยได้ น ากรอบการควบคุ ม ภายใน
ตามมาตรฐานสากลของ The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO) หรือ COSO 2013 Framework
มาประยุกต์ใช้ครอบคลุมทุกกิจกรรมอย่างเพียงพอและเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อทาให้เกิดความเชื่อ มั่นอย่างสมเหตุสมผลว่า
(1) การดาเนินงาน (Operations) มีประสิ ทธิ ภ าพ ประสิทธิ ผล ใช้ทรัพยากรที่มีอ ยู่อ ย่างคุ้มค่าและทรัพ ย์สินไม่ร่ ัวไหล (2) การรายงาน
(Reporting) ทัง้ ทางการเงินและไม่ใช่การเงินที่จัดทาขึน้ เพื่อใช้ภายในและภายนอกองค์กร มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และทันเวลา มีคณ
ุ ภาพ
เหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ รวมทั้ง (3) มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ตลอดจนนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กร
ได้กาหนดไว้ (Compliance) โดย ปตท.สผ. กาหนดให้มีหน่วยงานควบคุมภายใน ภายใต้ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การควบคุมภายใน และการกากับดูแลบริษัทย่อย รับผิดชอบในการส่งเสริมและกากับดูแลให้มีการดาเนินการตามนโยบายการควบคุม
ภายใน ตลอดจนท าการประเมิ น ประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการควบคุม ภายในทั่ว ทั้ง องค์ก ร และรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อสอบทานผลการประเมินฯ เป็ นประจาทุกปี
9.1.1 ควำมเพียงพอและควำมเหมำะสมของระบบกำรควบคุมภำยใน
ปตท.สผ. ประเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ ตาม 5 องค์ป ระกอบของ COSO 2013 Framework ได้ แ ก่
(1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities)
(4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ตามแบบ
ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เป็ นประจาทุกปี
โดยผลการประเมินประจาปี 2564 มีสรุปรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment)
ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทและผูบ้ ริหารส่งเสริมให้มีการสร้างจิตสานึกในการยึดมั่นที่จะปฏิบตั ิงานภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย “เติบโต รุง่ เรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” และมีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
กาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics:
CG&BE) เป็ นลายลักษณ์อกั ษรและถือเป็ นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดาเนินกิจการของกลุ่ ม ปตท.สผ. โดยกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน
ทุ ก ระดับ จะต้อ งลงนามรับ ทราบและตกลงยึ ด ถื อ ปฏิ บัติ ต าม CG&BE อย่ า งเคร่ ง ครัด รวมถึ ง ต้อ งทบทวนประเมิ น ตนเองเกี่ ย วกั บ
เรื่อ งความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็ นประจาทุกปี นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังได้กาหนดให้ Integrity & Ethics เป็ นหนึ่งในค่านิยมองค์ก ร
(Corporate Values: EP SPIRIT) เพื่อเน้นยา้ ให้บุคลากรดาเนินงานบนพืน้ ฐานของความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และสอดคล้องตาม CG&BE
ทัง้ นี ้ บุคลากรทุกระดับจะได้รบั การสื่อสารและได้รบั คู่มือ CG&BE เพื่อใช้อา้ งอิงในการปฏิบตั ิงานตัง้ แต่วนั แรกที่เริ่มปฏิบตั ิงาน
•
มุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์แนวปฏิบตั ิที่ดีตาม CG&BE รวมถึงบทลงโทษกรณีการฝ่ าฝื นไม่ปฏิบัติตาม
ให้กับผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนทัง้ ในและต่างประเทศอย่างสม่าเสมอ ผ่านการส่งอีเมลประชาสัมพันธ์และกิจกรรมการสื่อสารอื่น ๆ เช่น
การแจ้งห้ามซือ้ ขายหลักทรัพย์ในช่วงเวลาที่จะมีการเปิ ดเผยข้อมูลที่สาคัญ รวมทัง้ จัดการอบรมทั้งในรูปแบบการปฐมนิเทศกรรมการและ
พนักงาน การจัดอบรมแบบถ่ายทอดสด (Live Training) การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) นอกจากนี ้ ยังได้มีการเผยแพร่
ข้อมูลเกี่ยวกับ CG&BE บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เพื่อให้บคุ คลภายนอกได้รบั ทราบ รวมถึงมีนโยบายที่ชดั เจนในการส่งเสริมให้ผทู้ ี่เกี่ยวข้อง
ไม่ ว่ า จะเป็ น คู่ค้า ผู้ร่ว มทุน และตัว แทนบริ ษั ท ด าเนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งมี จ ริ ย ธรรมและไม่ มี ส่ ว นเ กี่ ย วข้อ งกั บ การคอร์ร ัป ชั น ในทุ ก รู ป แบบ
•

ส่วนที่ 1 หน้า 1
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และจัดอบรมออนไลน์พร้อมแบบทดสอบสาหรับคู่คา้ ให้เข้าใจมาตรการการต่อต้านคอร์รปั ชันของกลุ่ม ปตท.สผ. ตลอดจนแสดงจุดยืน
ที่ ชัด เจนในการต่ อ ต้า นการทุ จ ริ ต ร่ว มกั บ ภาครัฐ และภาคประชาสัง คม ผ่ า นการสนั บ สนุน งานต่ อ ต้า นคอร์ร ัป ชัน ขององค์ก รต่ าง ๆ
อย่างต่อ เนื่อง เช่น การได้ร ับการรับรองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต ( Thai Private Sector
Collective Action Against Corruption: CAC) ต่อเนื่องเป็ นสมัยที่ 3 และการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รปั ชันแห่งชาติและวันต่อต้าน
คอร์รปั ชันสากล เป็ นต้น
•
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติต ามจริ ยธรรมธุร กิจ (Business Ethics) ซึ่งดาเนินการโดยหน่ วยงานระดับ
Second Line เช่น เรื่องการจัดหาและสัญญา ซึ่งมีการดาเนินการโดยหน่วยงานการจัดการซัพพลายเชน การจัดหา และสัญญา รวมไปถึง
หน่วยงานระดับ Third Line ได้แก่ สายงานตรวจสอบภายในซึ่งทาหน้าที่อย่างเป็ นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของ
บริษัทฯ รวมทัง้ ความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ทัง้ นี ้ เพื่อให้ม่ นั ใจว่าผูบ้ ริหารและพนักงานได้นาจริยธรรม
ธุรกิจไปใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้เข้ารับการประเมินโดยผูเ้ ชี่ยวชาญที่เป็ นอิสระจากหน่วยงานภายนอก
อย่างสม่าเสมอ เช่น เข้าร่วมโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปี ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors: IOD) การประเมินตามหลักเกณฑ์ของดัชนีชีว้ ัดความสาเร็จขององค์กรที่ย่ งั ยืน (Dow Jones Sustainability
Indices: DJSI) การประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และเข้ารับการประเมินระบบการป้องกันคอร์รปั ชัน โดยคณะกรรมการ
CAC เป็ นต้น
•
กาหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัท กับฝ่ ายจัดการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีบทบาทในฐานะผูก้ ากับดูแลทิศทางการดาเนินงานและเป้าหมายขององค์กร โดยไม่ปฏิบตั ิงานประจาที่เป็ นการดาเนินการตามปกติของ
ฝ่ ายจัดการมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานให้บรรลุแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน
เป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทัง้ ทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสมและเพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจ
ได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบนั และสร้างฐานการเติบโตให้กบั บริษัทฯ อย่างมั่นคงและยั่งยืน ในขณะที่
ฝ่ ายจัดการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็ นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมายไว้ รวมถึงมีการรายงาน
ผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ ทัง้ นี ้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสาคั ญกับการติดตามควบคุมการดาเนินงาน
ด้านการกากับ ดูแลกิ จการที่ดี การบริหารความเสี่ ยง และการกากับการปฏิบัติต ามกฎเกณฑ์ ( Governance, Risk Management and
Compliance: GRC) สาหรับโครงการลงทุนทัง้ ในและต่างประเทศ โดยได้อนุมตั ิกลยุทธ์ แผนการดาเนินงาน และเป้าหมายระยะยาวสาหรับ
การด าเนิ น การด้า น GRC รวมทั้ง ได้ม อบหมายให้คณะกรรมการบรรษั ท ภิบ าลและการพัฒ นาอย่ า งยั่งยื น ท าหน้า ที่ ติ ด ตามดูแลและ
ให้คาแนะนาเกี่ยวกับการดาเนินงานด้าน GRC ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ดา้ นการพัฒนาอย่างยั่งยืน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ขยายขอบเขต
การนากรอบการดาเนินงานตามหลักการ GRC ไปใช้ในโครงการลงทุนในต่างประเทศเพื่อวางแนวทางการดาเนินงานให้เป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน โดยในปี 2564 ปตท.สผ. ได้จัดทาการประเมินระดับวุฒิภาวะด้าน GRC (GRC Maturity Assessment) ของโครงการมาเลเซียที่
ปตท.สผ. เข้าซือ้ กิจการในช่วงปี 2562 เพื่อกาหนดแผนพัฒนาการดาเนินงานที่เหมาะสมต่อไป อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบทาหน้า ที่ กากับ ดูแ ลและให้ค วามเห็น ต่อ ระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และรายงาน
ทางการเงิน รวมถึงคัดเลือกแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี ตามบทบาทและหน้าที่ที่กาหนดรายละเอียดไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
•
กาหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อ งตามกิจกรรมหลักในการดาเนิ นธุร กิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมอย่ า ง
เหมาะสม โดยออกแบบให้องค์กรมีโครงสร้างและรูปแบบการดาเนินงานที่คล่องตัว เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรของบริษัทฯ และรองรับ
แผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอานาจตามหลักการควบคุม
ภายในที่ดี ในปี 2564 บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรโดยรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ
โดยเน้นการรองรับการเติบโตและความก้าวหน้า เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเตรียมการรองรับโครงการ Asset Transition การจัดตัง้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
แผนกพาณิชย์และวางแผนสาหรับโครงการภูมิภาคตะวันออกกลาง และการจัดตัง้ สายงานธุรกิจใหม่เพื่อรับผิดชอบต่อภาพรวมการพัฒนา
ธุรกิจประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน (Non E&P)
•
ก าหนดสายการรายงาน หน้า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามการก าหนดโครงสร้า งองค์ก ร รวมถึ ง ก าหนด
การมอบหมายอานาจให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และความจาเป็ นทางธุรกิจ โดยมีการจัดทาขอบข่ายความรับผิดชอบของแต่ละ
หน่วยงาน (Functional Description) และเอกสารคู่มือ การมอบอ านาจ (Delegation of Authority and Signatures: DAS) ซึ่งในปี 2564
บริษัทฯ ได้จัดทาโครงการ DAS Transformation โดยได้ศึกษา พัฒนา และปรับปรุ งระบบ DAS ในทุกบท เพื่อทาให้เกิดความชัดเจนและ
เข้าใจง่ายยิ่งขึน้ รวมถึงเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิ จทัง้ E&P และการขยายธุรกิจ Non E&P อย่างรวดเร็ว โดยยังคงพิจารณาบนหลักการ
ของการควบคุมภายในที่เหมาะสม ทั้งนี ้ บริษัทฯ อยู่ร ะหว่างการนา DAS เข้าสู่ร ะบบออนไลน์ (DAS Digitalization) เพื่อ ให้สอดรับกับ
แนวทางการทางานวิถีใหม่ (New Way of Working) นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ปรับปรุงระบบ Delegation Workflow ซึ่งเป็ นระบบสาหรับกรณี
ที่ผมู้ ีอานาจโดยตรงไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้เป็ นการชั่วคราว ให้สามารถมอบหมายอานาจรักษาการแทนให้แก่บคุ คลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม
ในการกากับดูแลการดาเนินงานของหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างถูกต้อง ซื่อตรง และสอดคล้องกับคาสั่งของบริษัทฯ
•
กาหนดระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็ นลายลักษณ์อักษร ซึ่งให้ความสาคัญ ในเรื่อ งการสรรหา จูงใจ
พัฒนา และรักษาบุคลากรที่มีความรู ค้ วามสามารถ เพื่อสนับสนุนธุรกิจและรองรับการเติบโตของบริษัทฯ ทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้เพิ่มเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ทางด้าน Liquefied Natural Gas (LNG) นอกจากนี ้ บริษัทฯ
ยังได้กาหนด New Soft Skills 11 ด้าน ที่พนักงานทุกคนต้องพัฒนา เพื่อให้สามารถปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลง และสามารถนาเทคโนโลยีใหม่
มาใช้ใ นการท างานได้อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและส่ ง เสริ ม ความยั่ ง ยื น มากยิ่ ง ขึ ้น เช่ น ด้า น Innovative Thinking, Digital Literacy,
Operational Performance for Sustainability เป็ นต้น
•
ประเมินความต้องการบุคลากรเพื่อตอบสนองแผนงานอย่างสม่าเสมอ โดยทบทวนสมรรถนะของพนักงานในแต่ละ
ตาแหน่งงานที่จาเป็ นและเป็ นที่ตอ้ งการในอนาคต และมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยังมีการจัดทาแผนพัฒนาพนักงาน
ที่มีศกั ยภาพสูง แผนสืบทอดตาแหน่ง แผนการหมุนเวียนตาแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตาแหน่งอีกด้วย อีกทัง้ ยังให้ความสาคัญในเรื่อง
ความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยทาการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อทบทวนและ
ทาแผนปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
•
ก าหนดกระบวนการและหลัก เกณฑ์ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บัติ ง านที่ ชัด เจนซึ่ ง ได้ค านึ ง ถึ ง ความเป็ น ไปได้
ของเป้าหมาย ความสมเหตุสมผล และความสอดคล้องกับกลยุทธ์ปัจจุบนั ขององค์กร นอกจากนี ้ ในระหว่างปี บริษัทฯ ได้เปิ ดโอกาสให้พนักงาน
ได้มีการพูดคุยกับหัวหน้างานเพื่อทบทวนผลการปฏิบัติงานประจาปี (Key Performance Indicators: KPIs) และเป้าหมาย ความคืบหน้า
ของงาน รวมทัง้ อุปสรรคที่อาจทาให้งานไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยน KPIs และเป้าหมายได้ตามความเหมาะสม รวมถึงการจ่าย
ผลตอบแทนตามผลการปฏิบตั ิงาน (Pay for Performance) เพื่อให้สามารถรักษาพนักงานที่มีศกั ยภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
นโยบายของบริษัทฯ ดังนัน้ การพิจารณาเรื่องการปรับขึน้ เงินเดือน การจ่ายเงินรางวัลประจาปี รวมทัง้ การพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง จะขึน้ อยู่กับ
ผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ซึ่งเป็ นแนวทางในการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีผ ลงานดี รวมทั้งมีคุณ ลัก ษ ณะ
เชิงพฤติกรรมที่สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร (EP SPIRIT) โดยตัง้ แต่ปี 2562 ปตท.สผ. ได้นาระบบการประเมินแบบ 360 องศา (360 Degree
Evaluation) มาปรับใช้เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของพนักงานกับ EP SPIRIT อย่างรอบด้าน ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่งของ KPI ของพนักงานด้วย โดยระบบ 360 Degree Evaluation ได้กาหนดให้พนักงานทุกระดับได้รบั การประเมินจากเพื่อนร่วมงาน
และผูใ้ ต้บงั คับบัญชา นอกเหนือจากการประเมินเพียงหัวหน้างานโดยตรง ซึ่งจะสามารถสะท้อนมุมมองด้านพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคน
ในรอบด้านอย่างแท้จริง
•
กาหนดนโยบายการควบคุมภายในและมาตรฐานเรื่องการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อ สาร
ประชาสัมพันธ์ให้ผูบ้ ริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ
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การควบคุมภายในผ่านสื่อ ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เช่น การสื่อสารเรื่องการควบคุมภายใน
ผ่านการดาเนินงานเรื่อง GRC เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบตั ิการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดาเนินการของบริษัทฯ ซึ่งเป็ นหน่วยงาน
ของรัฐตามนิยามของพระราชบัญญัติวินยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็ นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่รฐั กาหนด
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทาหน้าที่กาหนด
นโยบายและขอบเขตความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงกากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็ นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิ ทธิ ผล
ซึ่ง ปตท.สผ. ได้นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000 และ COSO Enterprise Risk Management (ERM)
มาประยุกต์ใช้ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งมีการพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต ตลอดจน
การเปลี่ ย นแปลงที่ มี นัย ส าคัญ ที่ อ าจกระทบกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ ที่ จ ะสามารถบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งได้อ ย่ า งทัน เหตุ ก ารณ์
โดยมีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
กาหนดกรอบการกากับดูแลความเสี่ยงองค์กร (Risk Governance Framework) และเอกสารหลักที่ใช้กากับดูแล
การบริหารความเสี่ยง ซึ่งมีการทบทวนเนือ้ หาเพื่อ ให้สอดคล้อ งกับสภาพแวดล้อมการดาเนินงานที่เปลี่ยนแปลงและสื่อสารทั่วองค์กร
อย่างสม่าเสมอ ได้แก่ ประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) เกณฑ์และขอบเขตความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate
Level Risk Metrics & Limits) และนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management Policy) เพื่อกาหนดบทบาทและ
ความรับผิดชอบ ตลอดจนอานาจในการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบที่กาหนดขึน้ ตัง้ แต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ฝ่ ายจัดการ และหน่วยธุรกิจ หรือหน่วยปฏิบตั ิงาน
•
สื่อ สารมาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติ กระบวนการและเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้แ ก่ผูบ้ ริหารและ
พนักงานรับทราบอย่างสม่าเสมอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน และ Risk Coordinator การจัดกิจกรรม Workshop การสื่อสาร
ผ่านอีเมล เป็ นต้น เพื่อให้ผบู้ ริหารและพนักงานเกิดความรู ้ ความเข้าใจ และสนับสนุนให้มีการนาหลักการด้านการบริหารความเสี่ยงไปใช้
ปฏิบตั ิอย่างจริงจังเพื่อให้ม่นั ใจในการบรรลุซ่งึ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
•
มี ก ารจัด ท านโยบายบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business Continuity Management Policy) มาตรฐาน
การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management Standard) และขัน้ ตอนปฏิบัติงานการบริหารความต่อเนื่องทาง
ธุ ร กิ จ (Corporate Business Continuity Procedure) โดยในปี 2564 ได้มี ก ารทบทวนและปรับ ปรุ ง นโยบาย มาตรฐาน และขั้น ตอน
ปฏิบัติงานการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจดังกล่าวให้มีความเหมาะสมมากขึน้ รวมถึงได้พัฒนาและปรับปรุ งระบบการบริหารความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากล (ISO 22301:2019) กับหน่วยงานที่สาคัญและเร่งด่วนของบริษัท ฯ ได้แก่ ปตท.สผ.
โครงการเมียนมา (ต่ออายุการรับรองตามมาตรฐาน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียมสงขลา (ต่ ออายุการรับรองตามมาตรฐาน)
หน่วยงานบริหารอาคารสานักงานใหญ่ (รักษามาตรฐาน) และโครงการเอส 1 (รักษามาตรฐาน) ทัง้ นี ้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ปตท.สผ. สามารถดาเนินงานตามนโยบายบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่ได้จดั ทาไว้อย่างราบรื่น
•
มีหลักการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วยการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning
and Management) การเพิ่มการลงทุนหรือลดการลงทุน (Investment and Divestment Decision Making) การบริหารโครงการขนาดใหญ่
(Capital Project Management) การปฏิ บั ติ ก ารและกระบวนการทางธุ ร กิ จ ( Operational & Business Process) และการบริ ห าร
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้พฒ
ั นาระบบ Risk Register
ให้ผู้ที่ เ กี่ ย วข้อ งระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งในทุ ก ระดั บ ขององค์ก ร โดยจั ด ท าเป็ น Risk Profile ทั้ ง ในระดั บ บริ ษั ท (Corporate)
กลุ่มงาน (Function Group) สายงาน (Division) ฝ่ ายงาน (Department) และระดับโครงการ (Asset/Project)
•
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ติดตามและจัดทาแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งจัดทาดัชนีวัดความความเสี่ยง
ที่สาคัญ (Key Risk Indicators หรือ KRIs) เพื่อเป็ นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันและกาหนดมาตรการในการบริหารจัดการ
ความเสี่ ย งที่ อ าจท าให้ไ ม่ บ รรลุเ ป้ า หมายได้ทัน เหตุก ารณ์ นอกจากนี ้ ภายใต้น โยบ าย Digital Transformation ปตท.สผ. อยู่ร ะหว่ าง
การพัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงในรูปแบบ Chatbot เพื่อให้สามารถระบุความเสี่ยงได้ครบถ้วนมากยิ่งขึน้
•
บริหารความเสี่ยงด้านราคาปิ โตรเลียมและความเสี่ยงทางการเงิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ราคาปิ โตรเลียมและความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Committee) เพื่อ ให้การบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิ โตรเลียมและความเสี่ยง
ทางการเงินเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้
•
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงในระดับองค์กร (Corporate) ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยง
จากการยักยอกทรัพย์ ความเสี่ยงจากการคอร์รปั ชัน ความเสี่ยงจากการฉ้อโกง และความเสี่ยงจากการตกแต่งงบการเงิน ซึ่งมีการพิจารณา
จากข้อมูลในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทาเป็ น Corporate Risk Profile
•
ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตในระดับกระบวนการ (Process) โดยเจ้าของกระบวนการนั้น ๆ ควบคู่ไปกับ
การประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบตั ิการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
•
ประเมินความเสี่ยงจากปั จจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัทฯ แบ่งออกเป็ น (1) ปั จจัย
ภายใน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงในการสารวจ การพัฒนา และการผลิตปิ โตรเลียม ความเสี่ยงด้านการลงทุนเพิ่มเติ ม
ในโครงการปั จจุบนั และโครงการใหม่ เป็ นต้น และ (2) ปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านราคานา้ มันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ความเสี่ยง
ด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบีย้ เป็ นต้น นอกจากนี ้ สืบเนื่องจากปี 2563 บริษัทฯ ได้จดั ให้มีการประเมินความเสี่ยง
ที่อาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานระยะสัน้ และระยะยาวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 รวมถึงเหตุการณ์ในประเทศ
เมียนมาในปี 2564 ที่ ปตท.สผ. เข้าไปดาเนินงานด้วย
•
คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้สายงานตรวจสอบภายในปฏิบัติงานตรวจสอบโดยคานึงถึงประเด็นที่มี
ความเสี่ยงสูงซึ่งจะนาไปสู่การทุจริต และดาเนินการสอบข้อเท็จจริงขัน้ ต้นเมื่อได้รบั แจ้งเรื่องร้องเรียน หรือได้รบั การร้องขอจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
•
มีการพิจารณา ปรับเปลี่ยน และอนุมตั ิแผนกลยุทธ์ รวมถึงติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้ม่ นั ใจว่าเป้าหมายขององค์กรยังคงสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในปั จ จัย ที่ ส าคัญ อาทิ ราคาน ้า มัน สภาพเศรษฐกิ จ สภาพภูมิ ร ัฐ ศาสตร์ อัต ราแลกเปลี่ ย น กฎหมาย กฎระเบี ย บ นโยบายของรัฐ
และความก้า วหน้า ทางเทคโนโลยี เป็ น ต้น ทั้ง นี ้เ พื่ อ ตอบสนองต่ อ ความเสี่ย งเหล่า นั้น และความเสี่ย งที่ เกิ ด ขึน้ ใหม่ (Emerging Risk)
จากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดาเนินงานของ ปตท.สผ. อย่างทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงเพื่อปรับตัวให้ทนั ต่อความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี
และพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทมากขึน้ ในอุตสาหกรรมพลังงาน
3. มาตรการควบคุม (Control Activities)
•

ปตท.สผ. กาหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือ
กิจกรรมของหน่วยงานนั้น ๆ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรู ปแบบเพื่อ จัดการความเสี่ยง เช่น มีมาตรการควบคุมผ่านทาง
นโยบาย กระบวนการปฏิบัติง าน มีมาตรการควบคุมด้ว ยระบบเทคโนโลยี เป็ นต้น มีการทบทวนและปรับ ปรุ งมาตรการควบคุม และ
กระบวนการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามมาตรการ
ควบคุม ข้อกาหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามที่ได้ออกแบบไว้
โดยมีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
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กาหนดนโยบายและวิธีปฏิ บัติ งานโดยหน่ ว ยงานที่ร ับผิด ชอบในเรื่อ งนั้น ๆ อย่างเป็ นลายลัก ษณ์อัก ษร และ
มีการกาหนดให้ผบู้ ริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้
โดยผูบ้ ริหารและหัวหน้างานมีหน้าที่ในการติดตามและกากับดูแลการปฏิบตั ิงานตามนโยบายและวิธีปฏิบตั ิงานนัน้ ๆ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ
ได้จัดทาและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบตั ิงานต่าง ๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เช่น เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการบริหารจัดการด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี รวมถึงการปรับปรุ งระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง นโยบายการกากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ข้อกาหนดการป้องกันการใช้ขอ้ มูลภายใน ข้อกาหนดในการปฏิบัติตามกฎหมาย
คุม้ ครองข้อมูลส่วนบุคคลสาหรับพนักงาน เป็ นต้น
•
ให้ความสาคัญกับกิจกรรมการควบคุมในระดับกระบวนการ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทาน และการอนุมตั ิ
เป็ นต้น เพื่อ ให้เกิดความมั่นใจว่ าจะสามารถปฏิบัติง านได้อ ย่ างมีประสิท ธิ ภ าพและสามารถป้อ งกัน ความผิ ดพลาดหรือ การทุจ ริ ต ได้
โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้ปรับปรุ งและเพิ่มมาตรการควบคุมของกระบวนการต่าง ๆ จากผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment: CSA) เช่น กระบวนการพัฒนาธุรกิจใหม่และการบริหารงานธุรกิจ Non E&P กระบวนการดาเนินการตามกลยุทธ์
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการติดตามให้ค่สู ญ
ั ญาปฏิบตั ิตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจัดซือ้ หรือจัดจ้าง
อย่างสม่ าเสมอ โดยมาตรการควบคุมที่ บริ ษัทฯ นามาใช้ อาทิ ทบทวนและปรับปรุ งขั้น ตอนการปฏิบัติง านในการบริ หารสัญ ญาให้มี
ความชัดเจนยิ่งขึน้ สุ่มตรวจประเมินการปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน สุ่มตรวจประเมินคู่สญ
ั ญาในการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขสัญญา รวมถึ ง
ปรับปรุง Financial Model ที่ใช้วิเคราะห์ความสามารถทางการเงินของคู่คา้ ให้รดั กุมและเป็ นมาตรฐานสากลมากขึน้
•
มีการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของอุปกรณ์ใช้งาน การสารอง และการกู้
ข้อ มูล เพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งของการด าเนิ น ธุ ร กิ จ โดยบริ ษั ท ฯ ได้ก าหนดนโยบายด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและประกาศบัง คับ ใช้กั บ
ทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็ นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร นอกจากนี ้ ตั้งแต่ปี 2563 บริษัทฯ มีการใช้ประโยชน์จ าก
เทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ ที่ช่วยรองรับการดาเนินงานของบริษัทฯ ที่เน้นความปลอดภัยและความคล่อ งตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
สนับสนุน การปฏิบตั ิงานจากที่บา้ นของพนักงานได้อย่างต่อเนื่องตามความจาเป็ น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งมี
การควบคุมโครงสร้างและระบบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น การจัดตัง้ ศูนย์ปฏิบตั ิการด้านความปลอดภัยไซเบอร์เพื่อช่วยเฝ้าระวังภัย
ให้กบั องค์กรตลอด 24 ชั่วโมง การพิสจู น์ตวั ตนแบบหลายปั จจัย รวมถึงการรายงานและการฝึ กอบรมความปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์
โดยในปี 2564 ได้มี ก ารจัด ท าแนวปฏิ บัติ ก ารประชุม ผ่ า นสื่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ส าหรับ การประชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท รวมถึ ง การน า
Cybersecurity Capability Maturity Model (C2M2) Framework เข้า มาปรับ ใช้เ พื่ อ บริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งด้ า นระบบสารสนเทศ
ในองค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ เป็ นต้น
•
แต่งตัง้ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Steering Committee) ทาหน้าที่กาหนดทิศทาง เป้าหมาย
กลยุท ธ์ นโยบาย และมาตรฐานด้า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รวมถึ ง ก ากับ ดูแ ลแผนการลงทุน ( IT Master Plan and Roadmap) และ
การบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
•
ติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และโครงการร่วมทุนอย่างสม่าเสมอ โดยผ่านพนักงานทัง้ ใน
ระดับ ผู้บ ริ ห ารและระดับ ปฏิ บัติ ง านที่ แ ต่ ง ตั้ง เข้า ไปปฏิ บัติ ง านสมทบในบริ ษั ท ย่ อ ยและบริ ษั ท ร่ว มมี ก ารจัด ท า Subsidiary Directors
Guideline เพื่อให้ผทู้ ี่ได้รบั มอบหมายให้เป็ นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การปฏิบตั ิหน้าที่ของกรรมการบริษัทย่อย
เป็ นไปตามมาตรฐานเดียวกัน โดยมีแนวทางการกากับและการบริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. สาหรับบริหารจัดการบริษัทย่อย โดยธุรกิจ
E&P จะบริหารโดยอ้างอิง DAS ของ ปตท.สผ. ส่วนธุรกิจ Non E&P จะบริหารผ่านกรรมการผูแ้ ทน ปตท.สผ. รวมทัง้ มีสายงานตรวจสอบ
ภายในทาหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมทุน นอกจากนี ้ เมื่อปี 2563 ปตท.สผ. มีการจัดตัง้ หน่วยงานเพื่อติดตามทิศทาง
การลงทุน ผลการดาเนินงาน และการกากับบริษัทย่อยและบริษัทร่วมประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน (Non E&P) อย่างเป็ นระบบ รวมถึงจัดตัง้
•
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ทีมงานเพื่อดูแลการปรับเปลี่ยนนโยบาย ระบบ และการดาเนินงานของบริษัทย่อยที่ ปตท.สผ. เข้าซือ้ กิจการ เพื่อให้เป็ นตามมาตรฐานของ
ปตท.สผ.
•
ทบทวนนโยบาย ข้อกาหนด และกระบวนการปฏิบตั ิงานให้มีความเหมาะสมอยู่เสมอ เพื่อให้ม่นั ใจว่ากระบวนการ
ทางานหรือ กิจกรรมการควบคุมที่กาหนดขึน้ สามารถจัดการกับความเสี่ยงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ โดยในปี 2564 บริษัทฯ
ได้จัดทาและปรับปรุ งนโยบาย ข้อกาหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ เช่น ก ารจัดทาและ
ประกาศข้อ กาหนดในการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อ มูลส่วนบุคคลสาหรับพนักงาน รวมถึงบุคคลภายนอกทราบถึงเจตนารมณ์
ในการดูแลและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลขององค์กร รวมถึงแจ้งสิทธิต่าง ๆ ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลด้วย โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อให้พนักงาน
มีความตระหนักในเรื่องการปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทงั้ ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งในเรื่องของการปฏิบตั ิตามกฎระเบียบภายในองค์กรนัน้
มีหน่วยงานผู้ที่ออกระเบียบเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการกากับดูแ ล รวมถึงการปรับปรุ งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารของ
กลุ่ม ปตท.สผ. และการกาหนดอานาจอนุมตั ิหนังสือสั่งการ ได้แก่ ระเบียบบริษัท นโยบาย ข้อกาหนด ขัน้ ตอนการปฏิบตั ิงาน และข้อพึงปฏิบตั ิ
ไว้ใน DAS โดยปรับปรุ งให้การพิจารณาผู้มีอ านาจอนุมัติเป็ นไปตามชนิ ดของหนังสือสั่งการและขอบเขตการใช้บังคับหนังสือสั่งการนั้น ๆ
เป็ นต้น
4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพ
เหมาะสม และเพียงพอต่อการดาเนินงานและตัดสินใจ รวมทั้งมีช่องทางและกระบวนการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้ อีกทัง้ มีช่องทางการสื่อสาร
เพื่อให้พนักงาน บุคคลภายนอก หรือผูม้ ีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่บริษัทฯ ได้อย่างปลอดภัย โดยมีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
หน่วยงานต่ าง ๆ มีหน้าที่ร ับผิ ดชอบกลั่นกรองข้อ มูล ทั้งข้อ มูล จากภายในและภายนอกองค์ก รก่ อ นน ามาใช้
ในการตัดสินใจทางธุรกิจ และมีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะผูท้ ี่เกี่ยวข้องเท่านั้ น โดยสามารถเข้าถึงได้ตามขอบเขต
ที่เกี่ ยวข้อ ง ซึ่งครอบคลุมทั้งเอกสารกระดาษและข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการกาหนดชั้นความลับของข้อ มูล ( Data Classification)
เพื่อป้องกันการเผยแพร่ขอ้ มูลที่สาคัญหรือข้อมูลที่เป็ นความลับของบริษัทฯ
•
มีระบบการบริหารจัดการเอกสารสาคั ญโดยรวมไว้ในระบบศูนย์รวมเอกสารที่จาเป็ นในการใช้งาน (Corporate
Reference Document Center หรือ FindMe) เพื่อรวบรวมรายการเอกสารสาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว
รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการด้านดิจิทลั และเทคโนโลยี เช่น Data Security Management Guideline และ Data Quality
Management Guideline
•
มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้ผูบ้ ริหารและพนักงานรับทราบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็ น และสามารถนาข้อ มูลไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ วางไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่ ว งที่
พนักงานมีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานจากที่บา้ นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทฯ ได้ใช้ช่องทางการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลเป็ นหลัก เช่น การประชุมออนไลน์ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่าน Cloud เป็ นต้น โดยบริษัทฯ ได้สื่อสารเกี่ยวกับ
วัต ถุป ระสงค์ ขอบเขตหน้า ที่ และความรับ ผิ ด ชอบของการควบคุม ภายในผ่ า นทางการประชุม และทางอี เ มล นอกจากนี ้ ยัง จัด ใ ห้มี
กระบวนการสื่อ สาร Call Tree เพื่อ รองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยตั้งแต่ปี 2563 ปตท.สผ. ได้จัดตั้งคณะทางานเพื่อ ติดตามสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิ ด 19 เพื่ อ เป็ น ศูน ย์ก ลางในการสื่ อ สารแนวปฏิ บัติ ต่ า ง ๆ ให้ท่ ัว ถึ ง และสอดคล้อ งกั น ทั้ง องค์ก ร ทั้ง นี ้ เพื่ อ ให้
การดาเนินงานของบริษัทฯ มีความต่อเนื่องและยังสามารถบรรลุวตั ถุประสงค์ของบริษัทฯ ได้ นอกจากนี ้ ผูบ้ ริหารยังมีการสื่อสารกับพนักงาน
ผ่านการจัด Online Live Townhall ทั้งระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน เพื่อให้พนักงานทุกส่วนได้ร ับข้อมูลตลอดจนการให้ความส าคัญ
เรื่องการควบคุมภายในอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกัน
•
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มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผมู้ ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร เช่น หน่วยงานนักลงทุน
สัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร และหน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็ นต้น เพื่อให้การเปิ ดเผยข้อมูลเป็ นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ
โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2564 บริษัทฯ ได้มีการให้ขอ้ มูลกับผูม้ ีส่วนได้เสียในหัวข้อต่าง ๆ เช่น ความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ภายใต้กลยุทธ์ Execute และ Expand รวมทัง้ การสื่อสารเกี่ยวกับกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เช่น กลยุทธ์ทะเลเพื่อชีวิต (Ocean for Life)
การพัฒนานวัตกรรมที่ ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (เออาร์วี) เป็ นต้น นอกจากนี ้ บริษัทฯ มีการจัดทา
ข้อ มูลเผยแพร่ให้แ ก่ นัก วิ เคราะห์ ผู้จัดการกองทุน และผู้ถือ หุ้น เพื่อ ให้มีความรู ้ค วามเข้าใจเกี่ ย วกับ ลักษณะเฉพาะของธุร กิจ ส ารวจ
และผลิตปิ โตรเลียมดียิ่งขึน้ โดยเน้นการสื่อสารผ่านสื่อดิจิทลั สืบเนื่องต่อจากปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19
เช่น การจัด Digital Roadshow และ Virtual Conference เป็ นต้น
•
มีช่องทางการสื่อสารสาหรับพนักงานและผูม้ ีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและ
การให้ความคุม้ ครองของบริษัทฯ เช่น จดหมาย จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ เป็ นต้น เพื่อให้มีการรายงาน
หรือการให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบตั ิต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา โดยตัง้ แต่
ปี 2563 บริษัทฯ ได้ปรับปรุงระบบ Whistleblowing Case Management ให้รองรับการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของโครงการต่างประเทศ
เพิ่มเติม เพื่อให้ครอบคลุมกับการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทัง้ ในและต่างประเทศ
5. ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
•

ปตท.สผ. มี ก ารติ ด ตามและประเมิน ผลการควบคุม ภายในอย่ า งสม่ า เสมอ ทั้ง ในรู ป แบบการติ ด ตามผลระหว่าง
การปฏิบตั ิงานและการประเมินผลอิสระ เพื่อให้ม่นั ใจได้ว่า การควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยง
ที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบข้อบกพร่อง บริษัทฯ ได้กาหนดแผนการปรับปรุงและผูร้ บั ผิดชอบเพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างทันเหตุการณ์ สาหรับ
การประเมินผลอิสระ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองทัง้ ในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเป็ นประจาทุกปี
นอกจากนี ้ มีการสอบทานและเสนอแนะข้อปรับปรุ งโดยสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็ นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้ม่นั ใจว่า ระบบการกากับดูแล การควบคุมภายในมีความพอเพียงและมีประสิทธิผล โดยมีการดาเนินการที่สาคัญ ดังนี ้
ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self-Assessment: CSA) โดยแบ่งการดาเนินการเป็ น 2 ระดับ
ได้แก่ (1) ระดับองค์กร ซึ่งเป็ นการประเมินประสิทธิภาพของการควบคุมโดยผูบ้ ริหารทุกระดับผ่านการตอบแบบสอบถาม โดยในปี 2564
ได้มีการปรับรูปแบบการประเมิน เพื่อให้สามารถนาผลประเมินไปวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบและมาตรการควบคุมภายในให้
ดียิ่งขึน้ และ (2) ระดับกระบวนการ ซึ่งเป็ นการประเมินประสิทธิ ภ าพของการควบคุมโดยเจ้าของกระบวนการ อีกทั้ง บริษัทฯ มีร ะบบ
การติ ด ตามแก้ไ ข (Continuous Control Self-Assessment: CCSA) ที่ ด าเนิ น การอย่ า งน้อ ยปี ล ะ 2 ครั้ง เพื่ อ รัก ษาประสิ ท ธิ ภ าพของ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง
•
ฝ่ ายบรรษัทภิบาล การปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน และการกากับดูแลบริษัทย่อย ติดตาม สอบทาน
และจัดทารายงานผลการดาเนินการใน 2 เรื่อง ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย และ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทในเรื่องที่มี
ความเสี่ยงสูง โดยรายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็ นประจาทุกเดือน และรายงานต่อคณะผูบ้ ริหารระดับสูงเป็ นประจาทุกไตรมาส
ทั้งนี ้ ได้มีการรายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อ ยปี ละ 2 ครัง้ และสาหรับกรณีที่เป็ นเรื่องที่อ าจมี
ผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสาคัญ จะต้องมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทด้วย
•
บริษัทฯ กาหนดให้พนักงานทั่วไปทบทวนและประเมินตนเองเรื่องรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างน้อย
ปี ละ 1 ครัง้ และพนักงานหน่วยงานจัดหาอย่างน้อยปี ละ 2 ครัง้ หรือรายงานเมื่อเกิดเหตุการณ์ โดยในปี 2564 บริษัทฯ ได้จัดทาระบบ
การรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรูปแบบออนไลน์ (PTTEP CG&BE Report System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรายงานและ
การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
•
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยสายงานตรวจสอบภายในว่าการควบคุมภายใน
ที่กาหนดมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเมื่อพบจุดบกพร่องของการควบคุมภายใน ได้มีการสื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รบั การตรวจสอบ
รับทราบ พร้อมทั้งให้ขอ้ เสนอแนะเพื่อปรับปรุ ง รวมถึงติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง และแจ้งหน่วยงานควบคุมภายในรับทราบ เพื่อช่วย
สนับสนุนหน่วยงานนัน้ ๆ ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางาน รวมทัง้ มีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นระยะ นอกจากนี ้ ในปี 2564 สายงานตรวจสอบภายในได้ปรับปรุ งระบบบันทึกผลเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตรวจสอบภายใน
ให้ครอบคลุมถึงการติดตามประเด็นแบบอัตโนมัติ เพื่อการติดตามและการดาเนินการปรับปรุงที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้
•
มี ร ะบบ Continuous Control Monitoring System (CCMS) ส าหรั บ เพื่ อ ติ ด ตามตรวจสอบความผิ ด ปกติ
ในกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างจนถึงการจ่ายเงิน (Procure to Pay) และตั้งแต่ปี 2563 สายงานตรวจสอบภายในได้ขยายการจัดทา CCMS
ไปยังกระบวนการการบริหารจัดการคลังสินค้าและพัสดุคงคลังด้วย โดยระบบจะมีการแจ้งเตือ นไปยังผู้ที่รบั ผิดชอบในกรณี มีรายการ
ที่ผิดปกติ เพื่อให้ดาเนินการแก้ไขปรับปรุงต่อไป นอกจากนี ้ มีระบบการรับเรื่องร้องเรียนซึ่งถือเป็ นอีกช่ องทางหนึ่งที่ใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบตั ิตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. อีกด้วย
•

สรุปความคิดเห็นของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ป ระเมิ น ระบบการควบคุ ม ภายในของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยประจ าปี 2564 โดยผ่ า น
การกลั่นกรองและการสอบทานผลการประเมินฯ จากคณะกรรมการตรวจสอบตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว มีความเห็นว่า
ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทย่อยตามองค์ประกอบทัง้ 5 ด้าน รวมถึงการพัฒนาการควบคุมภายในที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการ
ในปี 2564 มีความเพียงพอและเหมาะสม โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จัดให้มีบุคลากรอย่างเพียงพอที่จะดาเนินการตามระบบฯ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทัง้ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย ให้สามารถป้องกัน
ทรัพย์สินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยจากการที่กรรมการหรือผูบ้ ริหารนาไปใช้โดยมิชอบหรือโดยไม่มีอานาจ รวมถึงการทาธุรกรรมกับบุคคล
ที่อาจมีความขัดแย้งและบุคคลที่เกี่ยวโยงกันอย่างเพียงพอแล้ว
9.1.2 ข้อบกพร่องเกี่ยวกับระบบควบคุมภำยใน
-ไม่มี9.1.3 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบกรณีต่ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
-ไม่มี9.1.4 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบต่อกำรดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในมีวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ การอบรมที่เหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบตั ิหน้าที่ รายละเอียดปรากฏในหมวด “ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ” หัวข้อ “หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit)”
9.1.5 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับกำรแต่งตั้ง ถอดถอน และโยกย้ำยผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขัน้ เลื่อนตาแหน่ง
และประเมินผลงานของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน รายละเอียดปรากฏในหมวด “ข้อมูลสาคัญอื่น ๆ” หัวข้อ “หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
(Internal Audit)”
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ลักษณะรำยกำร

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) • ปตท. เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึ่งประกอบด้วยการขายนา้ มันดิบ
(“ปตท.”)
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิ โตรเลียมเหลว และคอนเดนเสท
โดยถือหุน้ (ทางตรง) ร้อยละ 63.79
▪
ยอดรายได้รวม
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัทฯ
▪
ยอดลูกหนีค้ งค้าง
• มีผบู้ ริหารของ ปตท. เป็ นกรรมการของ
ปตท.สผ. คือ
(1) นายอรรถพล ฤกษ์พิบลู ย์
(2) นายอธิคม เติบศิริ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 1

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
4,712.23
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
504.21
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

9.2.1 รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ สาหรับรอบบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถสรุปได้ดงั นี ้

รำยกำรระหว่ำงกัน

รำยชื่อบุคคล
่ทีอำจมีควำมขัดแย้ง

9.2

9. การควบคมุ ภายในและรายการระหวา่ งกนั

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

• การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์
รายได้อื่น ๆ ประกอบด้วย
• รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพืน้ ฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิ โตรเลียม เช่น การให้บริการคลังสินค้า,
เฮลิคอปเตอร์ และที่พกั แก่เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่แท่นผลิต
กลางโครงการอาทิตย์และบงกช
• รายได้จากการบารุงรักษามิเตอร์ก๊าซธรรมชาติ
• รายได้จากการให้บริการพืน้ ที่ เพื่อให้ ปตท. เข้า
ปฏิบตั ิงานรับ-ส่งก๊าซ บนแท่นผลิตโครงการอาทิตย์
โครงการบงกชเหนือ และโครงการบงกชใต้ ตามสัญญา
ซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติ
• รายได้จากการให้บริการพืน้ ที่ในการติดตัง้ อุปกรณ์
ในการรับก๊าซของ ปตท. และพืน้ ที่สาหรับการใช้ทางาน
และพักอาศัยสาหรับตัวแทนของ ปตท. บนแท่นผลิต
ก๊าซธรรมชาติโครงการบงกชใต้ ตามสัญญาซือ้ ขาย
ก๊าซธรรมชาติ
• รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้า
ทีจ่ งั หวัดสงขลา

ลักษณะรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 2

ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่ ก า ห น ด ใ ห้ กั บ บุ ค ค ล ห รื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบตั ิงานสมทบ
ที่ ปตท.
• รายได้จากการให้บริการของบริษัท เอไอ แอนด์
โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด (“ARV”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
• รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผูบ้ ริหาร
โดยมีการทาสัญญาระหว่าง ปตท. และบริษัท พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
• รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
ที่จอดรถ และค่าบริหารโครงการฯ ของเอนเนอร์ย่ี
คอมเพล็กซ์ (“EnCo”) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

•

ลักษณะรำยกำร

12.07
4.15

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 3

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
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รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี ซึ่งเป็ นภาระผูกพัน
ที่บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขาย
ก๊าซธรรมชาติของโครงการอาทิตย์
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

ค่าซือ้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบตั ิงานให้กับบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง ซึ่งรวมถึงเงินประกันสัญญาเช่า/
สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo

ลักษณะรำยกำร

1.76

5.92
1.29

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 4

• การก าหนดราคา/เงื่ อ นไข
เป็ นไปตามปกติของธุร กิจ ซึ่ง
เป็ นไปในแนวทางเดียวกัน กับ
การกาหนดเงื่อ นไขกับ บุ ค คล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• ค่ า บริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งและ
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ มีการกาหนด
ราคา/เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติ
ข อ ง ธุ ร กิ จ เ ช่ น เ ดี ย ว กั บ ที่
ก า ห น ด ใ ห้ กั บ บุ ค ค ล ห รื อ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• อัต ราค่ า ใช้จ่ า ยด้า นบุค ลากร
ก าหนด ต าม อั ต ร าค่ า จ้ า ง
พนั กงานที่ ปตท. ได้จ่ า ยจริ ง
ให้ แ ก่ พ นั ก งานที่ ส่ ง ม าช่ ว ย
ปฏิบตั ิงานให้กบั บริษัทฯ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

262
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท เอนเนอร์ย่ี คอมเพล็กซ์ • ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
จากัด (“EnCo”)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ EnCo โดยถือหุน้
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ EnCo
• บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ EnCo
โดยถือหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ EnCo

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
รายได้ต่าง ๆ ดังนี ้
• รายได้จากเงินปันผล
• รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบตั ิงานสมทบ
ที่ EnCo
• รายได้จากการให้บริการของ ARV ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
บริษัทฯ ทาสัญญากูย้ ืมเงินกับ EnCo ซึ่งบริษัทฯ เป็ นผูใ้ ห้กู้
โดยมีเงื่อนไขสาคัญดังนี ้
• สัญญาหมดอายุวนั ที่ 30 มิถนุ ายน 2565
• อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่าง EnCo กับ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552
(รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว)
• EnCo ได้ชาระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบีย้ คงค้างทัง้ หมด
ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 แล้ว
▪ ดอกเบีย้ รับ
▪ ยอดเงินให้กยู้ ืมคงค้าง

ลักษณะรำยกำร

0.20
-

0.05
0.02

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 5

ขึ ้ น ตามเงื่ อนไขของสั ญ ญา
เงินกู้ระหว่ าง EnCo กับธนาคาร
กรุงไทย จากัด (มหาชน) ลงวันที่
2 เมษายน 2552
(ร ว ม ถึ ง ก า ร แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม
สัญญาดังกล่าว) และเป็ นการให้
การสนั บ สนุ น ทางการเงิ น โดย
ผู้ถือ หุ้นทุกรายของ EnCo ตาม
สัดส่วนการถือหุน้ ใน EnCo

• สัญ ญากู้ยื ม เงิ น ดัง กล่ า วจัดทา

ตามอัตราที่บริษัท ฯ ได้จ่ายจริง
ให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ ได้ส่งไป
ปฏิบตั ิงานสมทบที่ EnCo

• อัต ราค่ า จ้า งพนั ก งานก าหนด

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
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• การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน
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ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ค่าเช่าและค่าบริการดังนี ้
• บริษัทฯ ทาสัญญาเช่าอาคารสานักงานที่ศนู ย์เอนเนอร์ย่ี
คอมเพล็กซ์ กับ EnCo เพื่อใช้เป็ นพืน้ ที่สานักงาน พืน้ ที่
เก็บของและพืน้ ที่อเนกประสงค์ โดยมีอายุสญ
ั ญาเช่า
เป็ นเวลา 3 ปี และบริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะต่อสัญญาเช่า
ได้อีก 3 ปี
• ค่าใช้บริการห้องพัก THE EnCony จังหวัดระยอง
▪ ยอดค่าเช่าและค่าบริการรวม
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูช่ นั • ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
จากัด (“PTT Digital”)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ PTT Digital โดยถือหุน้
• รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบตั ิงานสมทบ
ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ที่ PTT Digital
ของ PTT Digital
• รายได้จากเงินปันผล
• บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ PTT Digital
• รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
โดยถือหุน้ ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และชาระแล้วของ PTT Digital
และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

• อัต ราค่ า จ้า งพนั ก งานก าหนด

ที่อ ้างอิงจากอัตราค่าเช่าตลาด
และเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
กับการกาหนดอัตราค่าเช่า ของ
ผูเ้ ช่ารายอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• อัตราค่าเช่าที่กาหนดเป็ นอัตรา

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 6

ตามอัตราที่บริษัท ฯ ได้จ่ายจริง
ให้แก่พนักงานที่บริษัทฯ ได้ส่งไป
ปฏิบตั ิงานสมทบที่ PTT Digital
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
4.62
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.62

18.39
0.0034

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีทีที เอนเนอร์ย่ี
โซลูช่นั ส์ จากัด (“PTTES”)

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้ทาสัญญาว่าจ้าง PTT Digital เพื่อ
ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัทฯ
และบริษัทย่อย
▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง ซึ่งรวมถึงเงินประกันสัญญาเช่า/
สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTES โดยถือหุน้ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
ของ PTTES
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ย่ี
• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
รีซอร์สเซส จากัด (“PTTER”) เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTER
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTER

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 7

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.15
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0013
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.03
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.01
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0001
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

30.74
5.54

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จากัด (“BSA”)

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
ลักษณะรำยกำร

ถือหุน้ ร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ BSA

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

รายใหญ่ ถือหุน้ ใน PTTES ในสัดส่วนที่
เท่ากันคือ ร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTES
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

• GC TOP และ IRPC ซึ่งมี ปตท. เป็ นผูถ้ ือหุน้ เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น

ลักษณะควำมสัมพันธ์
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 8

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.0026
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.14
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.01
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ไออาร์พีซี จากัด
(มหาชน) (“IRPC”)

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประกอบด้วย
• ค่าใช้จ่ายพนักงานของ BSA ที่ส่งมาปฏิบตั ิงานสมทบ
ที่บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด (“PTTGL”)
ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
• EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ทาสัญญาว่าจ้าง
BSA ในการให้บริการจ้างเหมาพนักงานพืน้ ที่
(1) ศูนย์เอนเนอร์ย่คี อมเพล็กซ์ (2) ปตท. สานักงานใหญ่
(3) สถาบันวิจยั และเทคโนโลยี ปตท. วังน้อย และ
(4) สถาบันวิจยั และเทคโนโลยี ปตท. วังจันทร์
▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง ซึ่งรวมถึงเงินประกันสัญญาเช่า/
สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

หมายเหตุ: ปตท. ถือหุน้ สามัญของ BSA
ทั้ง หมด จึ ง มี สัด ส่ ว นความเป็ น เจ้า ของ
ร้อยละ 100

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ IRPC โดยถือหุน้
ร้อยละ 45.05 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ IRPC

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะรำยกำร

ลักษณะควำมสัมพันธ์

1.47
0.01

0.85
0.12

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 9

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
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ลักษณะควำมสัมพันธ์
ค่าบริการในการตรวจสอบอุปกรณ์ Pressure Transmitter
Yokogawa Model & Pressure Gauge Precision Range ที่ใช้
ในการวัดความดันก๊าซ สาหรับโครงการ S1
▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด • ปตท. ซึ่งเป็ นผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ ของบริษัท ฯ รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
(มหาชน) (“TIP”)
เป็ นผู้ ถื อ หุ้ น ของ TIP โดยถื อ หุ้ น ร้อ ยละ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
13.33 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
TIP
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยในสินทรัพย์ของบริษัทฯ
รวมถึงการทาประกันสุขภาพและชีวิตให้แก่พนักงานของบริษัทฯ
และบริษัทย่อย
▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

รำยชื่อบุคคล
่ทีอำจมีควำมขัดแย้ง
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 10

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.0004
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.31
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.0008
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
10.43
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0006
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ TOP โดยถือหุน้
ร้อยละ 45.03 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ TOP

รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
• รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่หอ้ งประชุม
• รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และ
ที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

บริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน) (“TOP”)

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล • ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
จากัด (มหาชน) (“GC”)
ถือหุน้ ร้อยละ 45.18 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ GC

ลักษณะรำยกำร
รายได้ต่าง ๆ ดังนี ้
• การให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค
ต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
• รายได้จากการให้บริการของ ARV ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 11

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.43
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
2.33
0.03

1.01
0.32

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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บริษัท ปตท. จาหน่าย
ก๊าซธรรมชาติ จากัด
(“PTT NGD”)

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

ถือหุน้ ร้อยละ 52 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ PTT NGD

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สารปรอท (Mercury Analysis Fee)
สาหรับ Gas Processing Plant (GPP) ของ PTTEP SP
▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 12

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.01
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.0004
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.54
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.20
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0020
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.04
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะรำยกำร

เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

▪
▪

ยอดค่าใช้จ่ายรวม
ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง ซึ่งรวมถึงเงินประกันสัญญาเช่า/
สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTOR โดยถือหุน้ สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
ของ PTTOR
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
• PTTOR เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTRM
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดซือ้ นา้ ดื่มของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
และชาระแล้วของ PTTRM
ของบริษัทฯ

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินลั • ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
จากัด (“PTT Tank”)
ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTT Tank

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจ
ค้าปลีก จากัด (“PTTRM”)

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 13

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.0006
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0067
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.11 เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.08 ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.0049
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.06
0.01

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท ปตท.ค้าสากล
(“PTTT”)

ลักษณะรำยกำร

ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาสัญญาประกันความเสี่ยงราคานา้ มัน
▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
• รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าที่จงั หวัดสงขลา
• รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และ
ที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ นา้ มันดิบ
• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ โดยถือหุน้ ร้อยละ 100
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTTT

บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย • ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
(ประเทศไทย) จากัด ("TTM") ถือหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ TTM

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 14

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
15.84
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
1.69
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

82.62
-

0.01
0.0017

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์
ซินเนอร์ย่ี จากัด (“GPSC”)

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ นา้ มันดิบ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
ถือหุน้ ร้อยละ 22.81 ของทุนจดทะเบียนและ • รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงาน โดยมีการทาสัญญา
ชาระแล้วของ GPSC
กับบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
• มีกรรมการร่วมกับ ปตท.สผ. คือ
นายอธิคม เติบศิริ
• รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

PTT International Trading • ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
London Ltd. ("PTTT LDN") เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTT LDN
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTT LDN

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

0.08

1.02
0.21

57.69
12.47

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 15

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
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ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีทีที โกลบอล
• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
แอลเอ็นจี จากัด ("PTTGL")
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGL โดยถือหุน้
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ PTTGL
• บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGL
โดยถือหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ PTTGL

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
รายได้ต่าง ๆ ดังนี ้
• รายได้จากการให้บริการทางบัญชี ภาษี และการดาเนินงาน
ทางการเงิน โดย ปตท.สผ.
• รายได้จากการให้บริการทางการเงิน โดยบริษัท ปตท.สผ.
ศูนย์บริหารเงิน จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
• รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทฯ ไปปฏิบตั ิงานสมทบ
ที่ PTTGL
• รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผูบ้ ริหาร
โดยบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด ซึ่งเป็ นบริษัทย่อย
ของบริษัทฯ
• รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ
และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
• รายได้จากการให้เช่าช่วงพืน้ ที่สานักงาน รวมพืน้ ที่
ประมาณ 320 ตารางเมตร
• รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

0.87
0.19

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 16

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

PTTGL Investment Limited • ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
(“PTTGLI”)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGL โดยถือหุน้
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ PTTGL
• บริษัทฯ เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGL
โดยถือหุน้ ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ PTTGL
• PTTGL เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTGLI
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTGLI

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด (PTTEP Treasury
Center) ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทาสัญญากูย้ ืมเงิน
กับ PTTGLI โดย PTTEP Treasury Center เป็ นผูใ้ ห้กู้
สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่สาคัญดังนี ้
• สัญญาหมดอายุวนั ที่ 2 กรกฎาคม 2567
• อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่าง PTTEP TC
และ PTT TCC และ PTTGLI ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
6M Libor บวกร้อยละ 1.8 ต่อปี
▪ ดอกเบีย้ รับ
▪ ดอกเบีย้ ค้างรับ
▪ ยอดเงินให้กยู้ ืมคงค้าง

เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

0.97
0.38
41.50

ส่วนที่ 2 หน้า 17

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.02
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• สัญ ญากู้ยื ม เงิ น ดัง กล่ า วจัดทา
ขึ ้ น โดยมี ก ารก าหนดราคา/
เงื่อนไขเป็ นไปตามปกติของธุรกิจ
และเป็ นการให้ก ารสนั บ สนุ น
ทางการเงินโดยผู้ถือหุ้นทุกราย
ข อ ง PTTGL ต า ม ส ัด ส ่ ว น
การถื อ หุ้น ใน PTTGL

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

• การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

275

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด • ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ
(“PTTLNG”)
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTLNG
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTTLNG

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้บริการแก่ PTTGLI โดยมีการทาสัญญา
ดังนี ้
• ปตท.สผ. ทาสัญญาให้บริการทางบัญชี ภาษี และ
การดาเนินงานทางการเงินกับ PTTGLI
• บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด ทาสัญญา
ให้บริการทางการเงินกับ PTTGLI
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น
บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 18

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
0.08
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0011
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
0.02
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.04
-

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท. นา้ มันและ
การค้าปลีก จากัด
(“PTTOR")

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
ลักษณะรำยกำร

การซือ้ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง
▪ ยอดค่าใช้จ่ายรวม
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง ซึ่งรวมถึงเงินประกันสัญญาเช่า/
สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo

รายได้จากการให้บริการต่าง ๆ ดังนี ้
เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTTOR โดยถือหุน้ • รายได้จากการให้เช่าช่วงพืน้ ที่สานักงาน อาคาร A ชัน้ 6
ร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
และอาคาร B ชัน้ 18 รวมพืน้ ที่ประมาณ 1,927 ตารางเมตร
ของ PTTOR
และรายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น
นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
• รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ
• รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และ
ที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์

65.74
9.19

2.73
0.74

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 19

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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บริษัท อัลฟ่ า คอม จากัด
(“Alpha Com”)

PTT Treasury Center
Company Limited
(“PTT TCC”)

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของบริษัท ปตท. โกลบอล
แมนเนจเม้นท์ จากัด (“PTTGM”)

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

เป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของ PTT TCC
โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTT TCC

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

ลักษณะควำมสัมพันธ์
PTTGLI ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ทาสัญญากูย้ ืมเงิน
กับ PTT TCC โดย PTTGLI เป็ นผูก้ ู้ สัญญาดังกล่าวมีเงื่อนไขที่
สาคัญดังนี ้
• สัญญาหมดอายุวนั ที่ 2 กรกฎาคม 2567
• อัตราดอกเบีย้ อ้างอิงตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่าง PTTEP TC
และ PTT TCC และ PTTGLI ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ซึ่ง
อัตราดอกเบีย้ ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่ากับ
6M Libor บวกร้อยละ 1.8 ต่อปี
▪ ดอกเบีย้ จ่าย
▪ ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
▪ ยอดเงินกูย้ ืมคงค้าง
รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดรายได้รวม
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง

ลักษณะรำยกำร

• สัญ ญากู้ยื ม เงิ น ดัง กล่ า วจัดทา

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 20

ขึ ้ น โดยมี ก ารก าหนดราคา/
เงื่ อ นไขเป็ นไปตามปกติ ข อง
ธุ ร กิ จ แ ล ะ เ ป็ น ก า ร ใ ห้ ก าร
สนับ สนุน ทางการเงิ น โดยผู้ถื อ
หุ้ น ทุ ก รายของ PTTGL ตาม
สั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ใน PTTGL
(PTTGL เป็ น ผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่
0.49
ของ PTTGLI โดยถื อ หุ้นร้อ ยละ
0.19
100 ของทุ น จดทะเบี ย นและ
20.75
ชาระแล้วของ PTTGLI)
• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป
ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
0.0028
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
-

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท อีวี มี พลัส จากัด
(“EVME Plus”)

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง
ลักษณะรำยกำร

รายได้จากการให้เช่าพืน้ ที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น นา้ ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
ของ EnCo ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ
และชาระแล้วของบริษัท ปตท. โกลบอล
▪ ยอดรายได้รวม
แมนเนจเม้นท์ จากัด (“PTTGM”)
▪ ยอดลูกหนีค้ งค้าง
• PTTGM ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์
โฮลดิง้ จากัด (“SMH”)

• ปตท. ซึ่งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ของบริษัทฯ

และชาระแล้วของบริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ บริษัทย่อยของบริษัทฯ
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
โฮลดิง้ จากัด (“SMH”)
• SMH ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ Alpha Com

• PTTGM ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน เงินประกันสัญญาเช่า/สัญญาบริการที่วางไว้กับ EnCo ซึ่งเป็ น

ลักษณะควำมสัมพันธ์

0.01
0.0038

0.0021

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 21

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร
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ลักษณะรำยกำร

ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของบริษัท อรุณ พลัส จากัด (“ARUN PLUS”)
• ARUN PLUS ถือหุน้ ร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของ EVME Plus

• Alpha Com ถือหุน้ ร้อยละ 100

• SMH ถือหุน้ ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน รายได้รบั ล่วงหน้าค่าบริการอบโอโซน
▪ ยอดเจ้าหนีค้ งค้าง
และชาระแล้วของ Alpha Com

ลักษณะควำมสัมพันธ์

หมายเหตุ: สามารถดูขอ้ มูลย้อนหลังของปี 2563 และ 2562 เพื่อเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปี ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ

รำยชื่อบุคคล
ทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง

0.0001

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ขนำดของรำยกำร

ส่วนที่ 2 หน้า 22

ตามปกติของธุรกิจ ซึ่งเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกันกับการกาหนด
เงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

• การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็ นไป

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

• การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

281

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
9.2.2 ควำมจำเป็ นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึน้ และบันทึกสาหรับรอบปี บญ
ั ชีสิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความจาเป็ น มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือเท่าเทียมกับ
ธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายของ
บริษัทฯ ก่อนการทารายการแล้ว
9.2.3 นโยบำยและแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
1) นโยบำยของบริษัทฯ ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
การเข้าทารายการระหว่ างกันของบริ ษั ท ฯ ในอนาคต จะเป็ นการด าเนิน การตามธุร กิ จ ปกติข องบริษั ท ฯ โดยไม่ มี
การถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท ฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง บริษัท ฯ จะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่น
ในเรื่องการทารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และคานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใช้ราคาตลาดที่อา้ งอิง
ได้ เพื่อให้ผถู้ ือหุน้ และผูม้ ีส่วนได้เสียทุกฝ่ ายได้รบั การดูแลผลประโยชน์อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของบริษัทฯ
2) แนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทฯ จะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ รายการ
ตามธุรกิจปกติ รายการเช่าอาคารสานักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่างการทารายการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี ้
1) รายการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและรายการซือ้ นา้ มันเชือ้ เพลิง : เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็ นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทฯ และเป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุไว้ตามสัญญา ดังนั้น บริษัท ฯ จะยังคงมีการทารายการดังกล่าวอย่างต่อ เนื่อ ง
เนื่องจากมีความจาเป็ นต่อการประกอบกิจการของบริษัทฯ
2) รายการเช่าอาคารสานักงาน: เนื่องจากรายการเช่าพืน้ ที่อาคารสานักงานมีความสมเหตุสมผล และมีความจาเป็ น
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จะยังคงมีการทารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
3) รายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการว่าจ้างการให้บริการด้า นเทคโนโลยี
และสารสนเทศมีความสมเหตุสมผลและมีความจาเป็ นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ฯ ดังนัน้ บริษัทฯ จะยังคงมีการทารายการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 หน้า 23
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท
และเลขานุการบริษัท
1. คณะกรรมการ ปตท.สผ.
ณ วัันที่่� 31ธัันวาคม 2564 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีีกรรมการจำนวนทั้้�งสิ้้�น 15 คน โดยมีีรายละเอีียดของกรรมการปััจจุุบััน
จำนวน 15 คน และกรรมการที่่�พ้้นจากตำแหน่่ง ระหว่่างปีี 2564 จำนวน 3 คน ดัังนี้้�

นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย

ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการอิสระ
อายุ : 66 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 กุมภาพันธ์ 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
สาขาการเงิินการธนาคาร North Texas State University
สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) 16/2007
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 59/2005
การอบรมอื่นๆ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 12/2561 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรอบรมต่่าง ๆ ตามมาตรฐานวิิชาชีีพ
ณ ธนาคารซิิตี้้�แบงก์์ ในประเทศต่่าง ๆ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
2558 - ปััจจุุบััน
รองประธานกรรมการธนาคาร,
ประธานกรรมการบริิหาร,
ประธานกรรมการกำกัับดูแู ลความเสี่่ย� ง
ธนาคารกรุุงไทย จำกััด (มหาชน)
2557 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ,
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
และกำกัับความเสี่่�ยง
บริิษััท แอดวานซ์์ อิินโฟร์์ เซอร์์วิิส
จำกััด (มหาชน)
2561 - 2563
ประธานกรรมการ, กรรมการอิิสระ
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
• บริษัทอื่น
2563 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษััท อิินฟิินิิธััส บาย กรุุงไทย จำกััด
2541 - ปััจจุุบััน
ประธานกรรมการ
บริิษััท วีี. กรุ๊๊�ป ฮอนด้้าคาร์์ส จำกััด
และบริิษััทในเครืือ
• องค์กรอื่น
เม.ย. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการเงิิน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิด้้านการเงิิน
สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับและ
ส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
(คปภ.)
2560 - 2562
ประธานกรรมการ การรถไฟฟ้้าขนส่่ง
มวลชนแห่่งประเทศไทย

• ����������������������������������������������������������������������������������������������
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นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 68 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 มกราคม 2556
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• เนติิบััณฑิิตไทย สำนัักอบรมศึึกษากฎหมาย
แห่่งเนติิบััณฑิิตยสภา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่่มีี
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลัักสููตรการร่่างกฎหมาย สาธารณรััฐอิินเดีีย
• ประกาศนีียบััตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.)
รุ่่�นที่่� 46 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 - 2558
กรรมการในคณะกรรมการด้้านกฎหมาย
บริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน)
• บริษัทอื่น
2556 - 2559
กรรมการ
บริิษััท ไทยสมายล์์ แอร์์เวย์์ จำกััด
• องค์กรอื่น
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหาร กองทุุนประกัันชีีวิิต
2561 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษา สำนัักงานทรััพย์์สิิน
พระมหากษััตริิย์์
2561 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษาพิิเศษ สถาบัันวิิจััยและ
พััฒนาพื้้�นที่่�สููง (องค์์การมหาชน)
2560 - ปััจจุุบััน
กรรมการ คณะกรรมการกำกัับดููแล
ความเสี่่�ยง ธนาคารแห่่งประเทศไทย
2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการ คณะกรรมการ
ร่่างรััฐธรรมนููญ
2546 - ปััจจุุบััน
กรรมการกฤษฎีีกา
สำนัักงานคณะกรรมการกฤษฎีีกา
2560 - 2563
กรรมการ สำนัักงานคณะกรรมการ
กำกัับและส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจ
ประกัันภััย (คปภ.)
2560 - 2562
ประธานกรรมการ คณะกรรมการ
ปฏิิรููปประเทศด้้านกระบวนการ
ยุุติิธรรม คณะกรรมการปฏิิรููป
ประเทศ
2560 - 2562
กรรมการสาขาด้้านกฎหมาย คณะ
กรรมการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคม
แห่่งชาติิ (สคช.)
2558 - 2563
กรรมการ คณะกรรมการพััฒนา
เศรษฐกิิจและสัังคมแห่่งชาติิ (สคช.)
2558 - 2561
กรรมการ สถาบัันวิิจััยและพััฒนา
พื้้�นที่่�สููง (องค์์การมหาชน)
2556 - 2560
กรรมการ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
เม.ย. - ต.ค. 2559
กรรมการอำนวยการ โรงงานยาสููบ
กระทรวงการคลััง
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

รองประธานกรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 67 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 กันยายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท รััฐประศาสนศาสตรมหาบััณฑิิต (การจััดการ
ภาครััฐและภาคเอกชน) สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (ไฟฟ้้า) The National
Defense Academy of Japan ประเทศญี่่�ปุ่่�น
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Board Matters and Trends (BMT) 4/2017
• หลัักสููตร Strategic Board Master Class (SBM) 1/2017
• Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
• หลัักสููตร How to Develop a Risk Management Plan
(HRP) 9/2016
• หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate
Leaders (RCL) 26/2016
• หลัักสููตร Boards that Make a Difference (BMD) 1/2016
• หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP) 1/2015
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 204/2015
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• 22nd World Petroleum Congress (WPC) นครอิิสตัันบููล
สาธารณรััฐตุุรกีี
• หลัักสููตร ผบ. กองกำลัังผสมทางทะเลระดัับนายพล
มลรััฐฮาวาย สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรความมั่่�นคงสำหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง ณ APSS
มลรััฐฮาวาย สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (ประเทศญี่่�ปุ่่�น)
รุ่่�นที่่� 45
• หลัักสููตรวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 51
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่่มีี
• บริษัทอื่น
2557 - 2558
ประธานกรรมการ
บริิษััท อู่่�กรุุงเทพ จำกััด
เม.ย. - ก.ย. 2558
กรรมการ
บริิษััท อุุตสาหกรรมการบิิน จำกััด
• องค์กรอื่น
2558 - ปััจจุุบััน
นายทหารนอกราชการ
สำนัักงานปลััดกระทรวงกลาโหม
2557 - 2558
เสนาธิิการทหารเรืือ กองทััพเรืือ
2557 - 2558
ประธานกรรมการบริิหาร
โครงการเรืือฟริิเกต กองทััพเรืือ
เม.ย. - ก.ย. 2558
กรรมการ คณะกรรมการควบคุุมและ
พััฒนาการอุุตสาหกรรมทหาร
กรมการอุุตสาหกรรมทหาร
กระทรวงกลาโหม
เม.ย. - ก.ย. 2558
รองเสนาธิิการทหาร
กองบััญชาการกองทััพไทย
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พลโท นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 50 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 กันยายน 2557
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท รััฐศาสตรมหาบััณฑิิต (ความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
ประเทศ) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (วิิศวกรรมไฟฟ้้า)
(Communications and Signal Processing) University of
Minnesota, Minneapolis สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมไฟฟ้้า)
Virginia Military Institute, Lexington, VA. สหรััฐอเมริิกา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 216/2016
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• Public Key Infrastructure (Certification Authority,
Digital Signature) Course, Ottawa ประเทศแคนาดา
• Electronic Commerce Course, Orlando, Florida
สหรััฐอเมริิกา
• Computer Emergency Response Team, Carnegie
Melon, Pittsburg, Pennsylvania สหรััฐอเมริิกา
• National Crisis Management Course, APCSS, Honolulu,
Hawaii สหรััฐอเมริิกา
• โรงเรีียนเสนาธิิการทหารบก หลัักสููตรหลัักประจำชุุดที่่� 83
• วิิทยาลััยเสนาธิิการทหาร หลัักสููตรเสนาธิิการทหารร่่วม
• หลัักสููตรผู้้�นำยุุคใหม่่ในระบอบประชาธิิปไตยรุ่่�นที่่� 2
สถาบัันพระปกเกล้้า
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่่มีี
• บริษัทอื่น
ไม่่มีี
• องค์กรอื่น
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	ผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิพิิเศษ
สำนัักงานปลััดกระทรวงกลาโหม
มิิ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษาของนายกรััฐมนตรีี
สำนัักนายกรััฐมนตรีี
2561 - ปััจจุุบััน
รองหััวหน้้า
สำนัักงานประสานภารกิิจทางทหาร
กัับกระทรวงการต่่างประเทศ
ศููนย์์ประสานภารกิิจทางทหาร
สำนัักนโยบายและแผนกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
เม.ย. - ก.ย. 2561
นายทหารฝ่่ายเสนาธิิการประจำ
รััฐมนตรีีว่่าการกระทรวงกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
2560 - มีี.ค. 2561	ผู้้�บัังคัับการ กรมพััฒนาที่่� 1
กองทััพบก
2559 - 2560
นายทหารปฏิิบััติิการ
ศููนย์์การอุุตสาหกรรมป้้องกัันประเทศ
และพลัังงานทหาร
สำนัักงานปลััดกระทรวงกลาโหม
2558 - 2559	ผู้้�บัังคัับการ กรมทหารปืืนใหญ่่ที่่� 1
รัักษาพระองค์์ กองทััพบก

286

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน,
กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 65 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2558
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท รััฐศาสตรมหาบััณฑิิต (บริิหารรััฐกิิจ)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต สถาบัันเทคโนโลยีี
พระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
• หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP)
4/2012
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 138/2010
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• Strategic Human Resource Management,
Harvard University สหรััฐอเมริิกา
• NIDA - Wharton Executive Leadership Program,
The Wharton School, University of Pennsylvania
สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตร Senior Executive Program (SEP) สถาบัันบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรการพััฒนาการเมืืองและการเลืือกตั้้�งระดัับสููง
(พตส.) รุ่่�นที่่� 3 สำนัักงานคณะกรรมการเลืือกตั้้�ง
• PTT Executive Leadership Program, General Electrics,
Crotonville สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 19 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ต.ค. 2561 - พ.ย. 2562 ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดค่่าตอบแทน
บริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน)
พ.ค. - ก.ค. 2562
ประธานกรรมการกิิจการสััมพัันธ์์
บริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน)
เม.ย - พ.ย. 2562
กรรมการกำกัับและติิดตาม
แผนยุุทธศาสตร์์
บริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน)
พ.ค. 2561 - เม.ย. 2562 กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน)
ก.พ. 2561 - พ.ย. 2562 กรรมการสรรหาและกำหนด
ค่่าตอบแทน บริิษััท การบิินไทย
จำกััด (มหาชน)
ส.ค. 2561 - เม.ย. 2562	อนุุกรรมการกำกัับดููแลโครงการ
ศููนย์์ซ่่อมบำรุุงอากาศยานอู่่�ตะเภา
และโครงการพััฒนาธุุรกิิจของบริิษััทฯ
ณ ท่่าอากาศยานอู่่�ตะเภา
บริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน)
ม.ค. 2561 - เม.ย. 2562 กรรมการทรััพยากรบุุคคล
บริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน)
ธ.ค. 2560 - พ.ย. 2562 กรรมการ บริิษััท การบิินไทย จำกััด
(มหาชน)
มีี.ค. - ส.ค. 2561
กรรมการสรรหา ผู้้�ดำรงตำแหน่่ง
กรรมการผู้้�อำนวยการใหญ่่
บริิษััท การบิินไทย จำกััด (มหาชน)
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2559 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
กลุ่่�มธุุรกิิจปิิโตรเลีียมขั้้�นต้้น
และก๊๊าซธรรมชาติิ
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
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• บริษัทอื่น
เม.ย. - ต.ค. 2559
ประธานกรรมการ บริิษััท พีีทีีทีี เอ็็นเนอร์์ยี่่� รีีซอร์์สเซส จำกััด
2557 - 2559
กรรมการ และประธานกรรมการกำหนดค่่าตอบแทน บริิษััท Sakari Resources จำกััด
• องค์กรอื่น
ก.ย. 2562 - ปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ โรงเรีียนกำเนิิดวิิทย์์ (KVIS)
ก.พ. 2561 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการบริิหาร สถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี (VISTEC)
ก.ค. 2558 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิหารงานบุุคคล สถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี (VISTEC)
พ.ค. 2558 - ปััจจุุบััน กรรมการสภา สถาบัันผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี (VISTEC)
ธ.ค. 2560 - ก.ย. 2562 รองประธานกรรมการ โรงเรีียนกำเนิิดวิิทย์์ (KVIS)
ต.ค. 2557 - พ.ค. 2562 กรรมการ อ.ก.พ. วิิสามััญเกี่่�ยวกัับการพััฒนาระบบบริิหารทรััพยากรบุุคคล สำนัักงานคณะกรรมการ
ข้้าราชการพลเรืือน (ก.พ.)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 56 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 สิงหาคม 2560
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาเอก วิิศวกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต Imperial College
of Science Technology and Medicine สหราชอาณาจัักร
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program
(ITG 17/2021)
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 110/2009
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรภููมิิพลัังแผ่่นดิิน สำหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 3
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Temasek Foundation - NUS Programme for Leadership
in University Management
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
คู่่�สมรส 0.00012% (4,587หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ ธนาคารกรุุงเทพ
จำกััด (มหาชน)
2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท บ้้านปููเพาเวอร์์
จำกััด (มหาชน)
• บริษัทอื่น
พ.ย. 2561 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ บริิษััท เอไอ แอนด์์
โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส จำกััด
• องค์กรอื่น
ส.ค. 2564 - ปััจจุุบััน คณะกรรมการสรรหากรรมการกำกัับ
กิิจการพลัังงาน คณะกรรมการกำกัับ
กิิจการพลัังงาน
2559 - ปััจจุุบััน	อธิิการบดีี จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
ส.ค. - ก.ย. 2560
กรรมการ คณะกรรมการปฏิิรููป
ประเทศด้้านพลัังงาน คณะกรรมการ
ปฏิิรููปประเทศ
2558 - 2559
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิในคณะ
กรรมการ สถาบัันวิิจััยวิิทยาศาสตร์์
และเทคโนโลยีีแห่่งประเทศไทย
2556 - 2559
คณบดีี คณะวิิศวกรรมศาสตร์์
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
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นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 66 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 กุมภาพันธ์ 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท M.Sc. (Business Administration)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี อัักษรศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร IT Governance and Cyber Resilience Program
(ITG) 15/2020
• หลัักสููตร Board Matters and Trends (BMT) 6/2018
• หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate
Leaders Class (RCL) 13/2018
• หลัักสููตร Ethical Leadership Program (ELP) 11/2018
• หลัักสููตร Role of Chairman Program (RCP) 36/2015
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Programs (AACP)
7/2012
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 113/2009
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) 75/2008
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing – Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรภููมิิพลัังแผ่่นดิิน สำหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 3
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตร Senior Executive Program no.77 (SEP 77)
โดย สถาบััน London Business School (LBS)
สหราชอาณาจัักร
• หลัักสููตร Capital Market Academy Leadership Program
รุ่่�นที่่� 4 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน (วตท.)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปััจจุุบััน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท โอสถสภา จำกััด (มหาชน)
2559 - ปััจจุุบััน
กรรมการอิิสระ บริิษััท โอสถสภา
จำกััด (มหาชน)
• บริษัทอื่น
เม.ย. 2561 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริิษััท
ฤทธา โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด
มีี.ค. 2561 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระ บริิษััท ฤทธา
โฮลดิ้้�งส์์ จำกััด
• องค์กรอื่น
ธ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน คณะอนุุกรรมการการเงิินและบััญชีี
ของกองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์
พลัังงาน
พ.ค. - ธ.ค. 2563
คณะทำงานแก้้ไขปััญหาบััญชีี
กองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์
พลัังงาน ตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ
2557 - 2561 กองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิม
การอนุุรัักษ์์พลัังงาน
2560 - ปััจจุุบััน
คณะที่่�ปรึึกษาด้้านการระดมทุุน
และการกำกัับบริิษััทจดทะเบีียน
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
ธ.ค. 2561 - ธ.ค. 2563 คณะอนุุกรรมการพิิจารณาหลััก
เกณฑ์์เกี่่�ยวกัับการออกและเสนอ
ขายหลัักทรััพย์์ ประเภทตราสาร
หนี้้� ตราสารอนุุพัันธ์์ และตราสาร
ซัับซ้้อน ในฐานะผู้้�แทนสมาคม
บริิษััทจดทะเบีียนไทย แต่่งตั้้�งโดย
คณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
2561 - ก.ย. 2562
ประธานอนุุกรรมการ
คณะอนุุกรรมการด้้านการเงิินและ
การบััญชีี การรถไฟแห่่งประเทศไทย
เม.ย. 2561 - ก.ย. 2562 กรรมการ การรถไฟแห่่งประเทศไทย
2559 - ธ.ค. 2561
คณะอนุุกรรมการพััฒนาระบบ
ราชการ เกี่่�ยวกัับการปรัับปรุุงการเงิิน
และงบประมาณ คณะอนุุกรรมการ
พััฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นายพชร อนันตศิลป์

กรรมการ, กรรมการสรรหาและกำ�หนดค่าตอบแทน
อายุ : 50 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 พฤศจิกายน 2561
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท Master of Business Administration (MBA),
Shenandoah University สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การเงิิน)
มหาวิิทยาลััยกรุุงเทพ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP)
221/2016
การอบรมอื่นๆ
• หลัักสููตร ผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน รุ่่�นที่่� 16
สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• Director’s Briefing – Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• โครงการฝึึกอบรมการพััฒนาผู้้�บริิหารระดัับสููง สำนัักงาน
ตำรวจแห่่งชาติิ
• หลัักสููตร ผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บ.ย.ส.)
รุ่่�นที่่� 23 สถาบัันพััฒนาข้้าราชการฝ่่ายตุุลาการศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้าและการพาณิิชย์์
(TEPCoT) รุ่่�นที่่� 11 สถาบัันวิิทยาการการค้้า มหาวิิทยาลััย
หอการค้้าไทย
• หลัักสููตร Super Series: Leadership & Effective
Corporate Culture รุ่่�นที่่� 2 มููลนิิธิิสถาบัันวิิจััยและพััฒนา
องค์์กรภาครััฐ (IRDP) ร่่วมกัับ Judge Business School,
University of Cambridge
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
รุ่่�นที่่� 24
• หลัักสููตร Financial Analysis, Haas School of Business,
University of California at Berkeley สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรพััฒนาสััมพัันธ์์การบริิหารทรััพยากรเพื่่�อการป้้องกััน
ประเทศ รุ่่�นที่่� 7 สำนัักงานปลััดบััญชีีกองทััพบก
• โครงการฝึึกอบรมเสริิมหลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง (ส.นบส.)
รุ่่�นที่่� 3 สำนัักงานคณะกรรมการข้้าราชการพลเรืือน
• หลัักสููตรนัักบริิหารการทููต (นบท.) รุ่่�นที่่� 3 กระทรวงการต่่าง
ประเทศ
• หลัักสููตร Fundamentals of Public Procurement สถาบััน
United Nations Development Programme: UNDP
ประเทศเดนมาร์์ก

• หลัักสููตร WTO Advanced Regional Workshop on
Government Procurement for Asia and Pacific
Economies สถาบััน World Trade Organization: WTO
สาธารณรััฐประชาชนจีีน
• หลัักสููตรโครงการพััฒนาบุุคลากรให้้เป็็นนัักบริิหารมืืออาชีีพ
สำหรัับข้้าราชการระดัับสููงกระทรวงการคลััง สถาบัันวิิจััย
นโยบายเศรษฐกิิจการคลััง ร่่วมกัับ Kellogg School of
Management และ Maxwell School of Citizenship and
Public Affairs และ Schulich School of Business
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่่มีี
• บริษัทอื่น
ไม่่มีี
• องค์กรอื่น
ต.ค. 2563 - ปััจจุุบััน	อธิิบดีีกรมศุุลกากร กระทรวงการคลััง
ม.ค. 2565 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห์์
2562 - ม.ค. 2565
ประธานกรรมการ ธนาคารออมสิิน
2562 - ม.ค. 2564
ประธานกรรมการ
คณะกรรมการสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
สำนัักงานสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
กระทรวงการคลััง
2561 - ก.ย. 2563	อธิิบดีีกรมสรรพสามิิต
กระทรวงการคลััง
เม.ย. 2561 - ต.ค. 2562 กรรมการ การรถไฟแห่่งประเทศไทย
2558 - พ.ค. 2562
กรรมการ สลากกิินแบ่่งรััฐบาล
สำนัักงานสลากกิินแบ่่งรััฐบาล
กระทรวงการคลััง
2560 - ก.ย. 2561	อธิิบดีีกรมธนารัักษ์์ กระทรวงการคลััง
2559 - 2560
รองปลััดกระทรวงการคลััง หััวหน้้า
กลุ่่�มภารกิิจด้้านรายจ่่ายและหนี้้�สิิน
กระทรวงการคลััง
2558 - 2559
ที่่�ปรึึกษาด้้านพััฒนาระบบการเงิิน
การคลััง กรมบััญชีีกลาง กระทรวง
การคลััง
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นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
อายุ : 60 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 16 มกราคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Science (National Development and Project
Planning), University of Bradford สหราชอาณาจัักร
• Bachelor of Science (Mathematics and Economics)
University of Surrey สหราชอาณาจัักร
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ไม่่มีี
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing – Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.) รุ่่�นที่่� 54
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารกระบวนการยุุติิธรรมระดัับสููง (บ.ย.ส.)
รุ่่�นที่่� 19 วิิทยาลััยการยุุติิธรรม สำนัักงานศาลยุุติิธรรม
• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตระดัับสููง (นยปส.) รุ่่�นที่่� 1 สำนัักงานคณะกรรมการ
ป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
• หลัักสููตรหลัักนิิติิธรรมเพื่่�อประชาธิิปไตย (นธป.) รุ่่�นที่่� 2
สำนัักงานศาลรััฐธรรมนููญ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่่มีี
• บริษัทอื่น
ไม่่มีี
• องค์กรอื่น
ต.ค 2564 - ปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษาของนายกรััฐมนตรีี
สำนัักนายกรััฐมนตรีี
พ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการสภาสถาบัันผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
สถาบัันการพยาบาลศรีีสวริินทิิรา
สภากาชาดไทย
ธ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารศาลยุุติิธรรม
สำนัักงานศาลยุุติิธรรม
2560 - ก.ย. 2564	ผู้้�อำนวยการ สำนัักงบประมาณ
2560 - ก.ย. 2564
กรรมการโดยตำแหน่่ง
สำนัักงานสภาพััฒนาเศรษฐกิิจและ
สัังคมแห่่งชาติิ
2560 - ก.ย. 2564
กรรมการโดยตำแหน่่ง กองทุุน
บำเหน็็จบำนาญข้้าราชการ
2560 - ก.ย. 2564
กรรมการโดยตำแหน่่ง สำนัักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพััฒนา
พิิเศษภาคตะวัันออก
2560 - ก.ย. 2564
กรรมการโดยตำแหน่่ง
คณะกรรมการสภาสถาบัันพระปกเกล้้า
2558 - 2560
รองผู้้�อำนวยการ สำนัักงบประมาณ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นายอธิคม เติบศิริ

กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 59 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 ตุลาคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สาขาการเงิินและการ
ค้้าระหว่่างประเทศ (เกีียรติินิิยมระดัับ High Distinction)
Armstrong University สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต สาขาบััญชีี (วิิชาเอกบััญชีี
ต้้นทุุนและการบริิหารทางการเงิิน) มหาวิิทยาลััยอััสสััมชััญ
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) 41/2017
• หลัักสููตร Risk Management Program for Corporate
Leader (RCL) 4/2016
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 125/2009
• Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• Executive Education Program, Harvard Business
School, Harvard University สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรการบริิหารจััดการด้้านความมั่่�นคงขั้้�นสููง
(วปอ.มส.1) สมาคมวิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐ เอกชน และ
การเมืือง (ปริิญญาบััตร วปม.) รุ่่�นที่่� 5 วิิทยาลััยป้้องกััน
ราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 17 สถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง ด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 6 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• Crisis Management Training สำหรัับผู้้�บริิหารระดัับสููง
ของ ปตท.
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
2563 - ปััจจุุบััน
กรรมการ กรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน บริิษััท โกลบอล
เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำกััด (มหาชน)
ก.ย. 2562 - ปััจจุุบััน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
กลุ่่�มธุุรกิิจปิิโตรเลีียมขั้้�นต้้นและ
ก๊๊าซธรรมชาติิ บริิษััท ปตท. จำกััด
(มหาชน)
2558 - ส.ค. 2562
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท
โกลบอล เพาเวอร์์ ซิินเนอร์์ยี่่� จำกััด
(มหาชน)
2557 - ส.ค. 2562
กรรมการ บริิษััท โกลบอล เพาเวอร์์
ซิินเนอร์์ยี่่� จำกััด (มหาชน)
2557 - ส.ค. 2562
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ และ
กรรมการ/ เลขานุุการคณะกรรมการ/
กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท
ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน)
• บริษัทอื่น
ต.ค. 2562 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ
บริิษััท พีีทีีทีี แอลเอ็็นจีี จำกััด
2557 - ก.ย. 2562
ประธานกรรมการ
บริิษััท ท็็อป เอสพีีพีี จำกััด
2557 - ส.ค. 2562
ประธานกรรมการ
บริิษััท ไทยออยล์์มารีีน จำกััด
2557 - ส.ค. 2562
ประธานกรรมการ บริิษััท ไทยออยล์์
โซลเว้้นท์์ จำกััด
2557 - ส.ค. 2562
ประธานกรรมการ
บริิษััท ไทยออยล์์เพาเวอร์์ จำกััด
2557 - ส.ค. 2562
ประธานกรรมการ
บริิษััท ลาบิิกซ์์ จำกััด
2557 - ส.ค. 2562
ประธานกรรมการ
บริิษััท ไทยพาราไซลีีน จำกััด
• องค์กรอื่น
ก.ค. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ สภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย (วาระปีี 2563 - 2565)
พ.ค. 2561 - ปััจจุุบััน คณะทำงานเพื่่�อพิิจารณารายการ
ที่่�อาจเข้้าข่่ายการเข้้าจดทะเบีียน
กัับตลาดหลัักทรััพย์์โดยอ้้อม
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
ม.ค. 2555 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารสถาบััน สถาบััน
วิิทยาการพลัังงาน
มีี.ค. 2561 - 2563
กรรมการ สภาอุุตสาหกรรมแห่่ง
ประเทศไทย (วาระปีี 2561 - 2563)
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นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ : 66 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 ตุลาคม 2562
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาเอก Doctor of Philosophy (Accounting),
New York University สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท บััญชีีมหาบััณฑิิต (การบััญชีี)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต (การบััญชีี) (เกีียรติินิิยมอัันดัับ 2)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร National Director Conference 2021 (NDC)
• หลัักสููตร DCP Series 4/2019: “How to Develop
a Winning Digital Strategy”
• หลัักสููตร Audit Committee Forum 2018: Learn, Unlearn
and Relearn - Audit Committee in the Age of Disruption
• หลัักสููตร Driving Company Success with IT Governance
(ITG) 6/2017
• หลัักสููตร The Role of Chairman (RCP) 2008
• หลัักสููตร Audit Committee Program (ACP) 2007
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 2006
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) 2005
• หลัักสููตร Monitoring the Internal Audit Function
• หลัักสููตร Monitoring the System of Internal Control and
Risk Management
• หลัักสููตร Anti-Corruption for Executive Program
การอบรมอื่นๆ
• หลัักสููตร บทบาทผู้้�บริิหารและพนัักงานในการต่่อต้้านทุุจริิต
คอร์์รััปชััน โดยโครงการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชัันของภาค
เอกชนไทย
• หลัักสููตร Cyber Armor: Capital Market Board Awareness
ครั้้�งที่่� 2 โดย สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และ
ตลาดหลัักทรััพย์์
• หลัักสููตร Top Risk 2022 and Audit Risk-based Plan,
IA Academy
• หลัักสููตร Technology Audit and Audit Innovation,
IA Academy
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc

• หลัักสููตร ความมั่่�นคงปลอดภััยสารสนเทศสำหรัับผู้้�บริิหาร
ระดัับสููง บริิษััท เอซิิส โปรเฟสชั่่�นนััล เซ็็นเตอร์์ จำกััด
• หลัักสููตร การพััฒนาความยั่่�งยืืนองค์์กร
บริิษััท เอสบีีดีีไอ จำกััด
• PTT Group AC Forum 2020 หััวข้้อ It’s Time to Reform
a Next New Normal บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
• หลัักสููตร Understanding Thailand Data Protection Law
and its Unintended Consequence, ACIS Professional
Center Co., Ltd. (ACIS)
• หลัักสููตร Role of the Board Room: Transforming Corporate
Compliance into Corruptless Society โครงการแนวร่่วมปฏิิบัติิั
ของภาคเอกชนไทยในการต่่อต้า้ นการทุุจริิต
• หลัักสููตร Understanding Cryptocurrency, Blockchain,
and Digital Asset and the Opportunities in Thailand
บริิษััท เคคิิว คอนซััลติ้้�ง จำกััด
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 4 สถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• Certificate in International Financial Reporting
Standard (IFRS), The Institute of Chartered Accountants
in England and Wales (ICAEW) สหราชอาณาจัักร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2564 - ปััจจุุบััน ประธานคณะกรรมการกำกัับดููแล
ความเสี่่�ยง, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิิสระ บริิษััท ทิิสโก้้ไฟแนน
เชีียลกรุ๊๊�ป จำกััด (มหาชน)
2551 - เม.ย. 2564 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริิษััท ทิิสโก้้ไฟแนนเชีียลกรุ๊๊�ป จำกััด
(มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปััจจุุบััน ประธานคณะกรรมการกำกัับดููแล
ความเสี่่�ยง, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิิสระ, ธนาคารทิิสโก้้ จำกััด
(มหาชน)
2556 - เม.ย. 2564 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ,
กรรมการอิิสระ ธนาคารทิิสโก้้ จำกััด
(มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

• บริษัทอื่น
2559 - ปััจจุุบััน
มีี.ค. - ส.ค. 2564
2557 - ก.พ. 2564
2551 - ก.พ. 2564
2561 - 2563
• องค์กรอื่น
ธ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน
มิิ.ย. - ธ.ค. 2563

กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ บริิษััทหลัักทรััพย์์ เพื่่�อธุุรกิิจหลัักทรััพย์์ จำกััด (มหาชน)
กรรมการอิิสระ บริิษััท ไบโอซายน์์ แอลนิิมััล เฮลธ์์ จำกััด (ประเทศไทย)
ประธานกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง บริิษััท ซีีโอแอล จำกััด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิิสระ บริิษััท ซีีโอแอล จำกััด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริิหารความเสี่่ย� ง, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการอิิสระ บริิษััท ทีีโอทีี จำกััด (มหาชน)

ประธานอนุุกรรมการการเงิินและบััญชีีของกองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
คณะทำงานแก้้ไขปััญหาบััญชีีกองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงานตั้้�งแต่่ปีีงบประมาณ 2557 - 2561
กองทุุนเพื่่�อส่่งเสริิมการอนุุรัักษ์์พลัังงาน
2555 - ปััจจุุบััน
คณะกรรมการตรวจสอบ องค์์การกระจายเสีียงและแพร่่ภาพสาธารณะแห่่งประเทศไทย (ไทยพีีบีีเอส)
2545 - ปััจจุุบััน
คณะกรรมการมาตรฐานและนโยบายบััญชีีภาครััฐ กรมบััญชีีกลาง กระทรวงการคลััง
2535 - ปััจจุุบััน
ที่่�ปรึึกษา ผู้้�เชี่่�ยวชาญประจำด้้านการเปิิดเผยสารสนเทศและมาตรฐานการบััญชีี ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่ง
ประเทศไทย
2561 - 2563
คณะกรรมการบริิหารความเสี่่�ยง กองทุุนบำเหน็็จบำนาญข้้าราชการ
2561 - 2563
ที่่�ปรึึกษาด้้านเทคนิิคมาตรฐานการรายงานทางการเงิิน และคณะที่่�ปรึึกษา ด้้านการระดมทุุน และการ
กำกัับบริิษััทจดทะเบีียน สำนัักงานคณะกรรมการกำกัับหลัักทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์
2561 - 2562	อนุุกรรมการในคณะอนุุกรรมการด้้านการเงิินและการบััญชีี การรถไฟแห่่งประเทศไทย
2557 - 2561
กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ กรรมการตรวจสอบ การท่่องเที่่�ยวแห่่งประเทศไทย
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นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์
กรรมการ

อายุ : 56 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 สิงหาคม 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณทิิต
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• Diploma of Petroleum Management, College of
Petroleum Studies, Oxford University สหราชอาณาจัักร
(ได้้รับทุ
ั นุ การศึึกษาจาก British Council)
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 173/2013
• หลัักสููตร Company Secretary Program (CSP) 14/2005
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลัักสููตรป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (วปอ.)
รุ่่�นที่่� 58 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรการเมืืองการปกครองในระบอบประชาธิิปไตย
สำหรัับนัักบริิหารระดัับสููง (ปปร.) รุ่่�นที่่� 14
สถาบัันพระปกเกล้้า
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 12 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 20 สถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• หลัักสููตรสำหรัับผู้้�บริิหารด้้านหลัักนิิติิธรรมและการพััฒนา
(RoLD) รุ่่�นที่่� 2 สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย
(องค์์การมหาชน)
• หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (EDP)
รุ่่�นที่่� 1 สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตรหลัักนิิติิธรรมเพื่่�อประชาธิิปไตย (นธป.) รุ่่�นที่่� 8
วิิทยาลััยศาลรััฐธรรมนููญ
• NIDA-Wharton Executive Leadership Program 2009,
The Wharton School of the University of Pennsylvania
สหรััฐอเมริิกา
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE,
New York สหรััฐอเมริิกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
คู่่�สมรส 0.00001% (500 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
พ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
พ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการและเลขานุุการ
คณะกรรมการ บริิษััท ปตท. จำกััด
(มหาชน)
ธ.ค. 2558 - ปััจจุุบััน ประธานกรรมการ
บริิษััท ปตท. น้้ำมัันและการค้้าปลีีก
จำกััด (มหาชน)
เม.ย. 2561 - ก.ค. 2563 กรรมการ, ประธานคณะกรรมการ
บริิหารความเสี่่�ยง, กรรมการสรรหา
และพิิจารณาค่่าตอบแทน
บริิษััท ไทยออยล์์ จำกััด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - พ.ค. 2563 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิ
การกลุ่่�มธุุรกิิจปิิโตรเลีียมขั้้�นปลาย
(รัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
บริิหารกลยุุทธ์์กลุ่่�มธุุรกิิจปิิโตรเลีียม
ขั้้�นปลาย อีีกหน้้าที่่�หนึ่่�งช่่วงวัันที่่�
1 ต.ค. 2560 - 30 ก.ย. 2561)
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
ต.ค. 2558 - ต.ค. 2561 กรรมการ, กรรมการกำกัับดููแล
กิิจการ, กรรมการบริิหารความเสี่่�ยง
บริิษััท พีีทีีทีี โกลบอล เคมิิคอล จำกััด
(มหาชน)
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2560 รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
หน่่วยธุุรกิิจน้้ำมััน บริิษััท ปตท. จำกััด
(มหาชน)
• บริษัทอื่น
มิิ.ย. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการ บริิษััท อรุุณ พลััส จำกััด
พ.ย. 2558 - ก.ย. 2560 ประธานกรรมการ บริิษััท ปตท.
บริิหารธุุรกิิจค้้าปลีีก จำกััด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

• องค์กรอื่น
ต.ค. 2563 - ปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษาคณะกรรมการ คณะกรรมการสถาบัันพลัังงานเพื่่�ออุุตสาหกรรม
พ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ สถาบัันปิิโตรเลีียมแห่่งประเทศไทย
มิิ.ย. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการ มููลนิิธิิร่่วมจิิตต์์น้้อมเกล้้าฯ เพื่่�อเยาวชน ในพระบรมราชิินููปถััมภ์์
พ.ค. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการกำกัับการดำเนิินงาน พื้้�นที่่�คุ้้�งบางกะเจ้้าสู่่�ความยั่่�งยืืน
มีี.ค. 2563 - ปััจจุุบััน กรรมการสภาสถาบัันผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
ก.ย. 2562 - ปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์� สมาคมนัักศึึกษาเก่่า สถาบัันบััณฑิิตพััฒนบริิหารศาสตร์์
พ.ย. 2561 - ปััจจุุบััน ที่่�ปรึึกษากิิตติิมศัักดิ์์� สภาธุุรกิิจไทย-ลาว
ก.ค. 2561 - ปััจจุุบััน คณะกรรมการระบบการชำระเงิิน (กรช.) ธนาคารแห่่งประเทศไทย
พ.ย. 2559 - ปััจจุุบััน	อุุปนายก สมาคมกีีฬาว่่ายน้้ำแห่่งประเทศไทย
พ.ค. 2561 - ก.ค. 2563 นายกสมาคม สมาคมการตลาดแห่่งประเทศไทย
พ.ค. 2561 - ก.ค. 2563 กรรมการเหรััญญิิก มููลนิิธิิการศึึกษาเพื่่�อการศึึกษาฯ สมาคมการตลาดแห่่งประเทศไทย
ต.ค. 2560 - ก.ย. 2563 กรรมการบริิหาร ราชยานยนต์์สมาคม แห่่งประเทศไทย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
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นายวิรไท สันติประภพ

กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง, กรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
อายุ : 52 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 15 ตุลาคม 2563
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาเอก Ph.D. in Economics, Harvard University,
Cambridge, MA สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท A.M. in Economics, Harvard University,
Cambridge, MA สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตรบััณฑิิต (เกีียรติินิิยมอัันดัับหนึ่่�ง)
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Advanced Audit Committee Program
(AACP) 41/2021
• หลัักสููตร Directors Certification Program (DCP) 2014
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP) 2007
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 4 สถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• Corporate Strategy Executive Education Program,
MIT Sloan School of Management, Cambridge, MA
สหรััฐอเมริิกา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจ
สอบ บริิษััท กรุุงเทพดุุสิิตเวชการ
จำกััด (มหาชน)
เม.ย. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการอิิสระและกรรมการตรวจ
สอบ บริิษััท ยููนิิวานิิชน้้ำมัันปาล์์ม
จำกััด (มหาชน)
• บริษัทอื่น
ไม่่มีี
• องค์กรอื่น
พ.ย. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการกำกัับดููแลกิิจการ ของ
World Food Programme
ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน เลขาธิิการ และประธานกรรมการ
บริิหารมููลนิิธิิแม่่ฟ้้าหลวง
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2563	ผู้้�ว่่าการ ธนาคารแห่่งประเทศไทย
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2563 กรรมการ คณะกรรมการกำกัับและ
ส่่งเสริิมการประกอบธุุรกิิจประกัันภััย
(คปภ.)
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2563 กรรมการ คณะกรรมการกำกัับหลััก
ทรััพย์์และตลาดหลัักทรััพย์์ (ก.ล.ต.)
ต.ค. 2558 - ก.ย. 2563 กรรมการ สภาพััฒนาการเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ

298

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท

กรรมการ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
อายุ : 47 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 พฤษภาคม 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจ (MBA) Western Michigan
University สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี รััฐศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 288/2020
• หลัักสููตร Director Accreditation Program (DAP)
168/2020
การอบรมอื่นๆ
• หลัักสููตร The Role of the Board in IT Governance ปีี
2563
• หลัักสููตร Digital Transformation for CEO รุ่่�นที่่� 1
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.) รุ่่�น
ที่่� 13
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง ผู้้�นำที่่�มีีวิิสััยทััศน์์และคุุณธรรม
(นบส.1) รุ่่�นที่่� 86 สำนัักงาน ก.พ.
• หลัักสููตรเสนาธิิการทหาร รุ่่�นที่่� 53 วิิทยาลััยเสนาธิิการทหาร
สถาบัันวิิชาการป้้องกัันประเทศ
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2564
กรรมการและกรรมการสรรหาและ
กำหนดค่่าตอบแทน บริิษััท ไออาร์์พีีซีี
จำกััด (มหาชน)
2562 - มีี.ค. 2564
กรรมการ และกรรมการบริิหาร
ความเสี่่�ยง บริิษััท ไออาร์์พีีซีี จำกััด
(มหาชน)
• บริษัทอื่น
ไม่่มีี
• องค์กรอื่น
2562 - ปััจจุุบััน	ผู้้�อำนวยการ สำนัักงานนโยบายและ
แผนพลัังงาน
2561 - 2562
รองผู้้�อำนวยการ สำนัักงานนโยบาย
และแผนพลัังงาน
2558 - 2561	ผู้้�อำนวยการ สำนัักนโยบายไฟฟ้้า
สำนัักงานนโยบายและแผนพลัังงาน
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นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
กรรมการ

อายุ : 57 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : 1 ตุลาคม 2564
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตร์์ประยุุกต์์ (การสำรวจธรณีีฟิิสิิกส์์)
มหาวิิทยาลััย University of New South Wales ประเทศ
ออสเตรเลีีย
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (ฟิิสิิกส์์)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• The Corporate Governance: Regulation and Disclosure
Training
การอบรมอื่นๆ
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 31 สถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• Leadership Development Program III (LDP III) โดย
สถาบัันพััฒนาผู้้�นำและการเรีียนรู้้�กลุ่่�ม ปตท.
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.) รุ่่�น
ที่่� 11 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• Leadership Development Program II (LDP II) โดย
สถาบัันพััฒนาผู้้�นำและการเรีียนรู้้�กลุ่่�ม ปตท.
• EP LEAD III Leadership Development Program โดย
IMD
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ตนเอง, คู่่�สมรส 0.00154% (60,950หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ต.ค. 2564 - ปััจจุุบััน รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ปตท.
ประจำ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิ
การกลุ่่�มธุุรกิิจปิิโตรเลีียมขั้้�นต้้นและ
ก๊๊าซธรรมชาติิ ปฏิิบััติิงาน
Secondment ในตำแหน่่งประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท ปตท.สำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ก.พ. - ก.ย. 2564	ผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท.สำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ก.พ. - ก.ย. 2564
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ปตท.
ประจำ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิ
การกลุ่่�มธุุรกิิจปิิโตรเลีียมขั้้�นต้้น
และก๊๊าซธรรมชาติิ ปฏิิบััติิงาน
Secondment ในตำแหน่่งผู้้�จััดการ
ใหญ่่ บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564	ผู้้�จััดการใหญ่่ และรัักษาการ รอง
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
โครงการผลิิตบริิษััท ปตท.สำรวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ต.ค. 2563 - ม.ค. 2564 รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ปตท.
ประจำ ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิ
การกลุ่่�มธุุรกิิจปิิโตรเลีียมขั้้�นต้้น
และก๊๊าซธรรมชาติิ ปฏิิบััติิงาน
Secondment ในตำแหน่่งผู้้�จััดการ
ใหญ่่ และรัักษาการ รองกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงานโครงการ
ผลิิต บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ม.ค. - ก.ย. 2563
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
โครงการผลิิต บริิษััท ปตท.สำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
กลยุุทธ์์และพััฒนาธุุรกิิจบริิษััท ปตท.
สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
(มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงานกลยุุทธ์แ์ ละพััฒนาธุุรกิิจ และรัักษาการ ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
หน่่วยงานธุุรกิิจใหม่่ และปฏิิบััติิงานในตำแหน่่ง Project Champion, Spend Smart บริิษััท ปตท.สำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560	รัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงานกลยุุทธ์์และพััฒนาธุุรกิิจ บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียมจำกััด (มหาชน)
ก.ย. - ต.ค. 2559	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ โครงการระหว่่างประเทศ บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
(มหาชน)
ก.ค. - ส.ค. 2559	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สัังกััดกลุ่่�มงานโครงการผลิิตและสนัับสนุุนปฏิิบััติิการ บริิษััท ปตท.สำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ม.ค. 2558 - ก.ค. 2559	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ โครงการออสเตรเลีีย ปฏิิบััติิงานในตำแหน่่ง General Manager
บริิษััท พีีทีีทีีอีีพีี ออสตราเลเซีีย จำกััด
• บริษัทอื่น
ม.ค. 2541 - ส.ค. 2547 Project Manager และ Business Unit Manager บริิษััท Fugro Jason Geosystems
ประเทศเนเธอแลนด์์
ก.ค. 2532 - ธ.ค. 2533 Researcher Assistant Road and Traffic Authority Sydney และ Wireline Engineer
บริิษััท Schlumberger ประเทศออสเตรเลีีย
• องค์กรอื่น
ไม่่มีี

• ����������������������������������������������������������������������������������������������

301

นายปรัชญา ภิญญาวัธน์
อดีตประธานกรรมการ
อายุ : 70 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาเอก วิิศวกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต (วิิศวกรรมโยธา),
University of Texas at Austin สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (วิิศวกรรมโยธา),
Stanford University สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมโยธา)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Board Matter and Trend (BMT) 4/2017
• การสััมมนา The Power of Culture: From Performance
Culture to Winning Culture
• Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
• Chairman Forum: “Clean Business: What is the
Chairman Role?” 1/2014
• หลัักสููตร Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 14/2002
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond
the Crisis, a Chairman/Board Perspective,
Bain & Company, Inc.
• การเสวนาเชิิงวิิชาการ The 1st PLATTS-PTT Day จััดโดย
ปตท. และ Platts McGraw Hill Financial
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักรภาครััฐร่่วมเอกชน (ปรอ.)
รุ่่�นที่่� 15 วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 7 สถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน
รุ่่�นที่่� 1/2555 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• CERAWeek 2019, Houston, Texas สหรััฐอเมริิกา
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ตนเอง 0.00038% (15,000 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่่มีี
• บริษัทอื่น
2554 - 2559
ประธานกรรมการ บริิษััท พีีทีีทีี
อาซาฮีี เคมิิคอล จำกััด
• องค์กรอื่น
2558 - ปััจจุุบััน
กรรมการสภา สถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี
(VISTEC)

302

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นายทวารัฐ สูตะบุตร
อดีตกรรมการ
อายุ : 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาเอก วิิศวกรรมศาสตรดุุษฎีีบััณฑิิต (Civil &
Environmental Engineering), Massachusetts Institute of
Technology (MIT) สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต (Soil Mechanics)
สถาบัันเทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย (AIT)
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมโยธา)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• Anti-Corruption: Leadership Role of the Board
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 115/2009
• หลัักสููตร Financial Statements for Directors Program
(FSD) 4/2009
การอบรมอื่นๆ
• หลัักสููตร Executive Program in International Management
สถาบััน Stanford – National University of Singapore
ประเทศสิิงคโปร์์
• CERAWeek 2019, Houston, Texas สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรโฆษกกระทรวง สถาบัันการประชาสััมพัันธ์์
กรมประชาสััมพัันธ์์
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารด้้านหลัักนิิติิธรรมและการพััฒนา
สถาบัันเพื่่�อการยุุติิธรรมแห่่งประเทศไทย
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 10 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 24 สถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• หลัักสููตรตามโครงการ International Leadership Program
(ILP) โดยรััฐบาลสหราชอาณาจัักร
• หลัักสููตรนัักบริิหารรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (e-GEP) รุ่่�น 5
โดยสถาบัันรััฐบาลอิิเล็็กทรอนิิกส์์ (องค์์การมหาชน)
• หลัักสููตร Advance Management Program (AMP) สถาบััน
INSEAD ประเทศฝรั่่�งเศส (ทุุนพััฒนาข้้าราชการ สำนัักงาน ก.พ.)
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านการค้้า และการพาณิิชย์์
(TEPCoT) รุ่่�น 6 มหาวิิทยาลััยหอการค้้าไทย
• หลัักสููตร TLCA Executive Development Program (EDP)
รุ่่�นที่่� 9 สถาบัันวิิทยาการตลาดทุุน
• หลัักสููตรนัักบริิหารระดัับสููง รุ่่�นที่่� 61 สำนัักงาน ก.พ.
• ผู้้�นำคลื่่�นลููกใหม่่ รุ่่�นที่่� 3 สำนัักงาน ก.พ.
• หลัักสููตรนัักบริิหารพลัังงานระดัับสููง รุ่่�นที่่� 2 กระทรวงพลัังงาน
• Infrastructure in a Market Economics, Harvard
University, Cambridge สหรััฐอเมริิกา

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - 2558
กรรมการ บริิษััท ไทยออยล์์ จำกััด
(มหาชน)
เม.ย. - ก.ค. 2558
กรรมการ บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
• บริษัทอื่น
2564 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ปตท.และการค้้าปลีีก
จำกััด (มหาชน)
2564 - ปััจจุุบััน
กรรมการบริิหารความเสี่่ย� งองค์์กร บริิษััท
ปตท.และการค้้าปลีีก จำกััด (มหาชน)
2562 - ปััจจุุบััน
กรรมการ บริิษััท ธนารัักษ์์พัฒ
ั นาสิินทรััพย์์
จำกััด (หน่่วยงานรััฐวิิสาหกิิจภายใต้้
กระทรวงการคลััง)
• องค์กรอื่น
ก.พ. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการสภาวิิทยาลััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
วิิทยาลััยเทคโนโลยีีสยาม
มีี.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	อ.ก.พ. วิิสามััญเกี่่ย� วกัับกำลัังคนคุุณภาพ
สำนัักงาน ก.พ.
พ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการสภามหาวิิทยาลััยผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ
ของมหาวิิทยาลััยขอนแก่่น
พ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิใิ นคณะกรรมการ
การเปลี่่ย� นผ่่านพลัังงานในภููมิิภาคเอเชีีย
ตะวัันออกเฉีียงใต้้
พ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน	นัักวิิจััยเกีียรติิคุุณ Asia EDGE Fellow,
National Bureau of Asia Research
พ.ค. 2564 - ปััจจุุบััน ที่่ป� รึึกษาพิิเศษ มููลนิิธิิทีีชฟอร์์ไทยแลนด์์
ก.ค. 2563 - ปััจจุุบััน Governing Board Member ,The
Renewable Energy and Energy
Efficiency Partnership
2562 - ปััจจุุบััน	อุุปนายก สมาคมนิิสิิตเก่่าจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย ในพระบรมราชููปถััมภ์์
พ.ย. 2562 - ปััจจุุบััน กรรมการบริิหารมหาวิิทยาลััย สถาบััน
เทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย (AIT)
ต.ค. 2561 - ปััจจุุบััน	ผู้้�ตรวจราชการกระทรวง สำนัักงานปลััด
กระทรวงพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
2560 - ธ.ค. 2562
นายกสมาคมนัักเรีียนเก่่า สถาบััน
เทคโนโลยีีแห่่งเอเชีีย (AIT)
2560 - พ.ย. 2562
นายกสมาคมนัักเรีียนทุุนรััฐบาลไทย
สำนัักงานคณะกรรมการข้้าราชการ
พลเรืือน (ก.พ.)
2558 - ต.ค. 2561	ผู้้�อำนวยการ สำนัักงานนโยบายและ
แผนพลัังงาน กระทรวงพลัังงาน
2557 - ก.พ. 2561
โฆษกกระทรวงพลัังงาน กระทรวง
พลัังงาน
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นายพงศธร ทวีสิน
อดีตกรรมการ
อายุ : 62 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• B.Sc. (Petroleum and Natural Gas Engineering), The
Pennsylvania State University สหรััฐอเมริิกา
การอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
• หลัักสููตร Director Certification Program (DCP) 223/2016
การอบรมอื่นๆ
• Director’s Briefing - Corporate Strategy beyond the Crisis,
a Chairman/Board Perspective, Bain & Company, Inc.
• CERAWeek 2019, Houston, Texas สหรััฐอเมริิกา
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 27 สถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููงด้้านวิิทยาการพลัังงาน (วพน.)
รุ่่�นที่่� 7 สถาบัันวิิทยาการพลัังงาน
• หลัักสููตร Senior Executive Program (SEP-19) รุ่่�นที่่�
19 สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์
มหาวิิทยาลััย
• หลัักสููตรวิิทยาลััยการทััพเรืือ รุ่่�นที่่� 40/2551 สถาบัันวิิชาการ
ทหารเรืือชั้้�นสููง
• หลัักสููตร PTT Group EVP Leadership Development,
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
• PTT Executive Leadership, General Electric, GE,
New York สหรััฐอเมริิกา
• Breakthrough Program for Senior Executive, IMD
• หลัักสููตรการป้้องกัันราชอาณาจัักร (วปอ.2556)
วิิทยาลััยป้้องกัันราชอาณาจัักร
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ตนเอง 0.00255% (101,037 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
• บริษัทจดทะเบียนอื่น
ต.ค. 2563 - ก.ย 2564 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร บริิษััท
ปตท.สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
จำกััด (มหาชน)
ม.ค. 2562 - ก.ย. 2563 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและ
กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่บริิษััท ปตท.
สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
(มหาชน)

ต.ค. - ธ.ค. 2561

ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารและรัักษา
การกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่สำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม บริิษััท ปตท.
สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
(มหาชน)
ต.ค. 2561 - ก.ย. 2563 รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ ปตท.
ปฏิิบััติิงานสมทบในตำแหน่่งประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร และกรรมการ
ผู้้�จััดการใหญ่่ บริิษััท ปตท.สำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 กรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ สำรวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียม และรัักษาการ
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
บริิหารการเปลี่่�ยนแปลง ธุุรกิิจและ
องค์์กร บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)
ม.ค. 2559 - ต.ค. 2560 ประธานเจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการ
กลุ่่�มงานโครงการผลิิตและสนัับสนุุน
ปฏิิบััติิการ และรัักษาการ
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
สนัับสนุุนปฏิิบััติิการ บริิษััท ปตท.
สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด
(มหาชน)
• บริษัทอื่น
ไม่่มีี
• องค์กรอื่น
ไม่่มีี
ประวัติการกระทำ�ผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
• การถูกพิพากษาว่ามีกระทำ�ผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการ
ถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ไม่่มีี
• การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ไม่่มีี
• การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจควบคุมในบริษัท
และห้างหุ้นส่วนที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือ
ถูกพิทักษ์ทรัพย์
ไม่่มีี
หมายเหตุุ ชื่่�อและจำนวนกรรมการซึ่่�งมีีอำนาจลงลายมืือชื่่�อแทนบริิษััท
ตามหนัังสือื รัับรองบริิษัทั ตั้้�งแต่่วันั ที่่� 13 ตุุลาคม 2564 คืือ นายอธิิคม เติิบศิิริิ
นายวััฒนพงษ์์ คุุโรวาท และนายพชร อนัันตศิิลป์์ สองในสามคนนี้้�
ลงชื่่�อร่่วมกัันและประทัับดวงตราของบริิษััท หรืือ นายมนตรีี ลาวััลย์์ชััยกุุล
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหารลงชื่่�อผู้้�เดีียว
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

2. ผู้บริหาร

วัันที่่� 1 มกราคม 2565 ผู้้�บริิหารของ ปตท.สผ. ตามนิิยามของคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุนมีีจำนวน 17 คน โดยมีีรายละเอียี ดดัังนี้้�

นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
มีรายละเอียดตามข้อ 1

นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กิจการองค์กร และกำ�กับดูแล

นางนาถฤดี โฆสิตาภัย

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

อายุ : 54 ปี

อายุ : 56 ปี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : มกราคม 2563 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมปิิโตรเลีียม)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมปิิโตรเลีียม)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00164% (65,096 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2563 - พ.ย. 2564 รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
วิิศวกรรมศาสตร์์และการพััฒนา
ปตท.สผ.
พ.ย. 2561 - ธ.ค.2562 รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
บริิหารการเปลี่่�ยนแปลงธุุรกิิจและ
องค์์กร ปตท.สผ.
ต.ค. 2561
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
สนัับสนุุนปฏิิบััติิการ ปตท.สผ.
พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561	รัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่่�มงานสนัับสนุุนปฏิิบัติิั การ ปตท.สผ.
พ.ย. 2560 - ก.ค. 2561 Project Champion โครงการ
SPEND SMART ปตท.สผ.
ก.ค. 2559 - ต.ค. 2560 Project Champion โครงการ SAVE
to be SAFE ปตท.สผ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00271% (107,457 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มิิ.ย. - ธ.ค. 2562
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
กิิจการองค์์กรและกำกัับการปฏิิบััติิ
ตามนโยบาย ปตท.สผ.
ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562 	รัักษาการรองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่่�มงานกิิจการองค์์กรและกำกัับ
การปฏิิบััติิตามโยบาย ปตท.สผ.
ต.ค. - ธ.ค. 2561 	รัักษาการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ สายงานสื่่�อสารและองค์์กร
สััมพัันธ์์ ปตท.สผ.
พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
โครงการระหว่่างประเทศ ปตท.สผ.
ก.ค. - พ.ย. 2560	รัักษาการผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ โครงการระหว่่างประเทศ
ปตท.สผ.
พ.ค. 2559 - มิิ.ย 2560	ผู้้�จััดการอาวุุโส ปฏิิบััติิงานตำแหน่่ง
Project Manager โครงการ SAVE
to be SAFE ปตท.สผ.

• ����������������������������������������������������������������������������������������������

นายสุขสันต์ องค์วิเศษ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
อายุ : 57 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : มกราคม 2563 - ปัจจุบัน

นายสัมฤทธิ์ สำ�เนียง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
ปฏิบัติงานสมทบจากบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน) ในตำ�แหน่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลยุทธ์และบริหารการเงิน
องค์กรประจำ�ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
(เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานการเงิน
และบัญชี)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Bachelor of Engineering (Chemical), University of
Newcastle ประเทศออสเตรเลีีย

อายุ : 57 ปี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00077% (30,681 หุ้้�น)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มิิ.ย - ธ.ค 2562
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่ กลุ่่�มงาน
วิิศวกรรมศาสตร์์ การพััฒนาและ
ปฏิิบััติิการหลุุมเจาะ ปตท.สผ.
ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562	รัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ กลุ่่�มงานวิิศวกรรมศาสตร์์
การพััฒนา และปฏิิบััติิการหลุุมเจาะ
ปตท.สผ.
มีี.ค. 2560 - ต.ค. 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายงานวิิศวกรรมและก่่อสร้้าง
ปตท.สผ.
เม.ย. - ก.ย. 2561	รัักษาการ ผู้้�จััดการอาวุุโส โครงการ
พััฒนาเอ็็ม 3 ปตท.สผ.
ก.ค 2559 - ก.พ. 2560	รัักษาการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ สายงานวิิศวกรรมและก่่อสร้้าง
ปตท.สผ.

305

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : มกราคม 2562 - ปัจจุบัน

การอบรม
• หลัักสููตรผู้้�บริิหารระดัับสููง (วตท.) รุ่่�นที่่� 29 สถาบัันวิิทยาการ
ตลาดทุุน
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสููง (บงส.)
รุ่่�นที่่� 5
• Executive Development Program รุ่่�นที่่� 3
สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย (TLCA)
• Director Certification Program (DCP) 180/2013
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• Leadership Development Program-Center for Creative
Leadership (CCL)
• หลัักสููตรสััมมนาผู้้�บริิหารธนาคารและสถาบัันการเงิิน
(FINEX 21) สมาคมสถาบัันการศึึกษาการธนาคารและ
การเงิินไทย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00033% (13,000 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มิิ.ย. 2559 - ธ.ค. 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลยุุทธ์์และบริิหารการเงิินองค์์กร
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
ธ.ค. 2557 - ธ.ค. 2558	ผู้้�จััดการฝ่่ายกลยุุทธ์์และนโยบาย
การเงิิน บริิษััท ปตท. จำกััด
(มหาชน)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสำ�รวจ

นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต

อายุ : 56 ปี

อายุ : 56 ปี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : สิงหาคม 2564 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิต
บริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (ธรณีีวิิทยา)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Sciences (Mechanical Engineering),
Manhattan College สหรััฐอเมริิกา
• Master of Sciences (Computer), Brooklyn College
สหรััฐอเมริิกา
• บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต สถาบัันบััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์
แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (เครื่่�องกล)
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00226% (89,916 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
มิิ.ย. - พ.ย. 2564
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่่�มงานทรััพยากรบุุคคล
กิิจการองค์์กร และกำกัับดููแล
ปตท.สผ.
ต.ค. 2563 - พ.ค. 2564 	รัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่่�มงานทรััพยากรบุุคคล
กิิจการองค์์กรและกำกัับดููแล
ปตท.สผ.
ก.ย. 2559 - ก.ย. 2563	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
โครงการเมีียนมา ปฏิิบััติิงานสมทบ
ตำแหน่่ง General Manager
บริิษััท PTTEP International Limited
สาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา
ก.ค. - ส.ค. 2559	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายงานบริิหารเทคโนโลยีีและ
องค์์ความรู้้� ปตท.สผ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ตนเอง, คู่่�สมรส 0.00375% (149,041 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. - ก.ค. 2564	รัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่่�มงานโครงการผลิิต ปตท.สผ.
ก.พ. 2564 	รัักษาการ ผู้้�ช่ว่ ยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
โครงการผลิิตนอกชายฝั่่ง� - ประเทศไทย
ปตท.สผ.
ส.ค. 2562 - ม.ค. 2564	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
โครงการผลิิตนอกชายฝั่่ง� - ประเทศไทย
ปตท.สผ.
พ.ย. 2560 - ก.ค. 2562	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
โครงการออสเตรเลีีย
และปฏิิบััติิงานสมทบในตำแหน่่ง
General Manager
บริิษััท พีีทีีทีีอีีพีี ออสตราเลเซีีย
จำกััด ประเทศออสเตรเลีีย

• ����������������������������������������������������������������������������������������������

นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา

นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
(เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบโดยตรงในการควบคุม
ดูแลการทำ�บัญชี)

อายุ : 51 ปี

อายุ : 53 ปี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : ธันวาคม 2564 - ปัจจุบัน

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Sciences (Engineering Management),
University of Missouri-Rolla, Rolla สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี วิิศวกรรมศาสตรบััณฑิิต (วิิศวกรรมเคมีี)
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00152% (60,279 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2562 - พ.ย. 2564 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายงานโครงการพััฒนาผู้้�ช่่วย
กรรมการ ปตท.สผ.
มิิ.ย. - ก.ย. 2562 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
มอบหมายให้้ปฎิิบััติิงานใน
ตำแหน่่ง Project Head ของ Asset
Transition Project และ รัักษาการ
ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายงานโครงการพััฒนา ปตท.สผ.
ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562	รัักษาการ ผู้้�จััดการอาวุุโส โครงการ
พััฒนาเอ็็ม 3 ปตท.สผ.
ต.ค. 2561 - ม.ค. 2562 	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายงานโครงการพััฒนา ปตท.สผ.
ก.ค. 2560 - ก.ย. 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายงานพััฒนาธุุรกิิจ 1 ปตท.สผ.
ม.ค. 2559 - มิิ.ย. 2560	รัักษาการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ สายงานพััฒนาธุุรกิิจ 1
ปตท.สผ.
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การอบรม
• EP LEAD III Leadership Development Program โดย IMD
• TLCA Executive Development Program
โดย สมาคมบริิษััทจดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตรนัักบริิหารการเงิินการคลัังภาครััฐระดัับสูงู (บงส.) รุ่่�นที่่� 8
การอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องด้านบัญชีปีพ.ศ. 2564
• หััวข้อกิิ
้ จกรรมที่่� 1 : การเข้้าร่่วมอบรมหรืือสัมั มนาความรู้้�ในด้้าน
ต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วเนื่่�องกัับธุรุ กิิจหรืือวิิชาชีีพ - หลัักสููตรนัักบริิหารการ
เงิินการคลัังภาครััฐระดัับสูงู (บงส.) รุ่่�นที่่� 8 (ชั่่ว� โมง CPD ของผู้้�ทำ
บััญชีีแบบที่่ไ� ม่่เป็็นทางการ จำนวน 18 ชั่่ว� โมง ซึ่่ง� เป็็นมาตรการ
ช่่วยเหลืือผู้้�ทำบััญชีีในการพััฒนาความรู้้�ต่อ่ เนื่่�องทางวิิชาชีีพบััญชีี
ปีี 2564 กำหนดโดยสภาวิิชาชีีพบััญชีี)
(เป็็นผู้้�ทำบััญชีีที่่มีีคุ
� ณ
ุ สมบััติิและเงื่่อ� นไขของการเป็็นผู้้�ทำบััญชีี
ตามหลัักเกณฑ์์ที่ก่� ำหนดในประกาศกรมพััฒนาธุุรกิิจการค้้า)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00114% (45,215 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. 2562 - ก.ย. 2563	ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายบััญชีีการเงิิน
ปตท.สผ.
ม.ค. 2562	รัักษาการ ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหาร
อาคารและบริิการธุุรกิิจ ปตท.สผ.
ก.ค. 2558 - ธ.ค. 2561	ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายสนัับสนุุนธุุรกิิจ
โครงการเมีียนมา ปฏิิบัติิั งานสมทบ
ตำแหน่่ง Myanmar Business
Support Manager บริิษััท PTTEP
International Limited (Yangon
Branch) สาธารณรััฐแห่่งสหภาพ
เมีียนมา
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวอรชร อุยยามะพันธุ์

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
ปฏิบตั งิ านสมทบจาก บริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ในตำ�แหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ประจำ�ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
อายุ : 58 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : มกราคม 2564 - ปัจจุบัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (การบริิหารธุุรกิิจ)
สถาบัันเทคโนโลยีีพระจอมเกล้้าเจ้้าคุุณทหารลาดกระบััง
• ปริิญญาตรีี บริิหารธุุรกิิจบััณฑิิต (การบริิหารทรััพยากรมนุุษย์)์
มหาวิิทยาลััยสงขลานคริินทร์์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2561 - ธ.ค. 2563	ผู้้�จััดการฝ่่ายแผนกลยุุทธ์์การเงิิน
องค์์กร บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
พ.ย. 2559 - ก.ย. 2561	ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารการเงิิน บริิษััท
ปตท. จำกััด (มหาชน)
มิิ.ย. - ต.ค. 2559 	ผู้้�จััดการฝ่่ายจััดหาเงิินและบริิหาร
โครงสร้้างเงิินทุุน บริิษััท ปตท. จำกััด
(มหาชน)
ธ.ค. 2557 - พ.ค. 2559	ผู้้�จััดการฝ่่ายการเงิิน บริิษััทในเครืือ
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)

นายศักดิ์ชัย สาระเวก

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
อายุ : 51 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : กรกฎาคม 2563 - ปัจจุบัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท วิิทยาศาสตรมหาบััณฑิิต (ระบบสารสนเทศ
ทางการบััญชีี) จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ค. 2561 - มิิ.ย. 2563 	ผู้้�จััดการอาวุุโส สัังกััดโครงการต่่าง
ประเทศ ปฏิิบััติิงานสมทบตำแหน่่ง
Senior Manager, Business
Support ที่่� โครงการ CPOC
ประเทศมาเลเซีีย
ก.ค. 2559 - มิิ.ย. 2561	ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายนโยบายและ
บริิหารระบบบััญชีี ปตท.สผ.
พ.ย. 2555 - มิิ.ย. 2559	ผู้้�จััดการอาวุุโส สัังกััดโครงการ
ออสเตรเลีีย ปฏิิบััติิงานสมทบ
ตำแหน่่ง Finance and Accounting
Manager บริิษััท PTTEP
Australasia Limited ประเทศ
ออสเตรเลีีย

• ����������������������������������������������������������������������������������������������

นางเนตรสุดา ผูกเกษร

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย
อายุ : 56 ปี
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นายอนุตรา บุนนาค

ผู้จัดการอาวุโส สังกัด สายงานการเงิน
มอบหมายให้ปฏิบตั งิ านในตำ�แหน่ง Managing Director
ศูนย์บริหารเงิน

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : สิงหาคม 2560 - ปัจจุบัน

อายุ : 58 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Science (Economics), University of Missouri
สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี เศรษฐศาสตรบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : พฤษภาคม 2560 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00166% (66,005 หุ้้�น)

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Science (Finance), University of
Massachusetts สหรััฐอเมริิกา
• Bachelor of Science (Chemistry), University of
Bradford สหราชอาณาจัักร

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.พ. 2554 - ก.ค. 2560	ผู้้�จััดการ แผนกประกัันภััย ปตท.สผ.

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2559 - เม.ย. 2560	ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารเงิิน
ปตท.สผ.
ก.พ. 2554 - ก.ย. 2559	ผู้้�จััดการอาวุุโส สัังกััดกลุ่่�มงานการเงิิน
และการบััญชีี ปฏิิบััติิงานสมทบ
ตำแหน่่ง ผู้้�จััดการฝ่่ายบริิหารองค์์กร
และการเงิิน บริิษััท เอนเนอร์์ยี่่�
คอมเพล็็กซ์์ จำกััด
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นางสาวประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี

นางสาวนุชอนงค์ แสงแก้ว

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน และแผนการเงินองค์กร

อายุ : 49 ปี

อายุ : 44 ปี

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : เมษายน 2563 - ปัจจุบัน

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : สิงหาคม 2563 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master in Professional Accounting, The University of
Texas at Austin สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาโท ศิิลปศาสตร์์มหาบััณฑิิต สาขากฎหมายเศรษฐกิิจ
จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00134% (53,249 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
เม.ย. 2561 - มีี.ค. 2563	ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายบััญชีีบริิหาร
ปตท.สผ.
ม.ค. - เม.ย. 2561	รัักษาการ ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายบััญชีี
บริิหาร ปตท.สผ.
มิิ.ย. - ธ.ค. 2560	นัักบััญชีีอาวุุโส โครงการผลิิต
นอกชายฝั่่�ง-ประเทศไทย ปตท.สผ.

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00012% (4,605 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ม.ค. - ก.ค. 2563	รัักษาการ ผู้้�จััดการอาวุุโส
ฝ่่ายตลาดทุุนและแผนการเงิิน
องค์์กร ปตท.สผ.
ก.ค. - ธ.ค. 2562	รัักษาการ ผู้้�จััดการอาวุุโส
ฝ่่ายตลาดทุุนและนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ปตท.สผ.
พ.ย. 2561 - มิิ.ย. 2562	ผู้้�จััดการ แผนกนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
ปตท.สผ.

• ����������������������������������������������������������������������������������������������

นางญาดา วุฒิวร

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี
อายุ : 42 ปี

นางวนัสนันท์ บุญญะเลิศลักษณ์

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
ปฏิบัติงานสมทบจากบริษัท ปตท. จำ�กัด (มหาชน)
ในตำ�แหน่งผู้จัดการฝ่าย ประจำ�ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารการเงิน

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : เมษายน 2563 - ปัจจุบัน

อายุ : 50 ปี

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Laws, University of London สหราชอาณาจัักร
• Master of Laws, Northwestern University สหรััฐอเมริิกา
• ปริิญญาตรีี นิิติิศาสตรบััณฑิิต มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์

วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
0.00013% (5,173 หุ้้�น)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2562 - มีี.ค. 2563 	รัักษาการ ผู้้�จััดการอาวุุโส
ฝ่่ายภาษีี ปตท.สผ.
ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562	ผู้้�จััดการ แผนกวางแผนภาษีี
ปตท.สผ.
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คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต (การเงิิน) สถาบััน
บััณฑิิตบริิหารธุุรกิิจศศิินทร์์แห่่งจุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี
ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ต.ค. 2560 - ก.ย. 2563 	ผู้้�จััดการฝ่่ายบััญชีีการเงิินธุุรกิิจและ
บริิหารสััญญา บริิษััท ปตท. จำกััด
(มหาชน)
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 	ผู้้�จััดการส่่วนบััญชีีบริิหาร
หน่่วยธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิ
บริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)

ผู้้�บริิหารของ ปตท.สผ. ตามนิิยามของคณะกรรมการกำกัับตลาดทุุน ที่่�พ้้นจากตำแหน่่งหรืือโยกย้้ายระหว่่างปีี 2565 มีีจำนวน 1 คน
โดยมีีรายละเอีียดดัังนี้้�

นายกนก อินทรวิจิตร

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
อายุ : 60 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาตรีี วิิทยาศาสตรบััณฑิิต (สาขาธรณีีวิิทยา)
มหาวิิทยาลััยเชีียงใหม่่
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ธ.ค. 2564
รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สัังกััด ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร
ต.ค. 2561 - พ.ย. 2564 รองกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
กลุ่่�มงานธรณีีศาสตร์์และการสำรวจ
ปตท.สผ.
ก.ค. - ก.ย. 2561	รัักษาการ รองกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่ กลุ่่�มงานธรณีีศาสตร์์และการ
สำรวจ ปตท.สผ.
ม.ค 2559 - มิิ.ย. 2561	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่
สายงานธรณีีศาสตร์์และเทคโนโลยีี
ปตท.สผ.
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

3. เลขานุการบริษัท
นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่ในตำ�แหน่ง เลขานุการบริษัท
อายุ : 47 ปี
วันที่ดำ�รงตำ�แหน่ง : กันยายน 2563 - ปัจจุบัน
คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริิญญาโท บริิหารธุุรกิิจมหาบััณฑิิต
มหาวิิทยาลััยธรรมศาสตร์์
• ปริิญญาตรีี บััญชีีบััณฑิิต จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย
หลักสูตรอบรมอื่น ๆ
• Corporate Secretary Program (CSP) โดย สมาคมส่่งเสริิม
สถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)
• หลัักสููตรการบริิหารความเสี่่�ยง (ขั้้�นพื้้�นฐาน) - COSO ERM
2017
• หลัักสููตรการบริิหารความเสี่่�ยง (ขั้้�น Advance) - COSO
ERM 2017
• Fundamental for Corporate Secretaries โดย สมาคม
บริิษััทจดทะเบีียนไทย
• หลัักสููตรนัักบริิหารยุุทธศาสตร์์การป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตระดัับสููง โดย สำนัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและ
ปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ (สำนัักงาน ป.ป.ช.)
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท (%)
ไม่่มีี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร
ไม่่มีี

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ก.ย. 2563 - ปััจจุุบััน	ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการใหญ่่สาย
งานเลขานุุการบริิษััท ปตท.สผ.
ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในตำแหน่่งเลขานุุการ
บริิษััท
ก.ย. 2562 - ส.ค. 2563	รัักษาการ ผู้้�ช่่วยกรรมการผู้้�จััดการ
ใหญ่่สายงานเลขานุุการบริิษััท
ปตท.สผ. ปฏิิบััติิหน้้าที่่�ในตำแหน่่ง
เลขานุุการบริิษััท
ต.ค.2561 - มิิ.ย. 2562	รัักษาการ ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่าย
นโยบายและบริิหารระบบบััญชีี
ปตท.สผ.
พ.ค. 2558 - ส.ค. 2562	ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายภาษีี ปตท.สผ.
มิิ.ย. 2557 - เม.ย. 2558	ผู้้�จััดการ มาตรการภาษีี ปตท.สผ.
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• เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
1
เอกสารแนบ 2:เอกสำรแนบ
รายละเอี2:ยรำยละเอี
ดเกี่ยยวกั
ย่อยและบริ
ดเกีบ่ยกรรมการของบริ
วกับกรรมกำรของบริษัทษ
ย่อัทยและบริ
ษัทร่วม1 ษัทร่วม

1. บริษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย จานวน 86 บริษัท
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PTTEP SKO

PTTEP AAO
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PTTEP SBO

PTTEP AAA

2

TTI

PTTEP AB

1

MTA

PTTEP AP

นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
Mr. Ryan Hartfield
Ms. Rebecca Johnston
นายธีรพล พูนศิริ
นายนิรนั ดร โรจนสมสิทธิ์
Ms. Sirlene Santos Brêtas de Noronha
นางกฤษณา จุย้ ศิริ
นางสาวนุชอนงค์ แสงแก้ว
หมายเหตุ: / = กรรมการ

PTTEP AO

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม
ปตท.สผ.)

PTTEP AU

บริษัทย่อย

/
/

/
/

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 2 หน้า 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

นายณรงค์พล สุทธะพินทุ
Ms. Stella Kattashi
นายศักดิ์ชัย สาระเวก
นางนาถฤดี โฆสิตาภัย
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายนิรนั ดร โรจนสมสิทธิ์
นายธีรพล พูนศิริ
นายอนุสรณ์ เทพจิตรา
นางสาวประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม
นายลักษณ์ ธนาสมหวัง
นายกฤษณ์ ลิมบานเย็น
นายธนสิทธิ์ วิชยั ไพโรจน์วงศ์
นางสาวนุชอนงค์ แสงแก้ว
นายนพดล ชินบุตร
นายพลสันต์ กุลละวณิชย์
นางญาดา วุฒิวร
นายกรินทร์ชัย หัตถกรรม
นายสุขสันต์ องค์วิเศษ
นายสรพล อัศวเทวาเกียรติ
นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
นางปริยฉัตร อุนคานนท์
หมายเหตุ: / = กรรมการ
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รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุ่ม
ปตท.สผ.)
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• เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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PANG

PTTEP HV

32

PKC

PTTEP AG

นายกิตติศกั ดิ์ หิรญ
ั ญะประทีป
นายดิษฐพล สุทธิโอสถ
นายดิเรก หวังอุดมสุข
นายกรินทร์ชัย หัตถกรรม
นายพีระพงศ์ ไชยลาโภ
นางปริยฉัตร อุนคานนท์
นายป้องไท วิไลเรืองสุวรรณ
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายคมสัน เตชะพานิช
Mr. Alfredo Coelho Ferreira dos Santos
Mr. Fernando António da Silva Barata Alves
หมายเหตุ: / = กรรมการ
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รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุ่ม ปตท.สผ.)
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บริษัทย่อย
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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DGH

PTTEP NH

47

APT

DGT

นายศุภการณ์ ธนทิตย์
นายอนุสรณ์ เทพจิตรา
นายคมสัน เตชะพานิช
นางปริยฉัตร อุนคานนท์
นายฐิ ติ ทองเย็น
นายวิฑรู ย์ ชัยสมบูรณ์พนั ธ์
นายดิเรก หวังอุดมสุข
Mr. Fernando António da Silva Barata Alves
Mr. Alfredo Coelho Ferreira dos Santos
นายฉลองรัฐ ยะอนันต์
นางกฤษณา จุย้ ศิริ
Mr. Ronald Posthumus
Vistra Management Services
(Netherlands) B.V.
Mrs. Yvonne Maria Wimmers-Thenus
Mr. Marinus Carel Eduard van Gendt
นายกรินทร์ชยั หัตถกรรม
นายชยงค์ บริสทุ ธิ์สวัสดิ์
นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
นายสรพล อัศวเทวาเกียรติ
หมายเหตุ: / = กรรมการ

46
/
/

CPOC

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP MEP

บริษัทย่อย

60

/
/

/

/
/

/
/

/
/
/

/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/

/

• เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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นายอดิศร สมาธิมานันท์
นางสาวพึงใจ จิตตเสวี
นางสาวอรชร อุยยามะพันธุ์
นายอนุตรา บุนนาค
นายนพดล ชินบุตร
นายสรพล อัศวเทวาเกียรติ
นายณัฐพงศ์ วัฒนเจริญ
นายคมสัน เตชะพานิช
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นางญาดา วุฒิวร
นางนาถฤดี โฆสิตาภัย
นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
นายกิจชัย ปี ติวิวฒ
ั น์
นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
นายชยงค์ บริสทุ ธิ์สวัสดิ์
นายธนสิทธิ์ วิชยั ไพโรจน์วงศ์
นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ
นางรัชฎา เลิศวณิชย์วฒ
ั นา
นายบัณฑิต เอือ้ อาภรณ์
นายสุขสันต์ องค์วิเศษ
นางชนมาศ ศาสนนันทน์
นายมานพ ธรรมสิริอนันต์
นายปิ ติ อัครพิพฒ
ั น์กลุ
นางสาววรรัตน์ รัตนวงษ์
หมายเหตุ: / = กรรมการ

PTTEP G7

PTTEPS

OEL

PTTEP BC

PTTEP EH

PTTEP ED

EP-Tech

EnCo

PTTGL

ARV

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73 74

/
/

APICO KL

PTTEPI

61
/
/

PTTEP TC

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP Services

บริษัทย่อย

/
/
/

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

APICO KH

80
/

APICO

79
/

PTTEP SP

78
/

Cove

Cariva

77
/

FST

Skyller

76
/

FEV

Varuna

นายธนา สราญเวทย์พนั ธุ์
นายอาทิตย์ ชีวะเกตุ
นาวสาวสุวิมล คุณาฤทธิพล
นายสินธู ศตวิริยะ
นางณภาภัช หงสประภาส
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายนภา เมธีธรรยาพงษ์
นายศรัณย์ อัมพุช
นายณรงค์พล สุทธะพินทุ
นายอนุตรา บุนนาค
นายนพดล ชินบุตร
PTTEP IH
PTTEP ID
APICO
หมายเหตุ: / = กรรมการ

75
/
/

Rovula

ATi

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุ่ม ปตท.สผ.)

ZeaQuest

บริษัทย่อย

81

82

83

84

85

86

/
/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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• เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

2.2. บริบริษษัทัทร่ร่ววม:ม:ณณวันวัทีน่ ที31่ 31
ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วม จานวน 25 บริษัท
ธันวาคม 2564 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วม จานวน 25 บริษัท

13
10/

นายคมสัน เตชะพานิช
1
3
4
5
6
7
8
9
นายวิฑรู ย์ ชัยสมบูรณ์พนั ธ์
/
นายคมสัน เตชะพานิช
/
/
นายวิฑรู ย์ ชัยสมบูรณ์พนั ธ์*
/
/
/
นายวิ
ฑ
ร
ู
ย์
ชั
ย
สมบู
ร
ณ์
พ
น
ั
ธ์
/
นายสุขสันต์ องค์วิเศษ
/
นายวิ
ฑ
ร
ู
ย์
ชั
ย
สมบู
ร
ณ์
พ
น
ั
ธ์
*
/
/
์
นายเสริมศักดิ สัจจะวรรณกุล
/
นายสรพล
วเทวาเกี
/
/
นายสุ
ขสันต์อัศองค์
วิเศษยรติ
/
นายดิษมฐพล
อสถ
/
นายเสริ
ศักดิสุ์ สัทจธิโจะวรรณกุ
ล
/
นางสาวเมธ์ลดา ชยวัฒนางกูร*
/
นายสรพล อัศวเทวาเกียรติ
/
/
นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ
/
นายดิ
ษฐพล สุทธิโอสถ
/
Mr. Fernando António da Silva Barata Alves*
/
/
นางสาวเมธ์
ล
ดา
ชยวั
ฒ
นางกู
ร
*
/
Mr. Alfredo Coelho Ferreira dos Santos*
/
/
นางพั
ช
รา
รมยะนั
น
ทน์
/
นางสาวบุษบรรณ จีนเจริญ
/
นางสาวนุ
ช
อนงค์
แสงแก้
ว
/
Mr. Fernando António da Silva Barata Alves*
/
/
นายสินธู ศตวิริยะ
/
Mr. Alfredo Coelho Ferreira dos Santos*
/
นางนาถฤดี โฆสิตาภัย
นางพั
ชรา: รมยะนั
นทน์
/
หมายเหตุ
/ = กรรมการ
นางสาวนุช*อนงค์
แสงแก้Director
ว
= Alternate
นายสินธู ศตวิริยมีะ10 บริษัทไม่มีกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ ปตท.สผ. ได้แก่
/
1) TPC, Asia Pacific Marine Service, PL9SB, PDO-S และ MOZ LNG1 Co-Financing กากับดูแลโดยผ่านทางการเป็ นผูถ้ ือหุน้
นางนาถฤดี โฆสิตาภัย
2) HV JOC, HL JOC, GBRS และ LAL กากับดูแลโดยผ่านทางคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
หมายเหตุ: / = 3)กรรมการ
OLNG (ผูถ้ ือหุน้ ) จะแต่งตัง้ กรรมการ QLNG หมุนเวียนเปลี่ยนเป็ นรายปี

14
/
11
/

BGJV
15

AGP

12

MOZ LNG1 Financing

11
/

MOZPOHOL
LNG1 Holding

10

Aerosky
AGP

9

SPSE
MOZ LNG1 Financing

Aerosky

B8/32 Partners

SPSE

8

PTT Digital

7

MZ B8/32
LNG Partners
1

6

E2FsSO
PTT Digital

5

MZ LNG 1

E2FsSO

4
/

OLNG

OLNG

3
/2

PDO

2

PDO
GISCO

1

GISCO
MGTC

ปตท.สผ.)

MGTC

รำยชื
รำยชื่อ่อกรรมกำร
กรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ
่ม
ปตท.สผ.)

MOZ LNG1 Holding

บริษัทร่วม

บริษัทร่วม

12

/

13
/

1
/

/

/

/

/

/

* = Alternate Director
มี 10 บริษัทไม่มีกรรมการที่เป็ นตัวแทนของ ปตท.สผ. ได้แก่
1) TPC, Asia Pacific Marine Service, PL9SB, PDO-S และ MOZ LNG1 Co-Financing กากับดูแลโดยผ่านทางการเป็ นผูถ้ ือหุน้
2) HV JOC, HL JOC, GBRS และ LAL กากับดูแลโดยผ่านทางคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
3) OLNG (ผูถ้ ือหุน้ ) จะแต่งตัง้ กรรมการ QLNG หมุนเวียนเปลี่ยนเป็ นรายปี

เอกสารแนบ 2 หน้า 7

เอกสารแนบ 2 หน้า 7
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน
กำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 1 มกราคม 2565 มีดังนี้
นางสาวญาณินี วจีประทับจิต

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง: 1 มกราคม 2564
อายุ: 52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
การอบรม:
• Introduction to Data-driven Organization and Big Data
Analytic, ปตท.สผ.
• Smart Manufacturing 4.0 vs Internal Audit 4.0, KPMG
• Cloud Auditing & RPA Auditing, PwC
• Performance Audit, KPMG
• Management Audit, Deloitte
• The Divestment and Post Merger Integration, EY
• International Asset Audit, EY
• Overview on Laws & Regulations relating to State
Enterprises, ปตท.สผ.
• Stakeholders in the Supply Chain Management, CP
Training Consortium Ltd.
• EP-LEAD III Leadership Development Program, IMD
• GRC Online Training: Anti-Corruption, ปตท.สผ.

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
พ.ย. 2562 - ธ.ค. 2563 ผู้เชี่ยวชาญ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
มอบหมายให้ช่วยปฏิบัติงาน
ด้านงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
ม.ค. 2562 - ต.ค. 2562 รักษาการ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
ก.ค. 2561 - ธ.ค. 2561 รักษาการ ผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
สายงานบริหารความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน ปตท.สผ.
ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงาน
โครงการระหว่างประเทศ
และปฏิบัติงานสมทบ
ตำ�แหน่ง Senior Manager,
Business Support Division
บริษัท CARIGALI-PTTEPI
Operating Company Sdn. Bhd.
ประเทศมาเลเซีย, ปตท.สผ.

• ���������������������������������������������������������������������������������������
�
���������
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 1 มกราคม 2565
มีดังนี้
นางสาวชลิดา ศรีกรกุล

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การควบคุมภายใน
และการกำ�กับดูแลบริษัทย่อย
วันที่เข้าดำ�รงตำ�แหน่ง: 26 มกราคม 2564
อายุ: 53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา:
• ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต Linguistics,
California State University, Fresno สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม:
• Tax Overview & Compliance
• Petroleum Fiscal System and E&P Economic
• International Tax
• Financial Modelling
• Finance for Non-Finance Management
• Corporate Governance
• Overview on LNG Markets and Contracts
• Production Sharing Contract
• Oil and Gas Contracts
• LNG Fundamentals
• Understanding of Gas Sale Agreement
• Petroleum Income Tax

ประสบการณ์ทำ�งานในระยะ 5 ปีย้อนหลัง:
ม.ค. 2564 - ปัจจุบัน
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบรรษัทภิบาล
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การควบคุมภายใน และการกำ�กับดูแล
บริษัทย่อย
ธ.ค. 2558 - ธ.ค. 2563 เจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายการบริหารงาน
กรรมการและบรรษัทภิบาลบริษทั ย่อย

322

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

กสารแนบย4ดเกี
: รา่ยยวกั
ละเบอยี รายการประเมิ
ดเกยี่ วกบั รายกนาราคาทรั
รประเมนิ รพาคย์าสทินรพ
ั ยส์ นิ
เอกสารแนบ 4:เอรายละเอี
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

• �����������������������������������������������������
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แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

เอกสารแนบ 5: การกำ
เอกสา�รกัแนบบดู5แ: ลกิ
การจกการที
ำกบั ดแู ่ด
ลกีแจิ ละจริ
การทย
ดี่ แี ธรรมธุ
ละจริยธรรรกิมจธรุ กจิ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้ กาหนดให้ “การกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ” ของกลุ่ม ปตท.สผ. มี ฐ านะเป็ น ระเบี ย บของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเปิ ด เผยรายละเอี ย ดไว้ใ นเว็ บ ไซต์ข อง
ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Aboutpttep/Publications/download.aspx?Content=4507

เอกสารแนบ 5 หน้า 1
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564

เอกสารแนบ 6: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 6: รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายละเอี ย ดปรากฏในหมวด “รายงานผลการด าเนิ น งานส าคัญ ด้า นการก ากับ ดูแ ลกิ จ การ” หัว ข้อ “รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ”

เอกสารแนบ 6 หน้า 1

รายงานทางการเงิน
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รายงานความรัับผิิดชอบของคณะกรรมการต่่อรายงานทางการเงิิน

รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน

งบการเงินของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิ ตปิ โตรเลียม จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ที่นำมาจัดทำ
งบการเงินรวมได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ภายใต้พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
ซึ่ง หมายถึ ง มาตรฐานการบั ญ ชี ที่ อ อกภายใต้ พ ระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ พ.ศ. 2547 รวมถึ ง การตี ค วามและ
แนวปฏิ บั ติ ท างการบั ญ ชี ที่ ป ระกาศใช้ โ ดยสภาวิ ช าชี พ บั ญ ชี และตามข้ อ กำหนดของคณ ะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการจัดทำและนำเสนอรายงานทางการเงินภายใต้พระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการรับ ผิ ดชอบต่ อรายงานทางการเงิน ของบริษั ท ปตท.สำรวจและผลิต ปิ โตรเลี ย ม จำกั ด
(มหาชน) และบริ ษั ท ย่ อ ยที่ จั ด ทำขึ้ น เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า ได้ แ สดงฐานะการเงิ น ผลการดำเนิ น งาน
และกระแสเงิน สดที่เป็น จริงและสมเหตุสมผล โดยได้จัดให้มีการบัน ทึกข้อมูลทางบัญ ชีที่ถูกต้องครบถ้ วนและ
เพียงพอที่จะรัก ษาไว้ซึ่งทรัพย์สิน รวมทั้งการป้องกันการทุจริตและการดำเนินการที่ผิดปกติ และในการจัดทำ
รายงานทางการเงินได้มีการพิจารณาเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ และเป็นไป
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมทั้งได้มีการเปิดเผยข้อมูลสำคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ซึ่งผู้สอบบั ญ ชี ได้ แสดงความเห็ น ต่องบการเงิน ของบริษั ท ปตท.สำรวจและผลิ ตปิ โตรเลี ย ม จำกัด
(มหาชน) และบริษัทย่อยในรายงานของผู้สอบบัญชี

(นายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย)
ประธานกรรมการ

11 กุมภาพันธ์ 2565

(นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ที่จัดทำขึ้นตามแม่บทการนำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องตามที่ควร (งบการเงินจัดทำขึ้นตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน)

• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

รายงานของผู
้สอบบั�สญอบบัั
ชีรับอนุ
รายงานของผู้้
ญญชีีาตรัับอนุุญาต
เสนอ
ผู้ถผูือ้ถหุือ้นหุของบริ
�รวจและผลิตตปิปิโตรเลี
�กัดด (มหาชน)
เสนอ
้นของบริษัทษัทปตท.สำ
ปตท.สำรวจและผลิ
โตรเลียยมม จำจำกั
(มหาชน)
ความเห็น
ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จำกัด (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทย่อย (กลุ่มบริษัท) และฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 และผลการดำเนินงานรวมและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการ รวมถึงกระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะ
กิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน โดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
งบการเงินทีต่ รวจสอบ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย
 งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
 งบกำไรขาดทุนรวมและงบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
 งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของเฉพาะกิจการสำหรับ
ปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
 งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน และ
 หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซึ่งประกอบด้วยนโยบายการบัญชีที่สำคัญและหมายเหตุ
เรื่องอื่น ๆ
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เกณฑ์ในการแสดงความเห็น
ข้ าพเจ้า ได้ ปฏิบ ัต ิ งานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบั ญชี และหลั กเกณฑ์ มาตรฐานเกี ่ ย วกั บการตรวจเงิ นแผ่ นดิ น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่ าวไว้ในส่วนของความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและ
งบการเงิ น เฉพาะกิ จการในรายงานของข้ า พเจ้า ข้ า พเจ้า มีค วามเป็น อิส ระจากกลุ่ มบริ ษัท และบริ ษัท ตามข้อกำหนด
จรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กำหนดโดยคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามข้อกำหนดจรรยาบรรณเหล่านี้และ
หลั กเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ข้า พเจ้าเชื่อว่า หลักฐานการสอบบัญชีที่ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและ
เหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า
เรื่องอื่น
หลั กเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่กล่าวถึงไว้ในวรรคเกณฑ์ในการแสดงความเห็นและส่วนของความ
รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเกี่ยวข้องเฉพาะในส่วนของการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงินโดยผู้สอบบัญชีรบั อนุญาต
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
เรื่องสำคัญในการตรวจสอบคือเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดตามดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าในการ
ตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดปัจจุบัน ข้าพเจ้าได้นำเรื่องเหล่านี้มาพิจารณาในบริบทของ
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทั้งนี้ ข้าพเจ้าไม่ได้
แสดงความเห็นแยกต่างหากสำหรับเรื่องเหล่านี้

• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ

วิธีการตรวจสอบ

การประเมินการด้อยค่าของค่าความนิยมและสินทรัพย์
ที่มีอายุเกินกว่าหนึ่งปี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีค่าความนิยม ข้าพเจ้า ปฏิบัติ งานดังต่อไปนี้เ พื่อประเมิน การทดสอบการ
สุ ท ธิ จากค่ าเผื ่ อการด้ อยค่ าเป็ น จำนวน 1,740.80 ล้ า น ด้ อ ยค่ า ที่ จ ั ด ทำโดยผู้ บริห ารเกี ่ ย วกับ ค่ าความนิ ย ม และ
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และสินทรัพย์ที่มีอายุเกินกว่าหนึ่งปี สินทรัพย์ที่มีอายุเกินกว่าหนึ่งปี
ซึ่งประกอบด้วยบัญ ชี ที ่ดิ น อาคารและอุ ปกรณ์ สุท ธิจาก  ประเมินความเหมาะสมของข้อบ่งชี้การด้อยค่าที่จัดทำขึ้น
ค่า เผื ่อการด้อยค่าเป็นจำนวน 11,379.66 ล้า นดอลลาร์ โดยผู้บริหาร
สหรั ฐ อเมริ ก าและสิ น ทรั พ ย์ ท ี ่ เกิ ด จากการสำรวจและ
 ประเมิ นความเหมาะสมของการระบุ หน่ วยของสินทรั พย์
ประเมิ น ค่ า สุ ท ธิ จ ากค่ า เผื ่ อ การด้ อ ยค่ า เป็ น จำนวน
ที่ก่อให้เกิดเงินสดของกลุ่มบริษัท รวมถึงประเมินขั้นตอน
3,121.29 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า มู ล ค่ า รวมของ
สินทรัพย์สุทธิดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 69 ของสินทรัพย์รวม ภายในในกระบวนการทดสอบการด้อยค่าของกลุ่มบริษัท
ของกลุ่มบริษัท โดยในระหว่างปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัท  หารือกับผู้บริหารเพื่อทำความเข้าใจข้อสมมติฐานที่ผู้บริหาร
บันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับค่าความนิยมจำนวน ใช้ในการประมาณกระแสเงินสดเพื่ อใช้ในการทดสอบการ
163 ล้ านดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา ซึ ่ ง เปิ ดเผยในหมายเหตุ ด้อยค่า และประเมินกระบวนการในการทดสอบการด้อยค่า
ประกอบงบการเงินข้อ 19 และบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่า รวมถึงข้อสมมติฐานที่ใช้เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารใช้กระบวนการ
สำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นจำนวน 20 ล้านดอลลาร์ และข้อสมมติฐานดังกล่าวอย่างสอดคล้องกันในกลุ่มบริษัท
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21  สอบถามผู ้ บริ หารในเชิ งทดสอบเกี ่ ยวกั บข้ อสมมติ ฐ าน
ผู้บริหารทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมทุกปี หรือ ที่สำคัญที่ผู้บริหารใช้ในการทดสอบการด้อยค่าความนิยม
เมื่อมีข้อบ่งชี้ว่าค่าความนิยมดังกล่าวอาจเกิดการด้อยค่า และสิ นทรั พย์ ท ี ่ ม ี อายุ เกิ นกว่ าหนึ่ งปี โดยเฉพาะข้ อมู ล
และทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีอายุเกินกว่าหนึ่งปี ที่เกี่ยวกับแนวโน้มของราคาน้ำมันในตลาดโลก ประมาณการ
เมื ่ อ มี ข ้ อบ่ง ชี ้ว ่ า สิ น ทรั พย์ ดั งกล่ า วอาจเกิ ด การด้อยค่า ปริมาณสำรองปิโตรเลียม แผนการสำรวจ แผนการพัฒนา
การทดสอบการด้ อยค่ านั ้ นจั ดทำในระดั บของหน่วยของ แผนการผลิต โครงสร้างต้นทุน อัตราการเติบโต และอัตราการ
สินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
คิดลด โดยเปรียบเทียบข้อสมมติฐานที่สำคัญกับแหล่งข้อมูล
การคำนวณหามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน (มูลค่าจากการใช้ ภายนอก และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติแล้ว
หรือมูลค่ายุติธรรมหักด้วยต้นทุนในการจำหน่าย แล้วแต่  ประเมินความสมเหตุสมผลของแผนธุรกิจ โดยเปรียบเทียบ
จำนวนเงินใดจะสูงกว่า) ของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิด แผนของปี พ.ศ. 2564 กับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง
เงิ นสดซึ่ งเป็นกลุ่ มของสิ น ทรั พย์ที่มี อายุเ กิ นกว่าหนึ่งปี
และค่าความนิยมต้องใช้ดุลยพินิจที่สำคัญของผู้บริหาร
ในการระบุ ห น่ วยของสิน ทรั พย์ ท ี ่ ก ่อให้ เกิ ด เงิ นสด และ
ข้อสมมติฐานที่ใช้ในการวัดมูลค่า ซึ่งข้อสมมติฐานดังกล่าว
ได้แก่ แนวโน้มของราคาน้ำมันในตลาดโลก ประมาณการ
ปริมาณสำรองปิโตรเลียม แผนการสำรวจ แผนการพัฒนา
แผนการผลิต โครงสร้างต้นทุน อัตราการเติบโต และอัตรา
คิดลดที่ใช้ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
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เรื่องสำคัญในการตรวจสอบ
ผู้บริหารพิจารณาเรื่องดังต่อไปนี้ในการประเมินข้อ บ่งชี้
การด้อยค่า
 การสำรวจที่ไม่ประสบความสำเร็จในระหว่างปี
 การลดลงอย่างมีนัยสำคัญของราคาน้ำมันในตลาดโลก
 การเปลี่ ยนแปลงอย่ างมีน ั ยสำคั ญของแผนการสำรวจ
แผนการพัฒนา และแผนการผลิต และ
 การเปลี่ยนแปลงของประมาณการปริมาณสำรองปิโตรเลียม

วิธีการตรวจสอบ




ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบกับ
ข้ อมูลของบริ ษัทที่อยู่ ในอุตสาหกรรมเดียวกั นที่สามารถ
อ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่วไปโดยผู้เชี่ยวชาญของ
ผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลดที่ผู้บริหารใช้อยู่ใน
เกณฑ์ ท ี ่ ใ กล้ เคี ย งกั บ บริ ษ ั ทที ่ อ ยู ่ ใ นอุ ต สาหกรรมและ
ที่สามารถยอมรับได้
ทดสอบการวิ เคราะห์ ค วามอ่ อ นไหวของข้ อ สมมติ ฐ าน
ที่สำคัญเพื่อประเมินหาปัจจัยที่มีผลต่อการวิเคราะห์ความ
อ่อนไหวและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการเปลี่ยนแปลงของ
ข้อสมมติฐาน

ข้ าพเจ้ าให้ ความสนใจในเรื ่ องการทดสอบการด้ อยค่าของ
สินทรัพย์ดังต่อไปนี้ เนื่องจากมูลค่าของสินทรัพย์ดังกล่าว
มีสาระสำคัญ การกำหนดประมาณการของมูลค่าที่คาดว่า
จะได้ ร ั บคื นต้ องอาศั ยข้ อสมมติ ฐานในการคำนวณเป็ น จากการปฏิ บ ั ต ิ งานดั งกล่ าว ข้ าพเจ้ าพบว่ า ข้ อสมมติ ฐาน
จำนวนมาก และเป็นเรื่องที่ผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการ ที ่ สำคัญที ่ผ ู้บริ หารใช้ มี ความสมเหตุสมผลและอยู่ในช่วงที่
ประเมินความเหมาะสมสำหรับการรับรู้การด้อยค่า
ยอมรับได้ รวมทัง้ สอดคล้องกับหลักฐานสนับสนุน




ค่าความนิยมจำนวน 520.46 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ซึ ่งเกิดจากการซื ้อธุรกิจสำรวจและผลิ ตปิ โตรเลียมใน
ประเทศไทย ค่าความนิยมจำนวน 454.10 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐ อเมริ ก า ซึ ่ ง เกิ ด จากการซื ้ อธุ ร กิ จสำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในภูม ิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ่ืน
และค่ า ความนิ ย มจำนวน 562.97 ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาซึ่ งเกิดจากการซื้อธุ รกิจสำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมในภูมิภาคแอฟริกา และ
สิน ทรัพ ย์ ท ี ่ ม ีอ ายุ เกิ น กว่ า หนึ ่ ง ปี จ ำนวน 14,500.95
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
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การประมาณมูลค่ายุติธรรมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ
ในโครงการโอมานแปลง 61
อ้ า งอิ ง หมายเหตุ ป ระกอบงบการเงิ นข้ อ 34 เมื ่ อวั นที่ ข้าพเจ้าปฏิบ ัติงานดังต่อไปนี้เพื่อให้ได้หลักฐานที่เพียงพอ
1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้ลงนามในสัญญา เกี่ยวกับการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ซื้ อ
ซื้อขายสัดส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement: มาของผู้บริหาร ณ วันที่การซื้อธุรกิจ
SPA) เพื ่ อเข้า ซื ้ อสั ด ส่ วนร้ อยละ 20 ในโครงการโอมาน
แปลง 61 ในประเทศโอมาน ด้ ว ยมู ล ค่ า ยุ ต ิ ธ รรมของ  อ่านสัญญาซื้อขายฉบับสมบูรณ์และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
สิ่งตอบแทนที่โอนให้ ณ วันที่ซื้อ จำนวน 2,368.38 ล้า น
เพือ่ ทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ
ดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า โดยการซื ้ อ สั ด ส่ ว นการลงทุ น
 ประเมินความรู้ความสามารถ คุณสมบัติ ประสบการณ์ในอดีต
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ทั้งนี้
ผู้ บริ ห ารของกลุ่ มบริษ ั ทประเมิ น ว่ าการซื ้อ สัด ส่ว นการ และความเป็นอิสระของผู้เชี่ยวชาญที่ผู้บริหารใช้
ลงทุนดังกล่าวถือเป็นการซื้อส่วนได้เสียในการดำเนินงาน  ประเมิ นความเหมาะสมของข้ อสมมติ ฐานที ่ ใ ช้ ใ นการ
ร่วมกัน ภายใต้คำนิยามที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงาน วัดมูลค่ายุ ติธรรมของสินทรั พย์สุ ทธิท ี่ระบุ ได้ ณ วันที่ซ้ือ
ทางการเงินฉบับที่ 11 เรื่องการร่วมการงาน และเนื่องจาก โดยได้ปฏิบัติตามวิธีดังนี้
ส่ ว นได้ เสี ยในการดำเนิ น งานร่ ว มกัน ที ่ ซ ื ้ อ มาดั งกล่า ว - ทดสอบข้อสมมติฐานที่สำคัญทีใ่ ช้สำหรับการประมาณ
มีกิจกรรมของการดำเนินงานซึ่งประกอบกันขึ้นเป็นธุรกิจ
มูลค่ายุติธรรม โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับแนวโน้มของ
ตามคำนิ ยามที ่ ระบุ ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ราคาน้ ำมั นในตลาดโลก ประมาณการปริ มาณสำรอง
ฉบับที่ 3 เรื่องการรวมธุรกิจ ส่งผลให้กลุ่มบริษัทต้องนำ
ปิ โตรเลียม แผนการสำรวจ แผนการผลิ ต โครงสร้ า ง
หลั ก การบั ญ ชี ท ี ่ เ กี ่ ย วกั บ การรวมธุ ร กิ จ ทั ้ ง หมดตาม
ต้ น ทุ น อั ต ราการเติ บ โต และอั ต ราการคิด ลด โดย
มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่องการรวม
เปรีย บเทีย บข้อสมมติฐานที่สำคัญกับแหล่งข้อมูลที่
ธุ ร กิจ มาถื อ ปฎิ บ ั ต ิ ส ำหรั บ การวั ด มู ล ค่ า ยุ ต ิ ธ รรมของ
เปิดเผยโดยทั่วไป และแผนธุรกิจที่ได้รับอนุมัติแล้วกับ
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มาจากการซื้อสัดส่วนการลงทุน
ข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทัว่ ไป
ดังกล่าว และการพิจารณาการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ
- ประเมินอัตราคิดลดโดยการพิจารณาและเปรียบเทียบ
ผู้ บริ ห ารได้ ใ ช้ ผู ้ เชี ่ ย วชาญที ่ เป็นบุ คคลภายนอกในการ
กับ ข้ อ มูลของบริษั ท ที่อ ยู่ ใ นอุต สาหกรรมเดียวกัน ที่
ประเมินมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา
สามารถอ้างอิงได้จากข้อมูลที่เปิดเผยโดยทั่ว ไปโดย
ณ วั น ที่ ซ ื ้ อโดยมี ม ู ล ค่ าเท่ า กั บ 2,710.26 ล้ านดอลลาร์
ผู้เชี่ยวชาญของผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าอัตราคิดลด
สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยที่ดิน อาคารและ
ที่ผู้บริหารใช้อยู่ใ นเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับบริษัทที่อยู่ใน
อุปกรณ์จำนวน 2,165.71 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และ
อุตสาหกรรมและที่สามารถยอมรับได้
สิ น ทรั พ ย์ ท ี ่ เ กิ ด จากการสำรวจและประเมิ น ค่า จำนวน
332.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา การวัดมูลค่ายุติธรรม - ประเมิ น ความเหมาะสมของวิ ธ ี ก ารประเมิ น มู ล ค่ า
ยุ ต ิ ธ รรมว่ าเป็ นไปตามข้ อกำหนดของมาตรฐานการ
ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการปันส่วนต้นทุนการรวมธุรกิจ
การรวมธุรกิจดังกล่าวทำให้เกิดกำไรจากการซื้อธุรกิจใน
รายงานทางการเงิน
ราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมจำนวน 341.87 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
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ในการประเมิ นมูลค่ายุติธรรมของสิ นทรั พย์สุ ทธิที่ ระบุ ได้
ที่ได้มา ณ วันที่ซื้อดังกล่าว ต้องอาศัยดุลยพินิจที่สำคัญ
ของผู ้ บ ริ ห ารในการเลื อ กใช้ ว ิ ธ ี ใ นการประมาณมู ล ค่ า
ยุติธรรม ประมาณการผลการดำเนินงานและประมาณการ
กระแสเงิ น สดในอนาคต รวมถึ งการใช้อ ั ตราการคิดลด
ที ่ เหมาะสมในการคิ ดลดประมาณการกระแสเงิ น สด
ข้อสมมติฐานที่สำคัญที่ใช้ในการคำนวณมูลค่ายุติธรรม
ต่าง ๆ เช่น แนวโน้มของราคาน้ำมันในตลาดโลก ประมาณ
การปริ มาณสำรองปิโตรเลียม แผนการสำรวจ แผนการ
ผลิต โครงสร้างต้นทุน อัตราการเติบโต และอัตราคิดลดที่ใช้
ในการคิดลดประมาณการกระแสเงินสดคิดลด
ข้ าพเจ้าให้ ความสนใจในเรื ่ องมู ลค่ ายุ ต ิ ธ รรมของที ่ ดิ น
อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและ
ประเมินค่า ที่ เกิดขึ้ นจากการซื ้อธุรกิ จ เนื ่องจากความมี
สาระสำคั ญ ของรายการ และผู้ เ ชี ่ ย วชาญที ่ เ ป็ น
บุ ค คลภายนอกใช้ว ิธ ีค ิดลดกระแสเงิน สดในการประเมิน
มูลค่ายุติธรรม ซึ่งต้องอาศัยข้อสมมติฐานในการคำนวณ
เป็นจำนวนมาก อีกทั้งการกำหนดข้อสมมติฐานดังกล่าว
ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจที่สำคัญของผู ้บริหารในการประเมิน
ความเป็ น ไปได้ ของกระแสเงิ นสดในอนาคต และอั ต รา
คิดลดที่ใช้ในการคำนวณดังกล่าว
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ทดสอบการคำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุ
ได้รวมทั้งความถูกต้องของจำนวนกำไรจากการซื้อธุรกิจ
ในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น

จากการปฏิ บ ั ติ งานดั ง กล่ าว ข้ า พเจ้ าพบว่ า วิ ธ ี ก ารและ
ข้อสมมติฐานที่ผู้บริหารใช้ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมและ
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมที่เกิดขึ้น
มีความเหมาะสม

• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อมูลอืน่
กรรมการเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจำปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบัญชีที่อยู่ในรายงานนั้น ข้า พเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจำปีภายหลังวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีนี้
ความเห็นของข้ าพเจ้ า ต่อ งบการเงิ นรวมและงบการเงิน เฉพาะกิจ การไม่ค รอบคลุมถึง ข้อมูลอื่น และข้าพเจ้า ไม่ได้ให้
ความเชื่อมั่นต่อข้อมูลอื่น
ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมูลอื่นมีความขัดแย้งที่มีสาระสำคัญกับงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกับความรู้ที่ได้รับจาก
การตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏว่าข้อมูลอื่นมีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจำปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามีการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้อง
สื่อสารเรื่องดังกล่าวกับคณะกรรมการตรวจสอบ
ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
กรรมการมีหน้า ที ่ รั บผิด ชอบในการจัด ทำและนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจ การเหล่า นี้ โดยถูก ต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจำเป็น
เพื่อให้สามารถจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระสำคัญไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุ่มบริษัท
และบริษัทในการดำเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้เกณฑ์
การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่อง เว้นแต่กรรมการมีความตั้งใจที่จะเลิกกลุ่มบริษัทและบริษัท หรือหยุดดำเนินงาน
หรือไม่สามารถดำเนินงานต่อเนื่องต่อไปได้
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการกำกับดูแลกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท
และบริษัท
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ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญหรือ ไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบัญชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลคือ
ความเชื่อมั่นในระดับสูง แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีและหลักเกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินจะสามารถตรวจพบข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่มีอยู่ได้เสมอไป
ข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระสำคัญเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่า
รายการที่ขัดต่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการ หรือทุกรายการรวมกันจะมีผลต่อการตัดสินใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการเหล่านี้
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชีและหลักเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน ข้าพเจ้าได้ใช้
ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต และสงสัยเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ
ข้าพเจ้ารวมถึง






ระบุและประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื่อตอบสนอง
ต่อความเสี่ยงเหล่านั้น และได้หลักฐานการสอบบัญชีที่เพียงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของ
ข้ าพเจ้ า ความเสี่ยงที ่ ไม่ พบข้อมูลที ่ ข ั ดต่อข้อ เท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญ ซึ่งเป็น ผลมาจากการทุจ ริต จะสูง กว่ า
ความเสี่ยงที่เกิดจากข้อผิดพลาด เนื่องจากการทุจริตอาจเกี่ยวกับการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน
การตั้งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดงข้อมูลที่ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน
ทำความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มบริษัท
และบริษัท
ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบัญชี และ
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องซึ่งจัดทำขึ้นโดยกรรมการ

• รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต







สรุปเกี่ยวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีสำหรับการดำเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลักฐานการ
สอบบัญชีที่ได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่อาจเป็นเหตุ
ให้ เ กิด ข้ อสงสัย อย่า งมีน ั ยสำคั ญต่ อความสามารถของกลุ่มบริษ ัทและบริษ ัทในการดำเนินงานต่อเนื่อ งหรือไม่
ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไม่แน่นอนที่มีสาระสำคัญ ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า
โดยให้ข้อสังเกตถึงการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าการเปิดเผย
ดังกล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึ้นอยู่กับหลักฐานการสอบบัญชี
ที่ได้รับจนถึงวันที่ในรายงานของผู้สอบบัญชีของข้าพเจ้า อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็น
เหตุให้กลุ่มบริษัทและบริษัทต้องหยุดการดำเนินงานต่อเนื่อง
ประเมินการนำเสนอ โครงสร้างและเนื้อหาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึงการเปิดเผย
ข้อมูลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบที่ทำให้มีการนำเสนอ
ข้อมูลโดยถูกต้องตามที่ควรหรือไม่
ได้รบั หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินของกิจการภายในกลุ่มหรือกิจกรรม
ทางธุรกิจภายในกลุ่ มบริษ ัท เพื ่ อแสดงความเห็ นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้า รับ ผิด ชอบต่อการกำหนดแนวทาง
การควบคุมดูแลและการปฏิบัติงานตรวจสอบกลุ่มบริษัท ข้าพเจ้าเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อความเห็นของ
ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญซึ่งรวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่
ได้วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยสำคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยสำคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหว่างการตรวจสอบของข้าพเจ้า
ข้ าพเจ้า ได้ ใ ห้ค ำรั บรองแก่ คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้า ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดจรรยาบรรณและหลัก เกณฑ์
มาตรฐานเกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ทั้งหมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพิจารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระ
ของข้าพเจ้าและมาตรการที่ข้าพเจ้าใช้เพื่อป้องกันไม่ให้ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ

335

336

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

จากเรื่องที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มีนัยสำคัญที่สุดในการตรวจสอบงบการเงิน
รวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบันและกำหนดเป็นเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบายเรื่องเหล่านี้
ในรายงานของผู้สอบบัญชี เว้นแต่กฎหมายหรือข้อบังคับไม่ให้เปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว หรือในสถานการณ์
ที่ย ากที่จะเกิดขึ้น ข้าพเจ้าพิจารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดังกล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระทำดังกล่าวสามารถ
คาดการณ์ได้อย่างสมเหตุ ผลว่า จะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนได้เ สียสาธารณะจากการสื่อสาร
ดังกล่าว

บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด

อมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข
ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 4599
กรุงเทพมหานคร
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

• งบการเงิน
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หมายเหตุ
สินทรัพย

งบการเงินรวม
หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริ
กา นรวม
งบการเงิ
31 ฐธัอเมริ
นวาคม
31 ธันวาคม
หน31วย:ธันพัวาคม
นดอลลารสหรั
กา
2564
2563
2564
31พ.ศ.
ธันวาคม
31พ.ศ.
ธันวาคม
31พ.ศ.
ธันวาคม

หนวย: พันบาท
หนว31ย:ธัพันนวาคม
บาท
พ.ศ.
2563
31 ธันวาคม

หมายเหตุ

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

11

2,559,189
2,559,1891,000,303420,969
1,000,303
59,366
420,969
16,427
59,366
120,414
16,427

3,704,003
100,000
3,704,003
790,763
100,000
338,105
790,763
56,168
338,105
4,362
56,168
90,847
4,362

85,527,810
85,527,81033,430,04014,068,739
33,430,040
1,984,024
14,068,739
548,990
1,984,024
4,024,240
548,990

111,257,372
3,003,707
111,257,372
23,752,181
3,003,707
10,155,695
23,752,181
1,687,122
10,155,695
131,009
1,687,122
2,728,786
131,009

สินทรัพยหมุนเวียน
สดและรายการเที
สิเงินนทรั
พยหมุนเวียนยบเทาเงินสด
เงินนลงทุ
นระยะสั้น ยบเทาเงินสด
เงิ
สดและรายการเที
ลูเงิกนหนี
าและลู
้น กหนี้อื่น
ลงทุ้การค
นระยะสั
คาคงเหลื
้การคาอและลูกหนี้อื่น
ลูสิกนหนี
ยภาษีอเงินไดของงวดปจจุบัน
สิสินนคทรัาพคงเหลื
สิสินนทรั
น จจุบัน
ทรัพพยยอภนุาษีพเันงิธนทไดางการเงิ
ของงวดป
สิสินนทรั
่น น
ทรัพพยยหอนุมุพนันเวีธยทนอื
างการเงิ

11
12
14
12
14
7
7

รวมสิ
นเวี่น ยน
สินทรัพนยทรั
หมุพนยเวีหยมุนอื

4,176,668
120,414

5,084,248
90,847

139,583,843
4,024,240

152,715,872
2,728,786

รวมสินทรัพยหมุนเวียน
สินทรัพยไมหมุนเวียน

4,176,668

5,084,248

139,583,843

152,715,872

220,880
210,235
220,880
41,500
210,235
11,379,664
41,500
519,711
11,379,664
1,740,803
519,711
135,719
1,740,803
3,121,294
135,719
1,317,826
3,121,294
290,546
1,317,826
825
290,546
109,824
825
179,692
109,824

216,866
233,344
216,866
74,945
233,344
9,837,537
74,945
482,778
9,837,537
1,903,803
482,778
130,453
1,903,803
2,886,220
130,453
1,098,682
2,886,220
265,789
1,098,682
49,051
265,789
49,636
49,051
180,094
49,636

7,381,771
7,026,037
7,381,771
1,386,921
7,026,037
380,307,143
1,386,921
17,368,709
380,307,143
58,177,427
17,368,709
4,535,718
58,177,427
104,313,320
4,535,718
44,041,594
104,313,320
9,710,013
44,041,594
27,581
9,710,013
3,670,310
27,581
6,005,282
3,670,310

6,514,000
7,008,969
6,514,000
2,251,134
7,008,969
295,490,745
2,251,134
14,501,235
295,490,745
57,184,639
14,501,235
3,918,436
57,184,639
86,693,591
3,918,436
33,001,186
86,693,591
7,983,520
33,001,186
1,473,344
7,983,520
1,490,925
1,473,344
5,409,499
1,490,925

เงิ
ลงทุพนยในบริ
สินนทรั
ไมหษมุัทนรเวีวมยน
เงิ
เงินนลงทุ
ลงทุนนในการร
ในบริษัทวรมค
วมา
เงิ
ใหกูยนืมในการร
ระยะยาวแก
เงินนลงทุ
วมคา กิจการที่เกี่ยวของกัน
ทีเงิ่ดนินใหอาคารและอุ
ปกรณกิจการที่เกี่ยวของกัน
กูยืมระยะยาวแก
พยสิทธิการใช
ทีสิน่ดทรั
ิน อาคารและอุ
ปกรณ
คสินาความนิ
ย
ม
ทรัพยสิทธิการใช
สิคนาความนิ
ทรัพยไมยมมีตัวตน
ทรัพพยยไทมี่เกิมดีตจากการสํ
สิสินนทรั
ัวตน ารวจและประเมินคา
ทรัพพยยทภี่เาษี
งินไดรอการตั
ดบัญชี นคา
สิสินนทรั
กิดเจากการสํ
ารวจและประเมิ
สิสิทนธิทรัในการได
พยภาษีรเงิับนชดเชยจากกองทุ
ไดรอการตัดบัญนชีการรื้อถอน
สิสินททรั
พยอนุพรันับธชดเชยจากกองทุ
ทางการเงิน นการรื้อถอน
ธิในการได
สิสินนทรั
นไมหมุนนเวียนอื่น
ทรัพพยยทอนุางการเงิ
พันธทางการเงิ
สิสินนทรั
หมุนเวียนนอื
ทรัพพยยไทมางการเงิ
ไม่นหมุนเวียนอื่น

16
16
16
15
16
17
15
18
17
19
18

รวมสิ
นเวี
สินทรัพนยทรั
ไมพหยมุไนมเวีหยมุนอื
่น ยน

23

19
20
22
20
22
7
7
23

19,268,519
179,692

17,409,198
180,094

643,951,826
6,005,282

522,921,223
5,409,499

รวมสินทรัพยไมหมุนเวียน

23,445,187
19,268,519

22,493,446
17,409,198

783,535,669
643,951,826

675,637,095
522,921,223

รวมสินทรัพย

23,445,187

22,493,446

783,535,669

675,637,095

____________________________________
(นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล)
____________________________________
ประธานเจาลาวั
หนาลทีย่บชัยริหกุาร
(นายมนตรี
ล)

_________________________________
(นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล)
_________________________________
ผูชวยกรรมการผู
สายงานบั
(นายเสริมศัจกัดดิการใหญ
์ สัจจะวรรณกุ
ล) ญชี

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นาหน
รวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นส่วนหนึ่งนของงบการเงิ
นนี้ จัดการใหญ สายงานบัญชี
ประธานเจ
าที่บริหารนเฉพาะกิ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
จการเปนจสวการเป็
นหนึ่งของงบการเงิ
นี้ ผูชวยกรรมการผู
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

11
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ
่ 31 ธัน�รวจและผลิ
วาคม พ.ศ.ตปิ2564
บริวัษนัททีปตท.สำ
โตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ

งบการเงินรวม
หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

หนวย: พันบาท
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563

หนี้สินและสวนของเจาของ
หนี้สินหมุนเวียน
เจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น
สวนของหนี้สินระยะยาว
ที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งป
ภาษีเงินไดคางจาย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น

24

1,096,946

893,694

36,659,830

26,843,944

25

633,346
782,837
381,144
49,209
183,466

135,475
504,785
150,218
29,675
159,074

21,166,366
26,162,328
12,737,799
1,644,539
6,131,426

4,069,275
15,162,267
4,512,101
891,347
4,778,114

3,126,948

1,872,921

104,502,288

56,257,048

25
25
25
22
28
26

2,475,802
596,057
388,510
1,504,258
205,381
2,458,593

2,830,375
594,659
371,552
1,445,792
265,511
3,140,385

82,741,041
19,920,163
12,983,959
50,272,138
6,863,853
82,165,892

85,016,153
17,861,825
11,160,344
43,427,363
7,975,139
94,327,939

27
7

120,727
8,413
132,279

103,243
674
69,216

4,034,672
281,165
4,420,750

3,101,126
20,239
2,079,039

7,890,020

8,821,407

263,683,633

264,969,167

11,016,968

10,694,328

368,185,921

321,226,215

7

รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไมหมุนเวียน
หุนกู
เงินกูยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเชา
หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี
ประมาณการหนี้สินผลประโยชนของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินคารื้อถอนอุปกรณการผลิต
ประมาณการหนี้สินคาตอบแทน
การตอระยะเวลาการผลิตปโตรเลียม
หนี้สินอนุพันธทางการเงิน
หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินไมหมุนเวียน
รวมหนี้สิน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

• งบการเงิน
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ัท ปตท.สํ
ารวจและผลิ
ปโตรเลี
ด (มหาชน)
บริบริ
ษัทษปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปตโตรเลี
ยมยจํมากัจํดากั(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
นน
งบแสดงฐานะการเงิ
น
น่ 31
ที่ 31
ธัวาคม
นวาคม
2564ยม จำ�กัด (มหาชน)
ณ
วัษนัทวัทีปตท.สำ
ธัน�รวจและผลิ
พ.ศ.พ.ศ.
บริณ
ตปิ2564
โตรเลี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
ย:นพัดอลลาร
นดอลลาร
ฐอเมริ
ย:นพับาท
นบาท
หนหน
วย:วพั
สหรัสหรั
ฐอเมริ
กา กา
หนหน
วย:วพั
31 31
ธันธัวาคม
นวาคม 31 31
ธันธัวาคม
นวาคม
31 31
ธันธัวาคม
นวาคม
31 31
ธันธัวาคม
นวาคม
หมายเหตุ
หมายเหตุ
พ.ศ.พ.ศ.
2564
2564
พ.ศ.พ.ศ.
2563
2563
พ.ศ.พ.ศ.
2564
2564
พ.ศ.พ.ศ.
2563
2563
หนีหนี
้สิน้สและส
ินและส
วนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ
(ตอ(ต) อ)
สวนของเจ
สวนของเจ
าของ
าของ
ทุนทุเรืนอเรืนหุอนหุ
น น
ทุนทุจดทะเบี
นจดทะเบี
ยนยน
หุนหุสามั
นสามั
ญ 3,969,985,400
ญ 3,969,985,400
หุนหุน
มูลคมูาลหุคนาหุละนละ
1 บาท
1 บาท
ทุนทุทีน่ออกและชํ
ที่ออกและชํ
าระแล
าระแล
ว ว
หุนหุสามั
นสามั
ญ 3,969,985,400
ญ 3,969,985,400
หุนหุน
มูลคมูาลหุคนาหุละนละ
1 บาท
1 บาท
สวนเกิ
สวนเกิ
นมูนลคมูาลหุคนาหุน
หุนหุกูดนอกูยสิ
ดอทยสิธิที่มธิทลี ักี่มษณะคล
ลี ักษณะคล
ายทุานยทุน
กําไรสะสม
กําไรสะสม
จัดสรรแล
จัดสรรแล
ว ว
สํารองตามกฎหมาย
สํารองตามกฎหมาย
สํารองเพื
สํารองเพื
่อการขยายงาน
่อการขยายงาน
ยังไม
ยังไไม
ดจไัดดสรร
จัดสรร
องคองค
ประกอบอื
ประกอบอื
่นของส
่นของส
วนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ

29 29

3,969,985
3,969,985

3,969,985
3,969,985

150,684
150,684

150,684
150,684

3,969,985
3,969,985

3,969,985
3,969,985

3,439,037
3,439,037
156,570
156,570

3,439,037
3,439,037
156,570
156,570

105,417,620
105,417,620
4,981,992
4,981,992

105,417,620
105,417,620
4,981,992
4,981,992

15,048
15,048
431,231
431,231
8,306,161
8,306,161
(70,512)
(70,512)

15,048
15,048
431,231
431,231
7,672,902
7,672,902
(66,354)
(66,354)

396,999
396,999
16,900,000
16,900,000
269,709,716
269,709,716
13,973,436
13,973,436

396,999
396,999
16,900,000
16,900,000
248,775,592
248,775,592
(26,031,308)
(26,031,308)

รวมส
รวมส
วนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ

12,428,219
12,428,219

11,799,118
11,799,118

415,349,748
415,349,748

354,410,880
354,410,880

รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สและส
ินและส
วนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ

23,445,187
23,445,187

22,493,446
22,493,446

783,535,669
783,535,669

675,637,095
675,637,095

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
สวนหนึ
่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
นสวนนหนึ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ปตท.สํ
ารวจและผลิ
โตรเลี
ด (มหาชน)
บริบริ
ษัทษัทปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปตโปตรเลี
ยมยจํมาจํกัาดกั(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
นน
งบแสดงฐานะการเงิ
นพ.ศ.2564
นวาคมพ.ศ.
2564
ณ ณวันวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
นดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ
หนหน
วย:วย:พันพัดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ
กากา
หมายเหตุ
หมายเหตุ

นบาท
หนหน
วย:วย:พันพับาท

นวาคม
3131ธันธัวาคม
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.

นวาคม
3131ธันธัวาคม
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.

นวาคม
3131ธันธัวาคม
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.

นวาคม
3131ธันธัวาคม
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.

สินสิทรั
พและส
ยพย วนของเจาของ
หนี
้สนินทรั
สินสิทรั
พหมุ
ยพหนยมุเวี
หนมุยเวีนยเวีนยน
หนี
้สนินทรั
เงินาเงิหนี
สดและรายการเที
นสดและรายการเที
ย้อบเท
นสด
เจ
้การคาและเจายหนีบเท
ื่นาเงิานเงิสด
ลงทุ
นลงทุ
นระยะสั
น้สระยะสั
้น ้น ญญาเชา
สเงิวนเงินของหนี
ินตามสั

11
2411

788,461
788,461
359,366
- -

1,119,258
1,119,258
301,155
100,000
100,000

26,350,301
26,350,301
12,009,981
- -

33,619,228
33,619,228
9,045,802
3,003,707
3,003,707

ลูกทีลูหนี
้กกํารค
ารค
าและลู
าาและลู
กหนี
กหนี
้อื่น้อื่น ่งป
่ถกึงหนี
า้กหนดชํ
ระภายในหนึ

1212
25
1515

611,701
611,701
30,801
527,281
527,281
601,185

466,349
466,349
25,617
78,317
78,317
443,603

20,442,990
20,442,990
1,029,366
17,621,666
17,621,666
20,091,535

14,007,770
14,007,770
769,459
2,352,399
2,352,399
13,324,549

1414

120,098
120,098
339,913
16,584
16,584
1,284

99,553
99,553
135,433
10,678
10,678
22,656

4,013,664
4,013,664
11,359,848
554,226
554,226
42,923

2,990,288
2,990,288
4,068,017
320,749
320,749
680,518

6,321
6,321
135,220
45,588
45,588
1,467,769

34,067- 39,483
39,483
962,531

211,248
211,248
4,519,035
1,523,537
1,523,537
49,052,688

1,023,265- 1,185,944
1,185,944
28,911,610

2,116,034
2,116,034

1,913,638
1,913,638

70,717,632
70,717,632

57,480,085
57,480,085

520,170
25,577
25,577
29,393
2,484,787
2,484,787
121,516
6,440,835
6,440,835
1,076,113
2,146,452
2,146,452
56,230
56,230
39,711
75,158
75,158
8,413

379,264
25,577
25,577
31,226
1,082,369
1,082,369
188,324
6,795,975
6,795,975
1,663,810
2,754,254
2,754,254
52,412
52,412
87,568
75,158
75,158
-

17,384,009
854,795
854,795
982,326
83,041,306
83,041,306
4,061,055
215,251,993
215,251,993
35,963,586
71,734,200
71,734,200
1,879,210
1,879,210
1,327,146
2,511,758
2,511,758
281,165

11,391,980
768,271
768,271
937,917
32,511,191
32,511,191
5,656,709
204,131,135
204,131,135
49,975,972
82,729,723
82,729,723
1,574,309
1,574,309
2,630,294
2,257,513
2,257,513
-

86,554
86,554
28,076
789,978
789,978
1,823,392
- 3,291,161
226226
22,437
22,437

81,960
81,960
29,893
769,779
769,779
2,380,085
33,516
33,516
3,342,616
235235
20,726
20,726

2,892,612
2,892,612
938,286
26,400,973
26,400,973
60,937,573
- 109,990,261
7,552
7,552
749,862
749,862

2,461,826
2,461,826
897,889
23,121,899
23,121,899
71,490,761
1,006,716
1,006,716
100,402,371
7,073
7,073
622,546
622,546

รวมสิ
นทรั
พยพไยมไหมมุหนมุเวีนยเวีนยน
รวมสิ
นทรั

12,128,234
12,128,234

11,691,961
11,691,961

405,324,261
405,324,261

351,192,202
351,192,202

รวมสิ
รวมสิ
นทรั
นทรั
พยพย

14,244,268
14,244,268

13,605,599
13,605,599

476,041,893
476,041,893

408,672,287
408,672,287

เงินเงิใหนเงิให
กนูยได
กืมูยคระยะสั
ืมาระยะสั
้นแก
กิจกการที
ิจการที
่เกี่ยเกีวข่ยวข
องกัองกั
นน
ภาษี
งจาย้นแก
สินสิคนาคคงเหลื
าคงเหลื
อ อ้สินระยะสั้น
ประมาณการหนี
สินสิทรั
พอนุยพภพยาษี
เทงิางการเงิ
นเงิไดนขไดองงวดป
ของงวดป
หนี
้สนินทรั
ันภธาษี
น จจุจบจุันบัน
สินสิทรั
พหมุ
ยพอนยนุเวีอพนุยันนอื
พธันท่นธางการเงิ
ทางการเงิ
นน
หนี
้สนินทรั
สินสิทรันทรั
พย้สพหินยมุหมุ
หนมุเวีนนยเวีเวีนอื
ยยนอื
่นน ่น
รวมหนี

7
77

รวมสิ
นทรั
พยพหยมุหนมุเวีนยเวีนยน
รวมสิ
นทรั
หนี้สินไมหมุนเวียน
น ทรั
พยพไยมไหมมุหนมุเวีนยเวีนยน
หุสินนสิกูทรั
เงินเงิ้สลงทุ
นิ ลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษัทษรัทวามรวม
หนี
ตามสั
ญญาเช
เงินเงิลงทุ
นลงทุ
นในบริ
นในบริ
ษ้สัทษินยัทผลประโยชน
อยยอย
ประมาณการหนี
ของพนักงาน
เงินเงิใหนให
กูยกืมูยระยะยาวแก
ืมระยะยาวแก
กการที
ิจการที
่ยเกีวข่ยกวข
อารผลิ
งกัองกั
น ตน
ประมาณการหนี
้สินคารืก้อิจถอนอุ
ป่เกีกรณ
ที่ดทีิน่ดอาคารและอุ
ิน อาคารและอุ
ปากรณ
ประมาณการหนี
้สปินคกรณ
ตอบแทน
สินการต
สิทรันทรั
พอยพระยะเวลาการผลิ
สยิทสธิิทกธิารใช
การใช ตปโตรเลียม
คาคความนิ
หนี
้สาินความนิ
อนุพยันมธยทมางการเงิน

25
1616
25
1616
28
1515
26
1717
1818
27
19
7 19

สินสิทรั
พไมยพหไมยมุไมนมีตเวีมัวยีตตน
ัวตน่น
หนี
้สนินทรั
นอื
สินสิทรันทรั
พย้สพภินยาษี
ภาษี
เหงินมุเงิไดนนเวี
รไดอการตั
รวมหนี
ไม
ยรอการตั
น ดบัดญบัชีญชี
สินสิทรันทรั
พยพอยนุอพนุันพธันทธางการเงิ
ทางการเงิ
นน
รวมหนี้สิน
สินสิทรันทรั
พยพทยางการเงิ
ทางการเงิ
นไมนไม
หมุหนมุเวีนยเวีนอื
ยนอื
่น ่น

2222
77

สินสิทรันทรั
พยพไมยไหมมุหนมุเวีนยเวีนอื
ยนอื
่น ่น

2323

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นจการเป
เฉพาะกิ
การเป็
นส่วนหนึ่งนของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นสนจวสนหนึ
่งของงบการเงิ
นีน้ นี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
วนหนึ
่งของงบการเงิ

• งบการเงิน
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บริบริ
ษัทษัทปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปตโปตรเลี
ยมยจํมาจํกัาดกั(มหาชน)
ปตท.สํ
ารวจและผลิ
โตรเลี
ด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
นน
งบแสดงฐานะการเงิ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณณ
วันษวัทีัทน่ ที31
่ 31ธันธัวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.
บริ
ปตท.สำ
�นรวจและผลิ
ต2564
ปิ2564
โตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
หนหน
วย:วย:พันพัดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ
กากา
นดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ

หนหน
วย:วย:พันพับาท
นบาท

3131ธันธัวาคม
นวาคม

3131ธันธัวาคม
นวาคม

3131ธันธัวาคม
นวาคม

3131ธันธัวาคม
นวาคม

พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564

พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564

พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

2424

359,366
359,366

301,155
301,155

12,009,981
12,009,981

9,045,802
9,045,802

2525

30,801
30,801
601,185
601,185
339,913
339,913
1,284
1,284

25,617
25,617
443,603
443,603
135,433
135,433
22,656
22,656

1,029,366
1,029,366
20,091,535
20,091,535
11,359,848
11,359,848
42,923
42,923

769,459
769,459
13,324,549
13,324,549
4,068,017
4,068,017
680,518
680,518

135,220
135,220

34,067
34,067

4,519,035
4,519,035

1,023,265
1,023,265

1,467,769
1,467,769

962,531
962,531

49,052,688
49,052,688

28,911,610
28,911,610

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หนีหนี
้สิน้สและส
ินและส
วนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ
หนีหนี
้สิน้สหมุ
ินหมุ
นเวีนยเวีนยน
เจาเจหนี
าหนี
้การค
้การค
าและเจ
าและเจ
าหนี
าหนี
้อื่น้อื่น
สวสนของหนี
วนของหนี
้สิน้สตามสั
ินตามสั
ญญาเช
ญญาเช
าา
ที่ถทีึง่ถกํึงากํหนดชํ
าหนดชํ
าระภายในหนึ
าระภายในหนึ
่งป่งป
ภาษี
ภาษี
เงินเงิไดนคไดาคงจางจ
ายาย
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สิน้สระยะสั
ินระยะสั
้น ้น
หนีหนี
้สิน้สอนุ
ินอนุ
พันพธันทธางการเงิ
ทางการเงิ
นน

77

หนีหนี
้สิน้สหมุ
ินหมุ
นเวีนยเวีนอื
ยนอื
่น ่น
รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สหมุ
ินหมุ
นเวีนยเวีนยน
หนีหนี
้สิน้สไม
ินไม
หมุหนมุเวีนยเวีนยน
หุนหุกูน กู

2525

520,170
520,170

379,264
379,264

17,384,009
17,384,009

11,391,980
11,391,980

หนีหนี
้สิน้สตามสั
ินตามสั
ญญาเช
ญญาเช
าา
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สิน้สผลประโยชน
ินผลประโยชน
ของพนั
ของพนั
กงาน
กงาน
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สิน้สคินาครื้อารืถอนอุ
้อถอนอุ
ปกรณ
ปกรณ
การผลิ
การผลิ
ตต
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สิน้สคินาคตอบแทน
าตอบแทน
การต
การต
อระยะเวลาการผลิ
อระยะเวลาการผลิ
ตปตโตรเลี
ปโตรเลี
ยมยม
หนีหนี
้สิน้สอนุ
ินอนุ
พันพธันทธางการเงิ
ทางการเงิ
นน
หนีหนี
้สิน้สไมินหไมมุหนมุเวีนยเวีนอื
ยนอื
่น ่น

2525
2828
2626

29,393
29,393
121,516
121,516
1,076,113
1,076,113

31,226
31,226
188,324
188,324
1,663,810
1,663,810

982,326
982,326
4,061,055
4,061,055
35,963,586
35,963,586

937,917
937,917
5,656,709
5,656,709
49,975,972
49,975,972

2727
77

39,711
39,711
8,413
8,413
28,076
28,076

87,568
87,568
- 29,893
29,893

1,327,146
1,327,146
281,165
281,165
938,286
938,286

2,630,294
2,630,294
- 897,889
897,889

รวมหนี
้สิน้สไม
หมุหนมุเวีนยเวีนยน
รวมหนี
ินไม

1,823,392
1,823,392

2,380,085
2,380,085

60,937,573
60,937,573

71,490,761
71,490,761

รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สิน

3,291,161
3,291,161

3,342,616
3,342,616

109,990,261
109,990,261

100,402,371
100,402,371

หมายเหตุ
ระกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นจการเป
เฉพาะกิ
การเป็
ส่วนหนึ่งนของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นสนจวสนหนึ
่งของงบการเงิ
นีน้ นี้
หมายเหตุ
ปประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
วนหนึ
่งนของงบการเงิ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ัท ปตท.สํ
ารวจและผลิ
โตรเลี
ด (มหาชน)
บริบริ
ษัทษปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปตโปตรเลี
ยมยจํมาจํกัาดกั(มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิ
งบแสดงฐานะการเงิ
นน
งบแสดงฐานะการเงิ
นพ.ศ.2564
ที่ 31ธันธัวาคม
นวาคมพ.ศ.
2564
ณ ณวันวัทีน่ 31
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
นดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ
หนหน
วย:วย:พันพัดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ
กากา
หมายเหตุ
หมายเหตุ

นบาท
หนหน
วย:วย:พันพับาท

3131ธันธัวาคม
นวาคม

3131ธันธัวาคม
นวาคม

3131ธันธัวาคม
นวาคม

3131ธันธัวาคม
นวาคม

พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564

พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564

พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

3,969,985
3,969,985

3,969,985
3,969,985

หนีหนี
้สิน้สและส
ินและส
วนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ(ตอ(ต) อ)
สวสนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ
ทุนทุเรืนอเรืนหุ
อนหุ
น น
ทุนทุจดทะเบี
นจดทะเบี
ยนยน
หุนหุสามั
นสามั
ญญ
3,969,985,400
3,969,985,400
หุนหุน
มูลมูคลาคหุานหุละนละ
1 บาท
1 บาท
ทุนทุทีน่อทีอกและชํ
่ออกและชํ
าระแล
าระแล
วว
หุนหุสามั
นสามั
ญญ
3,969,985,400
3,969,985,400
หุนหุน
มูลมูคลาคหุานหุละนละ
1 บาท
1 บาท

2929

150,684
150,684
3,439,037
3,439,037

150,684
150,684
3,439,037
3,439,037

3,969,985
3,969,985
105,417,620
105,417,620

3,969,985
3,969,985
105,417,620
105,417,620

หุนหุกูนดกูอดยสิอยสิ
ทธิทธิี่มทีลี่มักีลษณะคล
ักษณะคล
ายทุายทุ
นน

156,570
156,570

156,570
156,570

4,981,992
4,981,992

4,981,992
4,981,992

กํากํไรสะสม
าไรสะสม
จัดจัสรรแล
ดสรรแล
วว
สําสํรองตามกฎหมาย
ารองตามกฎหมาย
สําสํรองเพื
ารองเพื
่อการขยายงาน
่อการขยายงาน
ยังไม
ยังไไมดจไดัดจสรร
ัดสรร
องคองค
ประกอบอื
ประกอบอื
่นของส
่นของส
วนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ

15,048
15,048
431,231
431,231
6,760,581
6,760,581
(44)(44)

15,048
15,048
431,231
431,231
6,067,984
6,067,984
2,429
2,429

396,999
396,999
16,900,000
16,900,000
225,003,218
225,003,218
9,381,818
9,381,818

396,999
396,999
16,900,000
16,900,000
202,151,174
202,151,174
(25,547,854)
(25,547,854)

รวมส
รวมส
วนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ

10,953,107
10,953,107

10,262,983
10,262,983

366,051,632
366,051,632

308,269,916
308,269,916

รวมหนี
รวมหนี
้สิน้สและส
ินและส
วนของเจ
วนของเจ
าของ
าของ

14,244,268
14,244,268

13,605,599
13,605,599

476,041,893
476,041,893

408,672,287
408,672,287

สวสนเกิ
วนเกิ
นมูนลมูคลาคหุานหุน

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
นสนวสนหนึ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
วนหนึ
่งของงบการเงิ

• งบการเงิน

บริบริษษัทัทปตท.สํ
ปตท.สํารวจและผลิ
ารวจและผลิตตปปโตรเลี
โตรเลียมยมจําจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)
บริบริษษัทัทปตท.สํ
ปตท.สํารวจและผลิ
ารวจและผลิตตปปโตรเลี
โตรเลียมยมจําจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)
งบกํ
าัทปตท.สํ
ไรขาดทุ
นานรวจและผลิ
บริงบกํ
บริษาษัทไรขาดทุ
ปตท.สํ
ารวจและผลิตตปปโตรเลี
โตรเลียมยมจําจํกัาดกัด(มหาชน)
(มหาชน)
งบกํ
งบกําไรขาดทุ
าไรขาดทุนน
าหรั
บปปสิ้นสิ้นสุดสุนดนวันนวันทีที่ 31
่ 31ธันธันวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
สํงบกํ
าสํหรั
บาไรขาดทุ
งบกํ
าไรขาดทุ
สําสํงบกำ
หรั
าหรับ�บปไรขาดทุ
ปสิ้นสิ้นสุดสุดวันวันทีที่ 31
่ 31ธันธันวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
ษบัทบปปตท.สำ
ปิวาคม
โตรเลีพ.ศ.
ยม จำ2564
�2564
กัด (มหาชน)
สําสํบริหรั
าหรั
ปสิ้นสิ้นสุดสุ�ดวัรวจและผลิ
นวันทีที่ 31
่ 31ธันธัตนวาคม
พ.ศ.
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายได
รายได
รายได
รายได
รายได
รายไดจากการขาย
จากการขาย
รายได
รายได
รายได
รายไดจากการขาย
จากการขาย
รายได
รายไดจากการให
จากการให
บริบกริารท
การทอขนส
อขนสงกงากซาซ
ากการขาย
ากการขาย
รายได
รายไดจากการให
จากการใหบริบกริารท
การทอขนส
อขนสงกงากซาซ
รายได
รายไดอจากการให
ื่นอจากการให
ื่น
บริบกริารท
การทอขนส
อขนสงกงากซาซ
รายได
รายไดอื่นอื่น
กํากํไรจากอั
าอไรจากอั
ตราแลกเปลี่ยนเงิ
่ยนเงินตราต
นตราตางประเทศ
างประเทศ
รายได
รายได
ื่นอื่น ตราแลกเปลี
กํากํไรจากอั
าไรจากอัตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี่ยนเงิ
่ยนเงินตราต
นตราตางประเทศ
างประเทศ
กํากํไรจากการวั
าไรจากการวั
ดมูดลมูคลาคเครื
า่ยเครื
งมื
่อนงมืตราต
อนทางการเงิ
อทางการเงิ
นน
ไรจากอั
ไรจากอัตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
นเงิ
่ย่อนเงิ
ตราต
างประเทศ
างประเทศ
กํากํไรจากการวั
าไรจากการวัดมูดลมูคลาคเครื
าเครื่องมื
่องมือทางการเงิ
อทางการเงินน
้ ้ นน
กํากํไรจากการเปลี
าไรจากการเปลี
่ยคลนเงื
่อานไขตราสารหนี
่อนไขตราสารหนี
ไรจากการวั
ไรจากการวัดมูด่ยลมูนเงื
าคเครื
เครื
่องมื
่องมือทางการเงิ
อทางการเงิ
กํากํไรจากการเปลี
าไรจากการเปลี่ยนเงื
่ยนเงื่อนไขตราสารหนี
่อนไขตราสารหนี้ ้
ในราคาต่
จ่อในราคาต่
ํากว
ํากวามูาลมู้ คล้ าคยุาตยุิธตรรม
ิธรรม
กํากํไรจากการเปลี
ไรจากการซื
าไรจากการเปลี
ไรจากการซื้อธุ้อ่ยรธุกินเงื
่ยรจกินเงื
นไขตราสารหนี
่อนไขตราสารหนี
จในราคาต่ํากว
ํากวามูาลมูคลาคยุาตยุิธตรรม
ิธรรม
กํากํไรจากการซื
าไรจากการซื้อธุ้อรธุกิรจกิในราคาต่
รายได
ดอกเบี
ดอกเบี้ย้อ้ยธุ้อรธุกิรจกิในราคาต่
จในราคาต่ํากว
ํากวามูาลมูคลาคยุาตยุิธตรรม
ิธรรม
กํารายได
กํไรจากการซื
าไรจากการซื
รายได
รายไดดอกเบี
ดอกเบี้ย ้ย
รายได
รายไดดอื่นอกเบี
อดื่นอกเบี
ๆ ๆ ้ย ้ย
รายได
รายไดอื่นอื่นๆ ๆ
รายได
รายได
รวมรายได
รวมรายไดอื่นอื่นๆ ๆ
รวมรายได
รวมรายได
รวมรายได
รวมรายได
คคาใช
าใชจาจยาย
คคาใช
าใชจาจยาย
ายในการดําเนิ
าเนินงาน
นงาน
คคาคใช
จาใช
าจจยาาจยยในการดํ
าาคใชใช
าใชจาจยในการดํ
ายในการดําเนิ
าเนินงาน
นงาน
คาคใช
คาคใช
าใชจาจยในการสํ
ายในการสํ
ารวจป
ตรเลี
โตรเลียมยม
ยในการดํ
เนิ
ยในการดํารวจป
เนินงาน
นโงาน
คาคใช
าใชจาจยในการสํ
ายในการสํารวจป
ารวจปโตรเลี
โตรเลียมยม
คาคใช
าใชจาจยในการสํ
ยในการบริ
ายในการสํ
ยในการบริ
หรวจป
ารโตรเลี
าหรวจป
าาร
โตรเลียมยม
คาคใช
าใชจาจยในการบริ
ายในการบริหาร
หาร
คาคใช
ภาคหลวง
าใช
ภาคหลวง
จาจยในการบริ
ายในการบริหาร
หาร
คาคภาคหลวง
าภาคหลวง
้นและคาตัาดตัจํดาจํหน
าหนายาย
เสื
เสื่อมราคา
่อมราคาคาคสูาญ
สูญสิ้นสิและค
คาคภาคหลวง
าภาคหลวง
้นและคาตัาดตัจํดาจํหน
าหนายาย
คาคเสื
าเสื่อมราคา
่อมราคาคาคสูาญ
สูญสิ้นสิและค
า่อจยอื
ายอื่น่นคาคสูาญ
้นและคาตัาดตัจํดาจํหน
าหนายาย
คาคใช
เสื
าใช
เสื่อจมราคา
มราคา
สูญสิ้นสิและค
คาคใช
าใชจาจยอื
ายอื่น่น
จากอั
น่นจากอั
ตราแลกเปลี่ยนเงิ
่ยนเงินตราต
นตราตางประเทศ
างประเทศ
คาคขาดทุ
ใช
าขาดทุ
ใชจาจยอื
านยอื
่น ตราแลกเปลี
ขาดทุ
ขาดทุนจากอั
นจากอัตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี่ยนเงิ
่ยนเงินตราต
นตราตางประเทศ
างประเทศ
ขาดทุ
ขาดทุนจากการวั
นจากการวั
ดมูดลมูคลาคเครื
า่ยเครื
งมื
่อนงมืตราต
อนทางการเงิ
อทางการเงิ
นน
จากอั
จากอัตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
นเงิ
่ย่อนเงิ
ตราต
างประเทศ
างประเทศ
ขาดทุ
ขาดทุนจากการวั
นจากการวัดมูดลมูคลาคเครื
าเครื่องมื
่องมือทางการเงิ
อทางการเงินน
จากการด
จากการด
อลมูยคคาลของสิ
ของสิ
นงมื
ทรั
แยละค
และคาความนิ
ขาดทุ
ขาดทุนจากการวั
นจากการวั
ดอมูดยค
าคเครื
าเครื่อนงมื
่อทรั
อพทางการเงิ
อพยทางการเงิ
นาความนิ
น ยมยม
ขาดทุ
ขาดทุนจากการด
นจากการดอยค
อยคาของสิ
าของสินทรั
นทรัพพยแยละค
และคาความนิ
าความนิยมยม
คาขาดทุ
คใช
าใชจนาจจากการด
าจากการด
ยอื่น่นๆ ๆ อยค
ขาดทุ
นยอื
อยคาของสิ
าของสินทรั
นทรัพพยแยละค
และคาความนิ
าความนิยมยม
าใชจาจยอื
ายอื่น่นๆ ๆ
คาคใช
ตนตคทุนาคนทุใช
นใชทางการเงิ
าทางการเงิ
จาจยอื
ายอื่น่นๆนๆน
ตนตทุนนทุทางการเงิ
นทางการเงินน
ตนตทุนาใช
นทุาทางการเงิ
นจทางการเงิ
รวมค
รวมค
ใช
าจยาย นน
รวมค
รวมคาใช
าใชจาจยาย
รวมค
รวมคาใช
าใชจาจยาย
วนแบงกํงากํไรจากเงิ
าไรจากเงินลงทุ
นลงทุนในบริ
นในบริษษัทรัทวรมและการร
วมและการรวมค
วมคา า
สวสนแบ
สวสนแบ
วนแบงกํงากํไรจากเงิ
าไรจากเงินลงทุ
นลงทุนในบริ
นในบริษษัทรัทวรมและการร
วมและการรวมค
วมคา า
วานแบ
งากํนภาษี
ไรจากเงิ
าไรจากเงิ
นได
ลงทุ
นลงทุนในบริ
นในบริษษัทรัทวรมและการร
วมและการรวมค
วมคา า
กํสวากํสนแบ
ไรก
ไรกองกํอนภาษี
เงิเนงินได
กํากํไรก
าไรกออนภาษี
นภาษีเงิเนงินไดได
ภาษี
เงิเนองิได
นอนภาษี
ได
กําภาษี
กํไรก
าไรก
นภาษีเงิเนงินไดได
ภาษี
ภาษีเงิเนงิได
นได
เงิเนางิได
นหรั
กํภาษี
ากํภาษี
ไรสํ
าไรสํ
าได
หรับบปป
กํากํไรสํ
าไรสําหรั
าหรับบปป
กํากํไรสํ
าไรสําหรั
าหรับบปป

กํากํไรต
าไรตออหุหุนน
กํากํไรต
าไรตออหุหุนน
กํากํกํไรต
าากํไรต
อหุอหุนหุอนนหุขัน้นขัพื้นพื้นฐาน
้นฐาน
ไรต
าอไรต
้นฐาน
กํากํไรต
าไรตอหุอนหุขัน้นขัพื้นพื้นฐาน
้นฐาน
กํากํไรต
าไรตอหุอนหุขัน้นขัพื้นพื้นฐาน

หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

งบการเงินนรวม
รวม
งบการเงิ
งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
หนวย:
วย:พัพันนดอลลาร
ดอลลารสหรั
สหรัฐอเมริ
ฐงบการเงิ
อเมริ
หนวย:
วย:พัพันนบาท
บาท
หน
กากานนรวม
หน
งบการเงิ
รวม
หน
หนวย:
วย:พัพันนดอลลาร
ดอลลารสหรั
สหรัฐอเมริ
ฐอเมริกากา
หน
หนวย:
วย:พัพันนบาท
บาท
พ.ศ.
2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564 หน
2563
หนวพ.ศ.
วพ.ศ.
ย:พัพั2564
นดอลลาร
ดอลลารสหรั
สหรั
ฐอเมริ
หนวย:
วพ.ศ.
ย:พ.ศ.
นบาท
บาท
หน
ย:
น2564
ฐพ.ศ.
อเมริ
กากา
พัพัน2563
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.2563
2563
6,730,860
6,730,860
6,730,860
6,730,860
93,147
93,147
6,730,860
6,730,860
93,147
93,147
93,147
93,147
------341,874
341,874
-341,874
341,874
16,750
16,750
341,874
341,874
16,750
16,750
131,594
131,594
16,750
16,750
131,594
131,594
131,594
131,594
7,314,225
7,314,225
7,314,225
7,314,225
7,314,225
7,314,225

19,19,2121
19,19,2121
19,19,2121

3333
3333
3333

343

5,043,170
5,043,170
5,043,170
5,043,170
92,350
92,350
5,043,170
5,043,170
92,350
92,350
92,350
92,350
26,062
26,062
26,062
26,062
99,331
99,331
26,062
26,062
99,331
99,331
22,307
22,307
99,331
99,331
22,307
22,307
-22,307
22,307
-36,729
36,729
-36,729
36,729
37,012
37,012
36,729
36,729
37,012
37,012
37,012
37,012
5,356,961
5,356,961
5,356,961
5,356,961
5,356,961
5,356,961

216,075,359
216,075,359
216,075,359
216,075,359
2,992,712
2,992,712
216,075,359
216,075,359
2,992,712
2,992,712
2,992,712
2,992,712
------10,693,779
10,693,779
-10,693,779
10,693,779
531,645
531,645
10,693,779
10,693,779
531,645
531,645
4,337,632
4,337,632
531,645
531,645
4,337,632
4,337,632
4,337,632
4,337,632
234,631,127
234,631,127
234,631,127
234,631,127
234,631,127
234,631,127

157,505,983
157,505,983
157,505,983
157,505,983
2,894,695
2,894,695
157,505,983
157,505,983
2,894,695
2,894,695
2,894,695
2,894,695
818,411
818,411
818,411
818,411
3,212,765
3,212,765
818,411
818,411
3,212,765
3,212,765
679,959
679,959
3,212,765
3,212,765
679,959
679,959
-679,959
679,959
-1,150,128
1,150,128
-1,150,128
1,150,128
1,156,212
1,156,212
1,150,128
1,150,128
1,156,212
1,156,212
1,156,212
1,156,212
167,418,153
167,418,153
167,418,153
167,418,153
167,418,153
167,418,153

861,495
861,495
795,112
795,112
861,495
861,495
795,112
795,112
226,252
226,252
104,314
104,314
861,495
795,112
861,495
795,112
226,252
226,252
104,314
104,314
355,039
355,039
314,117
314,117
226,252
104,314
226,252
104,314
355,039
355,039
314,117
314,117
530,215
530,215
410,154
410,154
355,039
314,117
355,039
314,117
530,215
530,215
410,154
410,154
2,202,064
2,202,064
2,086,083
2,086,083
530,215
410,154
530,215
410,154
2,202,064
2,202,064
2,086,083
2,086,083
2,202,064
2,202,064
2,086,083
2,086,083
37,592
37,592
-37,592
37,592
-234,290
234,290
37,592
37,592
-234,290
234,290
-183,000
183,000
91,576
91,576
234,290
234,290
-183,000
183,000
91,576
91,576
-20,341
20,341
183,000
183,000
91,576
91,576
-20,341
20,341
202,226
202,226
254,476
254,476
-20,341
20,341
202,226
202,226
254,476
254,476
202,226
202,226
254,476
254,476
4,832,173
4,832,173
4,076,173
4,076,173
4,832,173
4,832,173
4,076,173
4,076,173
4,832,173
4,832,173
4,076,173
4,076,173
15,174
15,174
41,636
41,636
15,174
41,636
15,174
41,636
15,174
15,174
41,636
41,636
2,497,226
2,497,226
1,322,424
1,322,424
2,497,226
1,322,424
2,497,226
1,322,424
(1,286,688)
(1,286,688)
(602,880)
(602,880)
2,497,226
2,497,226
1,322,424
1,322,424
(1,286,688)
(1,286,688)
(602,880)
(602,880)
(1,286,688)
(1,286,688)
(602,880)
(602,880)
1,210,538
1,210,538
719,544
719,544
1,210,538
1,210,538
719,544
719,544
1,210,538
1,210,538
719,544
719,544
หน
หนวย:
วย:ดอลลาร
ดอลลารสหรั
สหรัฐอเมริ
ฐอเมริกากา
หน
หนวย:
วย:ดอลลาร
ดอลลารสหรั
สหรัฐอเมริ
ฐอเมริกากา
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2563
หน
วย:
ดอลลาร
ฐพ.ศ.
อเมริ
กากา
หน
ว2564
ย:2564
ดอลลารสหรั
สหรั
ฐอเมริ
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

27,723,557
27,723,557
27,723,557
27,723,557
7,109,671
7,109,671
27,723,557
27,723,557
7,109,671
7,109,671
11,416,409
11,416,409
7,109,671
7,109,671
11,416,409
11,416,409
16,994,689
16,994,689
11,416,409
11,416,409
16,994,689
16,994,689
70,293,971
70,293,971
16,994,689
16,994,689
70,293,971
70,293,971
70,293,971
70,293,971
1,312,707
1,312,707
1,312,707
1,312,707
7,263,044
7,263,044
1,312,707
1,312,707
7,263,044
7,263,044
6,142,011
6,142,011
7,263,044
7,263,044
6,142,011
6,142,011
-6,142,011
6,142,011
-6,471,932
6,471,932
-6,471,932
6,471,932
6,471,932
6,471,932
154,727,991
154,727,991
154,727,991
154,727,991
154,727,991
154,727,991
488,626
488,626
488,626
488,626
488,626
488,626
80,391,762
80,391,762
80,391,762
80,391,762
(41,528,167)
(41,528,167)
80,391,762
80,391,762
(41,528,167)
(41,528,167)
(41,528,167)
(41,528,167)
38,863,595
38,863,595
38,863,595
38,863,595
38,863,595
38,863,595
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564

24,855,924
24,855,924
24,855,924
24,855,924
3,239,217
3,239,217
24,855,924
24,855,924
3,239,217
3,239,217
9,754,165
9,754,165
3,239,217
3,239,217
9,754,165
9,754,165
12,798,161
12,798,161
9,754,165
9,754,165
12,798,161
12,798,161
65,249,767
65,249,767
12,798,161
12,798,161
65,249,767
65,249,767
65,249,767
65,249,767
----2,806,643
2,806,643
-2,806,643
2,806,643
637,348
637,348
2,806,643
2,806,643
637,348
637,348
7,955,860
7,955,860
637,348
637,348
7,955,860
7,955,860
7,955,860
7,955,860
127,297,085
127,297,085
127,297,085
127,297,085
127,297,085
127,297,085
1,307,226
1,307,226
1,307,226
1,307,226
1,307,226
1,307,226
41,428,294
41,428,294
41,428,294
41,428,294
(18,764,283)
(18,764,283)
41,428,294
41,428,294
(18,764,283)
(18,764,283)
(18,764,283)
(18,764,283)
22,664,011
22,664,011
22,664,011
22,664,011
22,664,011
22,664,011
หน
หนวย:
วย:บาท
บาท
หน
หนวย:
วย:บาท
บาท
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
หน
วย:
บาท
หน
วย:2563
บาท
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563

9.70
9.70
9.70
9.70
9.70
9.70

5.65
5.65
5.65
5.65
5.65
5.65

3535
3535
3535

0.30
0.30
0.30
0.30
0.30
0.30

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ
นเฉพาะกิจการเป
จการเปนสนวสนหนึ
วนหนึ่งของงบการเงิ
่งของงบการเงินนีน้นี้
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ
นเฉพาะกิจการเป
จการเปนสนวสนหนึ
วนหนึ่งของงบการเงิ
่งของงบการเงินนีน้นี้
หมายเหตุ
หมายเหตุประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงินรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงินเฉพาะกิ
นเฉพาะกิจการเป
จการเปนสนวสนหนึ
วนหนึ่งของงบการเงิ
่งของงบการเงินนีน้นี้

0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
0.18
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
งบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรั
ิ้นสุดวั�นรวจและผลิ
ที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.
บริษบัทปสปตท.สำ
ตปิโตรเลี
ยม2564
จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินรวม
หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
1,210,538

719,544

38,863,595

22,664,011

4,222
578

(1,863)
757
(38,708)

5,229,507
17,712

(157,383)
26,057
(1,233,846)

(116)

7,742

(3,543)

246,769

(8,494)

712

(267,960)

20,917

(3,810)

(31,360)

4,975,716

(1,097,486)

93
(580)

(767)
(44,146)

35,010,773
2,695
10,711

(1,407,506)
(26,583)
(1,394,988)

71,723

1,431

2,360,601

44,608

(32,722)

-

(1,082,611)

-

รวมรายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง

38,514

(43,482)

36,302,169

(2,784,469)

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป สุทธิจากภาษี

34,704

(74,842)

41,277,885

(3,881,955)

1,245,242

644,702

80,141,480

18,782,056

กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
รายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงิน
ผลกําไรจากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงของสํารองการปองกันความเสี่ยง
ภาษีเงินไดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสํารอง
การปองกันความเสี่ยง
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวมและการรวมคา
สุทธิจากภาษี
รวมรายการที่จะไดรับการจัดประเภทใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
รายการที่จะไมไดรับการจัดประเภทใหม
เขาไปไวในกําไรหรือขาดทุนในภายหลัง
ผลตางของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงคา
งบการเงิน
ผลกําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาสินทรัพยทางการเงิน
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นในบริษัทรวม
กําไรจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
ภาษีเงินไดจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการหนี้สิน
ผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

• งบการเงิน
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บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบกําไรขาดทุน
สํงบกำ
าหรั�บไรขาดทุ
ปสิ้นสุดนวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมายเหตุ
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ
กําไรจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
รายไดดอกเบี้ย
รายไดอื่น ๆ
เงินปนผลรับจากกิจการที่เกี่ยวของกัน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริกา
หนวย: พันบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

3,122,448

2,596,640

100,005,612

81,100,136

11,531
42,024
372,026
160,215
71,814

32,706
256,409
143,099
28,930

321,459
1,339,605
11,884,659
5,141,000
2,369,985

1,030,396
8,025,652
4,463,782
921,684

3,780,058

3,057,784

121,062,320

95,541,650

252,177
49
345,846
390,306
915,885

259,050
1,263
308,115
324,645
1,002,202

8,112,541
1,558
11,112,486
12,500,702
29,092,125

8,104,381
39,582
9,574,528
10,139,606
31,344,017

54,524

8,370
84,829

1,743,042

282,622
2,647,254

รวมคาใชจาย

1,958,787

1,988,474

62,562,454

62,131,990

กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได

1,821,271
(545,428)

1,069,310
(335,326)

58,499,866
(17,533,527)

33,409,660
(10,409,785)

1,275,843

733,984

40,966,339

22,999,875

พ.ศ. 2564

หนวย: บาท
พ.ศ. 2563

10.23

5.74

รวมรายได
คาใชจาย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
คาเสื่อมราคา คาสูญสิ้นและคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
ตนทุนทางการเงิน

33

กําไรสําหรับป

หนวย: ดอลลารสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน

35

0.32

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

0.18
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษษัทัทปตท.สํ
ปตท.สําารวจและผลิ
รวจและผลิตตปปโตรเลี
โตรเลียยมมจํจําากักัดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริ
งบกํ
งบกําาไรขาดทุ
ไรขาดทุนนเบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจ
เสร็
สําาหรั
หรั�บบไรขาดทุ
่ 31ธัจธันนวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
สํงบกำ
ปปสสิ้นิ้นสุสุดดนวัวันเบ็นทีดที่ 31
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
งบการเงิ
หนววย:ย:พัพันนดอลลาร
ดอลลารสสหรั
หรัฐฐอเมริ
อเมริกกาา
หนววย:ย:พัพันนบาท
บาท
หน
หน
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
1,275,843
1,275,843

733,984
733,984

40,966,339
40,966,339

22,999,875
22,999,875

(5)
(5)
(3,085)
(3,085)

-(32,051)
(32,051)

(163)
(163)
(101,172)
(101,172)

-(1,020,763)
(1,020,763)

617
617

6,410
6,410

20,234
20,234

204,152
204,152

(2,473)
(2,473)

(25,641)
(25,641)

(81,101)
(81,101)

(816,611)
(816,611)

--

--

35,010,773
35,010,773

(1,407,506)
(1,407,506)

65,484
65,484

--

2,166,547
2,166,547

--

(32,742)
(32,742)

--

(1,083,273)
(1,083,273)

--

รวมรายการที
รวมรายการที่จ่จะไม
ะไมไไดดรรับับการจั
การจัดดประเภทใหม
ประเภทใหม
เขเขาาไปไว
ไปไวใในกํ
นกําาไรหรื
ไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง

32,742
32,742

--

36,094,047
36,094,047

(1,407,506)
(1,407,506)

กํกําาไรไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) )เบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่นสํสําาหรั
หรับบปปสุสุททธิธิจจากภาษี
ากภาษี

30,269
30,269

(25,641)
(25,641)

36,012,946
36,012,946

(2,224,117)
(2,224,117)

1,306,112
1,306,112

708,343
708,343

76,979,285
76,979,285

20,775,758
20,775,758

กํกําาไรสํ
ไรสําาหรั
หรับบปป
กํกําาไรไร(ขาดทุ
(ขาดทุนน) )เบ็เบ็ดดเสร็
เสร็จจอือื่น่น
รายการที
รายการที่จ่จะได
ะไดรรับับการจั
การจัดดประเภทใหม
ประเภทใหม
เขเขาาไปไว
ไปไวใในกํ
นกําาไรหรื
ไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
ผลขาดทุ
ผลขาดทุนนจากการวั
จากการวัดดมูมูลลคคาาสิสินนทรัทรัพพยยททางการเงิ
างการเงินน
การเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงของสํ
นแปลงของสําารองการป
รองการปอองกังกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงง
ภาษี
ภาษีเงิเงินนไดไดเกีเกี่ย่ยวกัวกับบการเปลี
การเปลี่ย่ยนแปลงของสํ
นแปลงของสําารอง
รอง
การป
การปอองกังกันนความเสี
ความเสี่ย่ยงง
รวมรายการที
รวมรายการที่จ่จะได
ะไดรรับับการจั
การจัดดประเภทใหม
ประเภทใหม
เขเขาาไปไว
ไปไวใในกํ
นกําาไรหรื
ไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
รายการที
รายการที่จ่จะไม
ะไมไไดดรรับับการจั
การจัดดประเภทใหม
ประเภทใหม
เขเขาาไปไว
ไปไวใในกํ
นกําาไรหรื
ไรหรืออขาดทุ
ขาดทุนนในภายหลั
ในภายหลังง
ผลต
ผลตาางของอั
งของอัตตราแลกเปลี
ราแลกเปลี่ย่ยนจากการแปลงค
นจากการแปลงคาา
งบการเงิ
งบการเงินน
กํกําาไรจากการเปลี
ไรจากการเปลี่ย่ยนแปลงประมาณการหนี
นแปลงประมาณการหนี้ส้สินิน
ผลประโยชน
ผลประโยชนพพนันักกงานตามหลั
งานตามหลักกคณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตรปประกั
ระกันนภัภัยย
ภาษี
ภาษีเงิเงินนไดไดจจากการเปลี
ากการเปลี่ย่ยนแปลงประมาณการหนี
นแปลงประมาณการหนี้ส้สินิน
ผลประโยชน
ผลประโยชนพพนันักกงานตามหลั
งานตามหลักกคณิ
คณิตตศาสตร
ศาสตรปประกั
ระกันนภัภัยย

กํกําาไรเบ็
ไรเบ็ดดเสร็
เสร็จจรวมสํ
รวมสําาหรั
หรับบปป

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการเป
การเปนนสสววนหนึ
นหนึ่ง่งของงบการเงิ
ของงบการเงินนนีนี้ ้

-

-

-

150,684

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
156,570

-

(30,864)

-

187,434

15,048

-

-

-

15,048

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
การเป็นส่นวนี้ นหนึ่งของงบการเงินนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิจการเป
นสวนหนึ่งจของงบการเงิ

3,439,037

-

3,439,037

-

150,684

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

431,231

-

-

-

431,231

7,672,902

2,511
(671,000)
719,544
1,286

12

(10,126)

7,630,675

(52,178)

(1,863)

-

-

(50,315)

(767)

(10)

-

-

(757)

(1,188)

(30,966)

-

-

29,778

หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริกา

(12,221)

(43,289)

-

-

31,068

(66,354)

(76,128)

-

-

9,774

21

11,799,118

2,511
(671,000)
719,544
(74,842)

(30,852)

(10,126)

11,863,883

สวนแบง
กําไร (ขาดทุน)
รวม
เบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบอื่น
ในบริษัทรวม
ของสวนของ
รวม
และการรวมคา
เจาของ สวนของเจาของ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สํารอง
หุนกูดอยสิทธิ
การวัดมูลคา การปองกัน
สินทรัพย ความเสี่ยงใน
สวนเกิน ที่มีลักษณะ
สํารอง
สํารองเพื่อ
การแปลงคา
มูลคาหุน
คลายทุน ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไมไดจัดสรร งบการเงิน ทางการเงิน กระแสเงินสด

การเปลี่ยนแปลงในสวนของ
เจาของสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทุนที่ออก
และชําระแลว

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• งบการเงิน

347

31

3,439,037

-

-

150,684

-

3,439,037

-

150,684

กําไรสะสม

งบการเงินรวม
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริกา

156,570

-

-

156,570

15,048

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

15,048

431,231

-

-

431,231

8,306,161

(1,662)
(605,341)
1,210,538
38,862

(9,138)

7,672,902

(47,956)

4,222

-

(52,178)

(674)

93

-

(767)

(726)

462

-

(1,188)

(21,156)

(8,935)

-

(12,221)

(70,512)

(4,158)

-

(66,354)

22

12,428,219

(1,662)
(605,341)
1,210,538
34,704

(9,138)

11,799,118

สวนแบง
สํารอง
ขาดทุน
รวม
หุนกูดอยสิทธิ
การวัดมูลคา การปองกัน เบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบอื่น
สินทรัพย ความเสี่ยงใน ในบริษัทรวม
สวนเกิน ที่มีลักษณะ
สํารอง
สํารองเพื่อ
การแปลงคา
ของสวนของ
รวม
มูลคาหุน
คลายทุน ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไมไดจัดสรร งบการเงิน ทางการเงิน กระแสเงินสด และการรวมคา
เจาของ สวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงในสวนของ
เจาของสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแลว

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส
วนของเจ
าของ าของ
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของเจ้
ษัทบปปตท.สำ
ตปิโตรเลี
ม จำ�กัด (มหาชน)
สํบริ
าหรั
สิ้นสุด�วัรวจและผลิ
นที่ 31 ธันวาคม
พ.ศ.ย2564

348
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

กําไรสะสม

งบการเงินรวม

-

-

-

3,969,985 105,417,620

-

-

3,969,985 105,417,620

4,981,992

-

(1,036,042)

-

6,018,034

396,999

-

-

-

396,999

16,900,000

-

-

-

16,900,000

(1,564,889)

-

-

248,775,592 (25,685,622)

77,762
(20,841,871)
22,664,011
39,948

459

(314,981)

247,150,264 (24,120,733)

(26,583)

(526)

-

-

(26,057)

95,044

(987,077)

-

-

1,082,121

หนวย: พันบาท

(414,147)

(1,369,411)

-

-

955,264

(26,031,308)

(3,921,903)

-

-

(22,109,405)

23

354,410,880

77,762
(20,841,871)
22,664,011
(3,881,955)

(1,035,583)

(314,981)

357,743,497

สวนแบง
กําไร (ขาดทุน)
รวม
เบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบอื่น
ในบริษัทรวม
ของสวนของ
รวม
และการรวมคา
เจาของ สวนของเจาของ

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สํารอง
หุนกูดอยสิทธิ
การวัดมูลคา การปองกัน
สินทรัพย ความเสี่ยงใน
สวนเกิน ที่มีลักษณะ
สํารอง
สํารองเพื่อ
การแปลงคา
มูลคาหุน
คลายทุน ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไมไดจัดสรร
งบการเงิน ทางการเงิน กระแสเงินสด

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิจการเป
นสวนหนึ่งจของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
การเป็นส่นวนี้นหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลงในสวนของ
เจาของสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
การไถถอนหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

ทุนที่ออก
และชําระแลว

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• งบการเงิน

349

31

งบการเงินรวม
หนวย: พันบาท

-

-

3,969,985 105,417,620

-

-

3,969,985 105,417,620

4,981,992

-

-

4,981,992

396,999

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

-

-

396,999

16,900,000

-

-

16,900,000

269,709,716

(51,491)
(18,857,213)
38,863,595
1,273,141

(293,908)

14,554,658

40,240,280

-

248,775,592 (25,685,622)

(23,888)

2,695

-

(26,583)

109,213

14,169

-

95,044

(666,547)

(252,400)

-

(414,147)

13,973,436

40,004,744

-

(26,031,308)

24

415,349,748

(51,491)
(18,857,213)
38,863,595
41,277,885

(293,908)

354,410,880

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
สวนแบง
กําไรสะสม
สํารอง
ขาดทุน
รวม
หุนกูดอยสิทธิ
การวัดมูลคา การปองกัน เบ็ดเสร็จอื่น องคประกอบอื่น
สินทรัพย ความเสี่ยงใน ในบริษัทรวม
ของสวนของ
รวม
สวนเกิน ที่มีลักษณะ
สํารอง
สํารองเพื่อ
การแปลงคา
มูลคาหุน
คลายทุน ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไมไดจัดสรร
งบการเงิน ทางการเงิน กระแสเงินสด และการรวมคา
เจาของ สวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงในสวนของ
เจาของสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิ
ที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

ยอดคงเหลือ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแลว

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของเจ้
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส
วนของเจ
าของ าของ
บริ
ษ
ท
ั
ปตท.สำ
�
รวจและผลิ
ต
ปิ
โ
ตรเลี
ยม จำ�กัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

156,570

150,684 3,439,037

156,570

-

-

150,684 3,439,037

ทุนที่ออก
และชําระแลว

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริกา
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

15,048

-

15,048

431,231

-

431,231

6,067,984

(9,444)
2,024
(671,000)
733,984
-

6,012,420

-

-

-

2,429

(25,641)

28,070

2,429

(25,641)

28,070

10,262,983

(9,444)
2,024
(671,000)
733,984
(25,641)

10,233,060

สํารอง
รวม
หุนกูดอยสิทธิ
การวัดมูลคา การปองกัน องคประกอบอื่น
สวนเกิน ที่มีลักษณะ
สํารอง สํารองเพื่อ
สินทรัพย ความเสี่ยงใน
ของสวนของ
รวม
มูลคาหุน
คลายทุน ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไมไดจัดสรร ทางการเงิน กระแสเงินสด
เจาของ สวนของเจาของ

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป็
นส่วนหนึ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิจการเป
นสวนหนึ
่งของงบการเงิ
นนี้ ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส
วนของเจ
าของาของ
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่
วนของเจ้
บริ
ษ
ท
ั
ปตท.สำ
�
รวจและผลิ
ต
ปิ
โ
ตรเลี
ย
จำ�กัด (มหาชน)
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.ม2564
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หมายเหตุ

156,570

150,684 3,439,037

156,570

-

-

150,684 3,439,037

ทุนที่ออก
และชําระแลว

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริกา
องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

15,048

-

15,048

431,231

-

431,231

6,760,581

(9,138)
(1,509)
(605,341)
1,275,843
32,742

6,067,984

(5)

(5)

-

(39)

(2,468)

2,429

(44)

(2,473)

2,429

10,953,107

(9,138)
(1,509)
(605,341)
1,275,843
30,269

10,262,983

สํารอง
รวม
หุนกูดอยสิทธิ
การวัดมูลคา การปองกัน องคประกอบอื่น
สวนเกิน ที่มีลักษณะ
สํารอง สํารองเพื่อ
สินทรัพย ความเสี่ยงใน
ของสวนของ
รวม
มูลคาหุน
คลายทุน ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไมไดจัดสรร ทางการเงิน กระแสเงินสด
เจาของ สวนของเจาของ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงส่วนของเจ้
าของ
งบแสดงการเปลี
่ยนแปลงสตวปินของเจ
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิ
โตรเลียามของ
จำ�กัด (มหาชน)
สํสำา�หรั
หรับบปปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31ธัธันนวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564

26
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

4,981,992

3,969,985 105,417,620

4,981,992

-

-

3,969,985 105,417,620

ทุนที่ออก
และชําระแลว

กําไรสะสม

396,999

-

396,999

16,900,000

-

16,900,000

202,151,174

(294,226)
62,603
(20,841,871)
22,999,875
-

200,224,793

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

หนวย: พันบาท

(25,653,356)

(1,407,506)

(24,245,850)

-

-

-

105,502

(816,611)

922,113

(25,547,854)

(2,224,117)

(23,323,737)

308,269,916

(294,226)
62,603
(20,841,871)
22,999,875
(2,224,117)

308,567,652

สํารอง
รวม
การวัดมูลคา การปองกัน องคประกอบอื่น
การแปลงคา
สินทรัพย ความเสี่ยงใน
ของสวนของ
รวม
งบการเงิน ทางการเงิน กระแสเงินสด
เจาของ สวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หุนกูดอยสิทธิ
สวนเกิน ที่มีลักษณะ
สํารอง
สํารองเพื่อ
มูลคาหุน
คลายทุน ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสวนของเจาของ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของ

31

3,969,985 105,417,620
4,981,992

3,969,985 105,417,620

4,981,992

-

-

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้

กําไรสะสม

396,999

-

396,999

16,900,000

-

16,900,000

225,003,218

(293,908)
(46,448)
(18,857,213)
40,966,339
1,083,274

202,151,174

องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น

หนวย: พันบาท

9,357,417

35,010,773

(25,653,356)

(163)

(163)

-

24,564

(80,938)

105,502

9,381,818

34,929,672

(25,547,854)

28

366,051,632

(293,908)
(46,448)
(18,857,213)
40,966,339
36,012,946

308,269,916

สํารอง
รวม
การวัดมูลคา การปองกัน องคประกอบอื่น
การแปลงคา
สินทรัพย ความเสี่ยงใน
ของสวนของ
รวม
งบการเงิน ทางการเงิน กระแสเงินสด
เจาของ สวนของเจาของ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หุนกูดอยสิทธิ
สวนเกิน ที่มีลักษณะ
สํารอง
สํารองเพื่อ
มูลคาหุน
คลายทุน ตามกฎหมาย การขยายงาน ยังไมไดจัดสรร

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงในสวนของเจาของสําหรับป
ดอกเบี้ยจายสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ภาษีเงินไดสําหรับหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
เงินปนผลจาย
กําไรสําหรับป
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

ทุนที่ออก
หมายเหตุ และชําระแลว

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
งบแสดงการเปลี
าของ2564
สำ�หรับปีสิ้นสุดวั่ยนนแปลงส
ที่ 31 ธัวนนของเจ
วาคม พ.ศ.
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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บริษัทบริปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปโตรเลี
ม จํยากัมดจํ(มหาชน)
ษัท ปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปโยตรเลี
ากัด (มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสด นสด
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงินสด
สํบริาหรั
สิ้นบสุป�ดสรวจและผลิ
วัิ้นนสุทีด่ วั31นทีธั่ นต31วาคม
พ.ศ.
2564
าปหรั
นวาคม
ษัทสํบปตท.สำ
ปิโธัตรเลี
ยม จำพ.ศ.
�กัด2564
(มหาชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ
นรวมนรวม
งบการเงิ
หนวย:หนพัวนย:ดอลลาร
สหรัฐสอเมริ
า กา
หนวย:หนพัวนย:บาท
พันดอลลาร
หรัฐกอเมริ
พันบาท
พ.ศ. พ.ศ.
2564 2564 พ.ศ. พ.ศ.
2563 2563 พ.ศ. พ.ศ.
2564 2564 พ.ศ. พ.ศ.
2563 2563
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจากกิ
นสดจากกิ
จกรรมดํ
จกรรมดํ
าเนินางาน
เนินงาน
กําไรกกํอานภาษี
ไรกอนภาษี
เงินไดเงินได
รายการปรั
รายการปรั
บปรุงบปรุง
สวนแบสวงนแบ
กําไรจากเงิ
งกําไรจากเงิ
นลงทุนลงทุ
ในบรินษในบริ
ัทรวษมและการร
ัทรวมและการร
วมคาวมคา
คาเสื่อคมราคา
าเสื่อมราคา
คาสูญคสิา้นสูและค
ญสิ้นและค
าตัดจําตัหนดจําายหนาย
คาเผื่อคการด
าเผื่ออการด
ยคาอของสิ
ยคานของสิ
ทรัพนยทรั
และค
พยแาความนิ
ละคาความนิ
ยม ยม
คาเผื่อคการลดมู
าเผื่อการลดมู
ลคา (กลั
ลคาบรายการ)
(กลับรายการ)
ของสินของสิ
คาคงเหลื
นคาคงเหลื
อ อ
ใหเทาให
กับเทมูาลกัคบามูสุลทคธิาทสุี่จทะได
ธิทรี่จับะได
คืนรับคืน
คาใชจคาายในการสํ
ใชจายในการสํ
ารวจตัาดรวจตั
จําหนดจําายหนาย
คาใชจคาายตั
ใชจดาจยตั
ายอืด่นจายอื่น
ขาดทุขาดทุ
นจากการตั
นจากการตั
ดจําหนดจําายสิหนนาทรัยสิพนยทรัพย
รายไดรายได
จากรายได
จากรายได
รอการรั
รอการรั
บรู บรู
(กําไร)(กํขาดทุ
าไร) ขาดทุ
นจากการวั
นจากการวั
ดมูลคดามูเครื
ลค่อางมื
เครือทางการเงิ
่องมือทางการเงิ
น น
(กําไร)(กํขาดทุ
าไร) ขาดทุ
นจากอันตจากอั
ราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยนเงิน่ยตราต
นเงินาตราต
งประเทศ
างประเทศ
ดอกเบีดอกเบี
้ยรับต่้ยํากว
รับาต่ดอกเบี
ํากวาดอกเบี
้ยจาย้ยจาย
กําไรจากการซื
กําไรจากการซื
้อธุรกิจ้อในราคาต่
ธุรกิจในราคาต่
ํากวามูําลกวคามูยุลตคิธรรม
ายุติธรรม
กําไรจากการเปลี
กําไรจากการเปลี
่ยนเงื่อ่ยนไขตราสารหนี
นเงื่อนไขตราสารหนี
้
้
รายไดรายได
อื่น ๆ อื่น ๆ
คาใชจคาายอื
ใช่นจาๆยอื่น ๆ

2,497,226
2,497,226

1,322,424
1,322,424 80,391,762
80,391,762 41,428,294
41,428,294

(15,174)
(15,174)
2,202,064
2,202,064
183,000
183,000

(41,636)
(41,636) (488,626)
(488,626) (1,307,226)
(1,307,226)
2,086,083
2,086,083 70,293,971
70,293,971 65,249,767
65,249,767
91,57691,576 6,142,011
6,142,011 2,806,643
2,806,643

(882)(882)
214,928
214,928
10,97610,976
2,2562,256
(3,104)
(3,104)
(15,718)
(15,718)
9,1329,132
177,752
177,752
(341,874)
(341,874)
- (81,276)
(81,276)
19,17619,176

474 474
(27,657)
(27,657)
62,14062,140 6,763,906
6,763,906
10,20810,208
350,393
350,393
24,21524,215
77,91377,913
(2,550)
(2,550)
(99,091)
(99,091)
43,64943,649 (849,979)
(849,979)
(10,229)
(10,229)
291,535
291,535
212,035
212,035 5,693,537
5,693,537
- - (10,693,779)
(10,693,779)
(22,307)
(22,307)
- - - (2,727,874)
(2,727,874)
37,37137,371
607,935
607,935

14,82414,824
1,943,212
1,943,212
319,349
319,349
757,335
757,335
(79,755)
(79,755)
1,327,977
1,327,977
(319,920)
(319,920)
6,631,560
6,631,560
- (679,959)
(679,959)
- 1,169,989
1,169,989

กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดกนอสดก
นการเปลี
อนการเปลี
่ยนแปลงของเงิ
่ยนแปลงของเงิ
นทุนหมุ
นทุนนเวีหมุ
ยนนเวียน
การเปลี
การเปลี
่ยนแปลงของเงิ
่ยนแปลงของเงิ
นทุนหมุ
นทุนนเวีหมุ
ยนนเวียน
ารคาและลู
กหนี้อกื่นหนี้อื่น
ลูกหนีลู้กการค
หนีา้กและลู
สินคาสิคงเหลื
นคาคงเหลื
อ อ
สินทรัสิพนยทรั
ทางการเงิ
พยทางการเงิ
นหมุนนเวีหมุ
ยนอื
นเวี่นยนอื่น
สินทรัสิพนยทรั
หมุพนยเวีหยมุนอื
นเวี่นยนอื่น
สิทธิในการได
รับชดเชยจากกองทุ
นการรืน้อการรื
ถอน้อถอน
สิทธิในการได
รับชดเชยจากกองทุ
สินทรัสิพนยทรั
ทางการเงิ
พยทางการเงิ
นไมหนมุไม
นเวีหยมุนอื
นเวี่นยนอื่น
สินทรัสิพนยทรั
ไมพหมุยไนมเวีหยมุนอื
นเวี่นยนอื่น
เจาหนีเจ้กาารค
ารคาและเจ
าหนี้อาื่นหนี้อื่น
หนีา้กและเจ
หนี้สินหนี
หมุ้สนินเวีหมุ
ยนอื
นเวี่นยนอื่น
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สิน ้สิน
หนี้สินหนี
ไมห้สินมุไม
นเวีหยมุนอื
นเวี่นยนอื่น

4,858,482
4,858,482

3,813,453
3,813,453 155,725,957
155,725,957 119,262,090
119,262,090

(229,783)
(229,783)
(60,357)
(60,357)
(1,425)
(1,425)
(40,122)
(40,122)
(28,656)
(28,656)
(53,562)
(53,562)
(5,935)
(5,935)
124,016
124,016
(20,858)
(20,858)
(136,019)
(136,019)
4,7554,755

178,745
178,745
(29,761)
(29,761)
200,546
200,546
6,2586,258
(20,987)
(20,987)
(27,145)
(27,145)
1,9331,933
(110,972)
(110,972)
24,17324,173
(125,779)
(125,779)
(53,139)
(53,139)

เงินทสดสุ
ธิไดมาจากกิ
จกรรมดํ
าเนินงาน
เงินสดสุ
ธิไดมทาจากกิ
จกรรมดํ
าเนินงาน
เงินสดรั
เงินบสดรั
จากดอกเบี
บจากดอกเบี
้ยเงินฝากธนาคาร
้ยเงินฝากธนาคาร
เงินสดจ
เงินาสดจ
ยภาษีายภาษี
เงินไดเงินได

4,410,536
4,410,536 3,857,325
3,857,325 141,425,643
141,425,643 120,634,245
120,634,245
6,8556,855
24,37124,371
218,854
218,854
762,215
762,215
(989,083)
(989,083) (1,110,196)
(1,110,196) (31,575,682)
(31,575,682) (34,722,169)
(34,722,169)

กระแสเงิ
ไดมาจากกิ
จกรรมดํ
เนินงาน
กระแสเงิ
นสดสุนทสดสุ
ธิไดทมธิาจากกิ
จกรรมดํ
าเนินางาน

3,428,308
3,428,308

(7,335,644)
(7,335,644) 5,590,373
5,590,373
(1,926,848)
(1,926,848) (930,782)
(930,782)
(45,499)
(45,499) 6,272,218
6,272,218
(1,280,852)
(1,280,852)
195,737
195,737
(914,816)
(914,816) (656,390)
(656,390)
(1,709,928)
(1,709,928) (848,981)
(848,981)
(189,468)
(189,468)
60,44660,446
3,959,105
3,959,105 (3,470,724)
(3,470,724)
(665,861)
(665,861)
756,043
756,043
(4,342,316)
(4,342,316) (3,933,821)
(3,933,821)
151,813
151,813 (1,661,964)
(1,661,964)

2,771,500
2,771,500 110,068,815
110,068,815 86,674,291
86,674,291

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
นสวนหนึ
ของงบการเงิ
นนี้ นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
นสว่งนหนึ
่งของงบการเงิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ษัท ปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปโยตรเลี
ากัด (มหาชน)
บริษัทบริปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปโตรเลี
ม จํายกัมดจํ(มหาชน)
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นสด นสด
งบกระแสเงินสด
าปหรั
วันธัทีน่ ต31
นวาคม
พ.ศ.
สํบริาหรั
สิ้นบสุปด�สรวจและผลิ
วัิ้นสุทีด่ 31
วาคม
พ.ศ.
ษัทบสํปตท.สำ
ปิโธัตรเลี
ยม จำ2564
�กัด2564
(มหาชน)

สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงิ
นรวมนรวม
งบการเงิ
หนวย:หนพัวนย:ดอลลาร
สหรัฐสอเมริ
า กา
หนวย:พั
พันดอลลาร
หรัฐกอเมริ
หนนวบาท
ย:พันบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจากกิ
นสดจากกิ
จกรรมลงทุ
จกรรมลงทุ
น น
้น ้น
เงินสดจเงิานยลงทุ
สดจานยลงทุ
ในเงินลงทุ
ในเงินระยะสั
ลงทุนระยะสั
เงินสดรัเงิบนจากการลงทุ
สดรับจากการลงทุ
นในเงินลงทุ
ในเงินระยะสั
ลงทุนระยะสั
้น ้น
เงินสดรัเงิบนจากเงิ
สดรับนจากเงิ
ใหกูยนืมใหระยะยาวแก
กูยืมระยะยาวแก
กิจการที
กิจ่เการที
กี่ยวข่เอกีงกั
่ยวข
น องกัน
เงินปนเงิผลรั
นปบนจากกิ
ผลรับจจากกิ
การทีจ่เการที
กี่ยวข่เอกีงกั
่ยวข
น องกัน
เงินสดจเงิานยสุ
สดจ
ทธิาใยสุ
นการซื
ทธิในการซื
้อธุรกิจ้อธุรกิจ
เงินสดรัเงิบนสุสดรั
ทธิจบากการซื
สุทธิจากการซื
้อสินทรั้อพสิยนทรัพย
เงินสดจเงิานยสิ
สดจ
่งตอบแทนที
ายสิ่งตอบแทนที
่ตองจา่ตยองจาย
้อสัดสว้อนการถื
สัดสวนการถื
อหุนในการร
อหุนในการร
วมคา วมคา
ในการซืในการซื
เงินสดรัเงิบนจากการลงทุ
สดรับจากการลงทุ
นในการร
นในการร
วมคา วมคา
เงินสดจเงิานยลงทุ
สดจานยลงทุ
ในบรินษในบริ
ัทรวมและการร
ษัทรวมและการร
วมคา วมคา
เงินสดรัเงิบนจากลู
สดรับกจากลู
หนี้สกัญหนี
ญาเช
้สัญาญาเชา
เงินสดรัเงิบนจากดอกเบี
สดรับจากดอกเบี
้ยเงินลงทุ
้ยเงินระยะสั
ลงทุนระยะสั
้น ้น
เงินสดรัเงิบนจากดอกเบี
สดรับจากดอกเบี
้ยเงินให้ยกเงิูยนืมใหแกกกูยิจืมการที
แกกิจ่เการที
กี่ยวข่เอกีงกั
่ยวข
น องกัน
ที่ดิน อาคารและอุ
ที่ดิน อาคารและอุ
ปกรณปเพิกรณ
่มขึ้นเพิ่มขึ้น
สินทรัพสิยนไทรั
มมพีตยัวไตนเพิ
มมีตัว่มตนเพิ
ขึ้น ่มขึ้น
สินทรัพสิยนททรัี่เกิพดยจากการสํ
ที่เกิดจากการสํ
ารวจและประเมิ
ารวจและประเมิ
นคาเพิน่มคขึา้นเพิ่มขึ้น
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดสุนทสดสุ
ธิใชไทปในกิ
ธิใชไปในกิ
จกรรมลงทุ
จกรรมลงทุ
น น

- 100,000
100,000
33,17033,170
40,74640,746
(2,299,492)
(2,299,492)
11,96811,968

(100,000)
(100,000)
- - (3,127,571)
(3,127,571)
200,000
200,000 3,192,420
3,192,420 6,255,141
6,255,141
11,08611,086 1,058,929
1,058,929
346,712
346,712
26,80726,807 1,300,791
1,300,791
838,403
838,403
- - (73,409,451)
(73,409,451)
- - 382,071
382,071
- -

(54,670)
(54,670)
- - (1,745,296)
(1,745,296)
- - 393 393
- 12,30112,301
(15,506)
(15,506)
(3,138)(3,138) (495,014)
(495,014)
(98,150)
(98,150)
374 374
378 378
11,94511,945
11,81411,814
1,8501,850
5,8425,842
59,06059,060
182,728
182,728
1,0101,010
2,2772,277
32,24332,243
71,22171,221
(1,512,174)
(1,512,174) (1,093,140)
(1,093,140) (48,274,943)
(48,274,943) (34,188,714)
(34,188,714)
(29,067)
(29,067)
(28,466)
(28,466) (927,946)
(927,946) (890,307)
(890,307)
(131,574)
(131,574)
(93,651)
(93,651) (4,200,412)
(4,200,412) (2,929,002)
(2,929,002)
(3,853,365)
(3,853,365) (1,071,612)
(1,071,612)(123,015,603)
(123,015,603) (33,515,424)
(33,515,424)

กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจากกิ
นสดจากกิ
จกรรมจั
จกรรมจั
ดหาเงิดนหาเงิน
้น ้น
เงินสดรัเงิบนจากเงิ
สดรับนจากเงิ
กูยืมนระยะสั
กูยืมระยะสั
เงินสดจเงิานยชํ
สดจ
าระคื
ายชํนาเงิระคื
นกูนยเงิืมนระยะสั
กูยืมระยะสั
้น ้น
เงินสดจเงิานยชํ
สดจ
าระคื
ายชํนาหุระคื
นกูน หุนกู
เงินสดรัเงิบนจากการออกหุ
สดรับจากการออกหุ
นกู นกู
เงินสดจเงิานยสํ
สดจ
าหรั
ายสํ
บตานหรัทุบนตทางการเงิ
นทุนทางการเงิ
นในการออกหุ
นในการออกหุ
นกู นกู
เงินสดจเงิานยชํ
สดจ
าระหนี
ายชํา้สระหนี
ินตามสั
้สินญ
ตามสั
ญาเชญาญาเชา
เงินสดจเงิานยดอกเบี
สดจายดอกเบี
้ย ้ย
เงินสดจเงิานยชํ
สดจ
าระคื
ายชํนาหุระคื
นกูนดหุอยสิ
นกูทดธิอทยสิี่มีลทักธิทษณะคล
ี่มีลักษณะคล
ายทุน ายทุน
เงินสดจเงิานยดอกเบี
สดจายดอกเบี
้ยหุนกูด้ยหุอยสิ
นกูทดธิอทยสิี่มีลทักธิทษณะคล
ี่มีลักษณะคล
ายทุน ายทุน
เงินสดรัเงิบนสุสดรั
ทธิสบําสุหรั
ทธิบสสัําญ
หรัญาอนุ
บสัญญาอนุ
พันธทพางการเงิ
ันธทางการเงิ
น น
เงินปนเงิผลจ
นปานยผลจาย

200,000
200,000
(200,000)
(200,000)
- 179,960
179,960
(270) (270)
(128,482)
(128,482)
(133,914)
(133,914)
- (9,138)(9,138)
1,8261,826
(605,341)
(605,341)

- - 6,384,840
6,384,840
- - - (6,384,840)
(6,384,840)
- (730,443)
(730,443)
- - (22,845,133)
(22,845,133)
850,000
850,000 5,745,095
5,745,095 26,584,349
26,584,349
(9,945)(9,945)
(8,617)(8,617) (311,037)
(311,037)
(96,362)
(96,362) (4,101,696)
(4,101,696) (3,013,790)
(3,013,790)
(147,594)
(147,594) (4,275,080)
(4,275,080) (4,616,110)
(4,616,110)
(30,852)
(30,852)
- - (964,918)
(964,918)
(10,126)
(10,126) (291,719)
(291,719) (316,686)
(316,686)
- 58,28058,280
- (671,000)
(671,000) (19,325,041)
(19,325,041) (20,986,003)
(20,986,003)

กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดสุนทสดสุ
ธิใชไทปในกิ
ธิใชไปในกิ
จกรรมจั
จกรรมจั
ดหาเงิดนหาเงิน

(695,359)
(695,359)

(846,322)
(846,322) (22,198,778)
(22,198,778) (26,469,328)
(26,469,328)

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นส่งวของงบการเงิ
นหนึ่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเปจการเป
นสวนหนึ
นนี้ นนี้

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ปตท.สํ
ารวจและผลิ
โตรเลี
(มหาชน)
บริบริ
ษัทษัทปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปตโปตรเลี
ยมยมจําจํกัาดกัด(มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงินสด
าหรั
นปิวาคม
สําสํบริ
หรั
สปิ้นสสุิ้นดสุ�วัดรวจและผลิ
นวัทีน่ ที31่ 31ธันธัตวาคม
ษบัทปบปตท.สำ
โตรเลีพ.ศ.
ยพ.ศ.
ม จำ2564
�2564
กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
นดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ
นบาท
หนหน
วย:วย:พันพัดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ
กากา
หนหน
วย:วย:พันพับาท
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
เงิเงิ
นสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท
ยบเท
าเงิาเงิ
นสดเพิ
นสดเพิ
่มขึ่ม้นขึ้น(ลดลง)
(ลดลง)สุทสุธิทธิ
เงินเงิสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท
ยบเท
าเงิานเงิสดต
นสดต
นปนป
ปรัปรั
บปรุ
บปรุ
งผลกระทบจากอั
งผลกระทบจากอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยน่ยน
เงิเงิ
นสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท
ยบเท
าเงิาเงิ
นสดสิ
นสดสิ
้นป้นป

(1,120,416)
(1,120,416)
3,704,003
3,704,003
(24,398)
(24,398)

853,566
853,566
2,822,897
2,822,897
27,540
27,540

(35,145,566)
(35,145,566)
111,257,372
111,257,372
9,416,004
9,416,004

26,689,539
26,689,539
85,121,635
85,121,635
(553,802)
(553,802)

2,559,189
2,559,189

3,704,003
3,704,003

85,527,810
85,527,810

111,257,372
111,257,372

387,058
387,058
187,153
187,153

346,979
346,979
98,367
98,367

12,356,505
12,356,505
5,974,704
5,974,704

10,852,020
10,852,020
3,076,504
3,076,504

รายการที
รายการที
่ไม่ไใมชใเชงิเนงิสดที
นสดที
่สํา่สคัําญ
คัญ
การซื
การซื
้อสิ้อนสิทรั
นทรั
พยพทยี่ยทังี่ยมิังไมิดไมดีกมารจ
ีการจ
ายชํ
ายชํ
าระเงิ
าระเงิ
นสด
นสด
การเปลี
การเปลี
่ยนแปลงในสิ
่ยนแปลงในสิ
นทรั
นทรั
พยพสยิทสธิิทกธิารใช
การใช

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จเฉพาะกิ
การเป
วการเป็
นหนึ
่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จนการเป
นสนวสจนหนึ
่งของงบการเงิ
้ นี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นส่วนหนึน่งนีนของงบการเงิ
นนี้
3131
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริบริ
ษัทษัทปตท.สํ
ารวจและผลิ
ตปตโปตรเลี
ยมยมจําจํกัาดกัด(มหาชน)
ปตท.สํ
ารวจและผลิ
โตรเลี
(มหาชน)
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงิ
นสด
งบกระแสเงิ
น
สด
สําสํบริ
หรั
บัทปบปตท.สำ
สปิ้นสสุิ้นดสุ�วัรวจและผลิ
าษหรั
ดนวัทีน่ ที31่ 31ธันตธัปิวาคม
นโวาคม
ตรเลีพ.ศ.
ยมพ.ศ.
จำ�2564
กั2564
ด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
หนหน
วย:วย:พันพัดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ
กากา
หนหน
วย:วย:พันพับาท
นดอลลาร
สหรั
ฐอเมริ
นบาท
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจากกิ
นสดจากกิ
จกรรมดํ
จกรรมดํ
าเนิ
าเนิ
นงาน
นงาน
กํากํไรก
าไรก
อนภาษี
อนภาษี
เงินเงิได
นได
รายการปรั
รายการปรั
บปรุ
บปรุ
งง
คาคเสืาเสื
่อมราคา
่อมราคาคาคสูาญสูญ
สิ้นสิและค
้นและค
าตัาดตัจํดาจํหน
าหน
ายาย
คาคใชาใช
จาจยในการสํ
ายในการสํ
ารวจตั
ารวจตั
ดจํดาจํหน
าหน
ายาย
คาคใชาใช
จาจยตั
ายตั
ดจดาจยอื
ายอื
่น ่น
ขาดทุ
ขาดทุ
นจากการตั
นจากการตั
ดจํดาจํหน
าหน
ายสิ
ายสิ
นทรั
นทรั
พยพย
รายได
รายได
จากรายได
จากรายได
รอการรั
รอการรั
บรูบ รู
(กํ(กํ
าไร)
าไร)ขาดทุ
ขาดทุ
นจากการวั
นจากการวั
ดมูดลมูคลาคเครื
าเครื
่องมื
่องมื
อทางการเงิ
อทางการเงิ
นน
เงินเงิปนนปผลรั
นผลรั
บจากกิ
บจากกิ
จการที
จการที
่เกี่เยกีวข
่ยวข
องกั
องกั
นน
กํากํไรจากอั
าไรจากอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยนเงิ
่ยนเงิ
นตราต
นตราต
างประเทศ
างประเทศ
ดอกเบี
ดอกเบี
้ยรั้ยบรัสูบงสูกว
งกว
าดอกเบี
าดอกเบี
้ยจ้ยาจยาย
คาคใชาใช
จาจยอื
ายอื
่น ่นๆ ๆ

1,821,271
1,821,271

1,069,310
1,069,310

58,499,866
58,499,866

33,409,660
33,409,660

915,885
915,885
-2,524
2,524
3,400
3,400
(1,759)
(1,759)
(29,514)
(29,514)
(71,814)
(71,814)
(24,873)
(24,873)
(317,744)
(317,744)
26,104
26,104

1,002,202
1,002,202
1,191
1,191
2,596
2,596
14,059
14,059
(1,658)
(1,658)
10,716
10,716
(28,930)
(28,930)
(2,415)
(2,415)
(172,041)
(172,041)
15,109
15,109

29,092,125
29,092,125
-80,735
80,735
112,377
112,377
(56,165)
(56,165)
(881,452)
(881,452)
(2,369,985)
(2,369,985)
(794,063)
(794,063)
(10,149,495)
(10,149,495)
846,137
846,137

31,344,017
31,344,017
37,358
37,358
81,152
81,152
447,269
447,269
(51,848)
(51,848)
361,266
361,266
(921,684)
(921,684)
(75,537)
(75,537)
(5,392,782)
(5,392,782)
472,548
472,548

กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดก
นสดก
อนการเปลี
อนการเปลี
่ยนแปลงของเงิ
่ยนแปลงของเงิ
นทุนนทุหมุ
นหมุ
นเวีนเวี
ยนยน
การเปลี
การเปลี
่ยนแปลงของเงิ
่ยนแปลงของเงิ
นทุนนทุหมุ
นหมุ
นเวีนเวี
ยนยน
ลูกลูหนี
กหนี
้การค
้การค
าและลู
าและลู
กหนี
กหนี
้อื่น้อื่น
สินสิคนาคคงเหลื
าคงเหลื
ออ
สินสิทรั
นทรั
พยพหยมุหนมุเวีนเวี
ยนอื
ยนอื
่น ่น
สินสิทรั
พยพไยมไหมมุหนมุเวีนเวี
ยนอื
่น ่น
นทรั
ยนอื
เจเจ
าหนี
าหนี
้การค
้การค
าและเจ
าและเจ
าหนี
าหนี
้อื่น้อื่น
หนีหนี
้สิน้สหมุ
ินหมุ
นเวีนเวี
ยนอื
ยนอื
่น ่น
ประมาณการหนี
ประมาณการหนี
้สิน้สิน
หนีหนี
้สิน้สไม
ินไม
หมุหนมุเวีนเวี
ยนอื
ยนอื
่น ่น

2,323,480
2,323,480

1,910,139
1,910,139

74,380,080
74,380,080

59,711,419
59,711,419

(59,242)
(59,242)
(15,173)
(15,173)
(9,258)
(9,258)
(1,686)
(1,686)
44,747
44,747
1,724
1,724
(118,870)
(118,870)
(6,887)
(6,887)

57,323
57,323
(7,208)
(7,208)
27,215
27,215
5353
(40,430)
(40,430)
(19,882)
(19,882)
(110,011)
(110,011)
(3,736)
(3,736)

(1,891,254)
(1,891,254)
(484,384)
(484,384)
(295,559)
(295,559)
(53,836)
(53,836)
1,428,520
1,428,520
55,042
55,042
(3,794,832)
(3,794,832)
(219,857)
(219,857)

1,792,811
1,792,811
(225,451)
(225,451)
851,152
851,152
1,667
1,667
(1,264,479)
(1,264,479)
(621,815)
(621,815)
(3,440,683)
(3,440,683)
(116,832)
(116,832)

เงินเงิสดสุ
ทธิทไธิดไมดาจากกิ
จกรรมดํ
าเนิาเนิ
นงาน
นสดสุ
มาจากกิ
จกรรมดํ
นงาน
เงินเงิสดรั
นสดรั
บจากดอกเบี
บจากดอกเบี
้ยเงิ้ยนเงิฝากธนาคาร
นฝากธนาคาร
เงินเงิสดจ
นสดจ
ายภาษี
ายภาษี
เงินเงิได
นได

2,158,835
2,158,835
1,679
1,679
(445,772)
(445,772)

1,813,463
1,813,463
8,685
8,685
(693,140)
(693,140)

69,123,920
69,123,920
53,615
53,615
(14,230,928)
(14,230,928)

56,687,789
56,687,789
271,631
271,631
(21,678,437)
(21,678,437)

1,714,742
1,714,742

1,129,008
1,129,008

54,946,607
54,946,607

35,280,983
35,280,983

กระแสเงิ
นสดสุ
ทธิทไธิดไมดาจากกิ
จกรรมดํ
าเนิ
นงาน
กระแสเงิ
นสดสุ
มาจากกิ
จกรรมดํ
าเนิ
นงาน

หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
นสนวสนหนึ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการเป
วนหนึ
่งของงบการเงิ

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้
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ปตท.สํ
าารวจและผลิ
โโตรเลี
(มหาชน)
บริบริ
ปตท.สํ
รวจและผลิ
ตรเลี
(มหาชน)
บริ
ษษษัทัทัทษษษัทัทัทปตท.สํ
ปตท.สํ
าาารวจและผลิ
ตตตปปปตตตโโโปปปตรเลี
ยยยมมมยยยมมมจํจํจําาาจํจํจํกักักัาาาดดดกักักัดดด(มหาชน)
(มหาชน)
บริบริ
บริ
ปตท.สํ
ปตท.สํ
รวจและผลิ
ารวจและผลิ
รวจและผลิ
ตรเลี
โตรเลี
ตรเลี
(มหาชน)
(มหาชน)
งบกระแสเงิ
น
สด
งบกระแสเงิ
น
สด
บริ
บริ
ษ
ท
ั
ษ
ท
ั
ปตท.สํ
ปตท.สํ
า
รวจและผลิ
า
รวจและผลิ
ต
ป
ต
โ
ป
ตรเลี
โ
ตรเลี
ย
ม
ย
ม
จํ
า
จํ
กั
า
ด
กั
ด
(มหาชน)
(มหาชน)
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
นนสด
นนสด
งบกระแสเงิ
งบกระแสเงิ
สด
สด
บริ
ษ
ท
ั
ปตท.สํ
า
รวจและผลิ
ต
ป
โ
ตรเลี
ย
ม
จํ
า
กั
ด
(มหาชน)
าาหรั
ดดนนวัวัทีทีนน่่ ทีที31
นนวาคม
พ.ศ.
2564
สําาสํสํงบกระแสเงิ
หรั
31่ 31ธัธันนธัธัวาคม
วาคม
พ.ศ.
2564
สํงบกระแสเงิ
บบบปปปบบบสสสปปปิ้นิ้นิ้นสสสนสุสุสุิ้นิ้นิ้นสด
ดดดนสุสุสุวัวัวัสด
พ.ศ.
2564
สํงบกระแสเงิ
าสํหรั
หรั
าหรั
หรั
ดนวัทีน่ ที31่่ 31
31ธันธัวาคม
นวาคม
วาคมพ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
2564
นสด
สําสํงบกระแสเงิ
หรั
าหรั
บปบสปิ้นสสุิ้นดนสุวัสด
ดนวัทีน่ ที31่ 31ธันธัวาคม
นวาคมพ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
สําบริ
หรัษบัทปปตท.สำ
สิ้นสุด�วัรวจและผลิ
นที่ 31 ธันตวาคม
พ.ศ.
2564
ปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• งบการเงิน
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งบการเงิ
นนเฉพาะกิ
จจการ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
การ
งบการเงิ
งบการเงิ
นนนเฉพาะกิ
จจจการ
งบการเงิ
งบการเงิ
เฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
เฉพาะกิ
การ
จการ
การ
หน
ว
ย:
พั
น
ดอลลาร
ส
หรั
ฐ
อเมริ
ก
า
นนบาท
หน
ว
ย:
พั
น
ดอลลาร
ส
หรั
ฐ
อเมริ
ก
า
หนหน
ย:วย:พั
พันพับาท
บาท
งบการเงิ
งบการเงิ
นกเฉพาะกิ
นากเฉพาะกิ
จการ
จการ
หน
หน
ว
ย:
ว
ย:
พั
น
พั
ดอลลาร
น
ดอลลาร
ส
หรั
ส
หรั
ฐ
อเมริ
ฐ
อเมริ
า
หน
วววย:
หนหน
วย:วย:พันพัดอลลาร
นดอลลาร
สหรั
สหรั
ฐอเมริ
ฐอเมริ
กเฉพาะกิ
ากา จการ
หนหน
หน
ย:ววย:
ย:พันนพั
พับาท
นบาท
บาท
งบการเงิ
น
พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.
2563
หนหน
วพ.ศ.
ย:วพ.ศ.
ย:พั2564
นพัดอลลาร
นดอลลาร
สหรั
สพ.ศ.
หรั
ฐพ.ศ.
อเมริ
ฐอเมริ
กากา
หนหน
วย:พ.ศ.
วย:พ.ศ.
พันพั2563
บาท
น2563
บาท
2564
2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2564
2563
2564 สหรัพ.ศ.
2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564 หนวย:พ.ศ.
พ.ศ.
2563
หนวพ.ศ.
ย:พ.ศ.
พั2564
นดอลลาร
ฐพ.ศ.
อเมริ
กา
พัน2563
บาท
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ.
พ.ศ.2564
2564
พ.ศ.
พ.ศ.2563
2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

กระแสเงิ
กระแสเงิ
นนสดจากกิ
นนสดจากกิ
จจกรรมลงทุ
จจกรรมลงทุ
นน นน
กระแสเงิ
กระแสเงิ
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดจากกิ
สดจากกิ
นสดจากกิ
สดจากกิ
จกรรมลงทุ
กรรมลงทุ
จกรรมลงทุ
กรรมลงทุ
นน
-- -(100,000)
(100,000)
เงิ
น
เงิ
สดจ
น
สดจ
า
ยลงทุ
า
ยลงทุ
น
ในเงิ
น
ในเงิ
น
ลงทุ
น
ลงทุ
น
ระยะสั
น
ระยะสั
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
จ
กรรมลงทุ
กระแสเงิ
น
สดจากกิ
จ
กรรมลงทุ
น น ้น้น ้น้น
(100,000)
(100,000)
เงิ
นนเงิ
สดจ
นนสดจ
าายลงทุ
าายลงทุ
นนในเงิ
นนในเงิ
นนลงทุ
นนลงทุ
นนระยะสั
นนระยะสั
น
้
น
้
(100,000)
(100,000)
เงิ
เงิ
สดจ
สดจ
ยลงทุ
ยลงทุ
ในเงิ
ในเงิ
ลงทุ
ลงทุ
ระยะสั
ระยะสั
กระแสเงิ
นบสดจากกิ
จกรรมลงทุ
นลงทุ
เงินนเงิ
เงิสดจ
สดรั
น
สดรั
จากการลงทุ
บ
จากการลงทุ
น
ในเงิ
น
ในเงิ
น
ลงทุ
น
น
ระยะสั
น
ระยะสั
น
้
น
้
100,000
100,000
200,000
200,000
น
สดจ
า
ยลงทุ
น
ในเงิ
น
ลงทุ
น
ระยะสั
น
้
น
้
(100,000)
(100,000)
เงิ
า
ยลงทุ
น
ในเงิ
น
ลงทุ
น
ระยะสั
สดรั
สดรั
บ
จากการลงทุ
บ
จากการลงทุ
น
ในเงิ
น
ในเงิ
น
ลงทุ
น
ลงทุ
น
ระยะสั
น
ระยะสั
น
้
น
้
100,000
100,000
200,000
200,000
เงิ
น
เงิ
สดรั
น
สดรั
บ
จากการลงทุ
บ
จากการลงทุ
น
ในเงิ
น
ในเงิ
น
ลงทุ
น
ลงทุ
น
ระยะสั
น
ระยะสั
น
้
น
้
100,000
100,000
200,000
200,000
เงินนเงิให
สดจ
ากืมยลงทุ
นในเงิ
นแก
ลงทุ
นการที
ระยะสั
้นวข
(100,000)
เงิ
น
ให
ก
ย

ู
ย

ู
ระยะสั
ม
ื
ระยะสั
น
้
แก
น
้
ก
จ
ิ
ก
การที
จ
ิ
เ
่
กี
เ
่
ย
กี
วข
ย
่
อ
งกั
อ
งกั
น
น
(เพิ
(เพิ
ม
่
ขึ
ม
่
น
้
ขึ
)
น
้
ลดลง
)
ลดลง
(443,086)
(443,086)
299,588
299,588
สดรั
สดรั
บกืมจากการลงทุ
บระยะสั
จากการลงทุ
นกในเงิ
นกการที
ในเงิ
นลงทุ
น่เกีลงทุ
นวข
ระยะสั
นวข
ระยะสั
้นน(เพิ
้น(เพิ
100,000
100,000
200,000
200,000
เงิ
น
เงิ
ให
น
ให
ก
ย

ู
ย

ู
ม
ื
ระยะสั
น
้
แก
น
้
แก
จ
ิ
จ
ิ
การที
เ
่
ย
กี
ย
่
อ
งกั
อ
งกั
น
ม
่
ขึ
ม
่
น
้
ขึ
)
น
้
ลดลง
)
ลดลง
(443,086)
(443,086)
299,588
299,588
เงิ
ให
นให
กูยบกืมจากการลงทุ
ูยระยะสั
ืมระยะสั
้นแก
้นแก
ิจกการที
ิจการที
่เกี่เยกีนวข
่ยระยะสั
วข
องกั
องกั
น้นน(เพิ(เพิ
่มขึ่ม้นขึ)้นลดลง
) ลดลง
(443,086)
(443,086)
299,588
299,588
เงินนนเงิ
สดรั
นกกืมในเงิ
นลงทุ
100,000
200,000
เงิ
เงิ
สดรั
น
สดรั
บ
จากเงิ
บ
จากเงิ
น
ให
น
ให
ก
ย

ู
ย

ู
ระยะยาวแก
ม
ื
ระยะยาวแก
ก
จ
ิ
ก
การที
จ
ิ
การที
เ
่
กี
เ
่
ย
กี
วข
ย
่
วข
อ
งกั
อ
งกั
น
น
354,865
354,865
105,121
105,121
ให
ให
กูยบกืมจากเงิ
ูยบระยะสั
ืมจากเงิ
ระยะสั
้นแก
้นกูยแก
ิจกืมการที
ิจระยะยาวแก
การที
่เกี่เยกีวข
่ยวข
นการที
น(เพิ่เ(เพิ
่มขึ่ม่ย้นขึวข
)อ้นลดลง
)อลดลง
(443,086)
(443,086)
299,588
299,588
เงิ
สดรั
นนสดรั
นนให
ให
กอิจงกั
กกอการที
ิจิจงกั
งกั
นน นน
354,865
354,865
105,121
105,121
เงินนนเงิ
เงิให
สดรั
สดรั
จากเงิ
บระยะสั
จากเงิ
ให
ให
กูยกกกืมืมูยูยิจระยะยาวแก
ระยะยาวแก
ืมการที
ระยะยาวแก
การที
่เกีกี่ม่เ่เยยกีกีขึวข
วข
่ย้นวข
งกั
องกั
งกั
354,865
354,865
105,121
105,121
เงิ
กูยบาืมยสํ
้นนเงิบแก
่เระยะยาวแก
กี่ยวขกอิจงกั
นการที
(เพิ
)อ่เยกีลดลง
(443,086)
299,588
เงิ
น
เงิ
สดจ
น
สดจ
า
ยสํ
า
หรั
า
หรั
บ
น
เงิ
ให
น
ให
ก
ย

ู
ก
ม
ื
ย

ู
ระยะยาวแก
ม
ื
ก
จ
ิ
ก
การที
จ
ิ
การที
เ
่
กี
วข
ย
่
วข
อ
งกั
อ
งกั
น
น
(489,414)
(489,414)
สดรั
สดรั
บายสํ
จากเงิ
บายสํ
จากเงิ
นบให
นบให
กูยให
กนืมูยให
ืมูยกระยะยาวแก
กิจกการที
ิจกการที
่เยกีวข
อ่เยกีงกั
อ่ยงกั
นองกั
นองกั
354,865
354,865
105,121
105,121
เงิ
นเงิ
นนสดจ
าาหรั
กกระยะยาวแก
ืมืมระยะยาวแก
ิจิจ่เกีการที
่เ่เยกีกีวข
วข
นน นน
-- -(489,414)
(489,414)
เงิ
เงิสดจ
สดจ
สดจ
ายสํ
หรัาานหรั
หรั
บใหเงิ
เงิบกนนเงิ
เงิูยให
นืมให
ูยกืมืมูยูยระยะยาวแก
ระยะยาวแก
ระยะยาวแก
กิจิจกกการที
การที
วข
่ยวข
วข
องกั
(489,414)
(489,414)
เงินนนเงิ
สดรั
บายสํ
จากเงิ
ระยะยาวแก
กิจการที
่เกีการที
่ยวข
อ่เยกีงกั
นองกั
354,865
105,121
เงิ
สดรั
น
สดรั
บ
สุ
บ
ท
สุ
ธิ
ท
จ
ธิ
ากการซื
จ
ากการซื
อ
้
สิ
อ
้
น
สิ
ทรั
น
ทรั
พ
ย
พ
ย
11,968
11,968
-- -เงินเงิสดรั
สดจ
นสดรั
สดจ
หรั
เงิบนเงิให
น้อให
กสิ้อูยกนสิืมูยทรั
ืมทรั
ิจการที
่เกี่เยกีวข
่ยวข
องกั
องกั
นน
-(489,414)
(489,414)
บบายสํ
สุสุบบาททยสํ
สุสุาธิธิททหรั
จจาธิธิากการซื
จจบากการซื
นนระยะยาวแก
พพระยะยาวแก
ยยพพยย กิจกการที
11,968
11,968
เงิ
น
เงิ
สดรั
น
สดรั
ากการซื
ากการซื
อ
้
สิ
อ
้
น
สิ
ทรั
ทรั
11,968
11,968
-เงิ
นสดจ
ายสํ
าหรับในบริ
เงิในบริ
นให
(489,414)
เงิ
นนสดจ
นนากการซื
ษษ้อัทัทกษษสิยย้อูยัทัทนออสิืมยยทรั
ยยนระยะยาวแก
ออทรั
ยยพยพย กิจการที่เกี่ยวของกัน
(1,402,418)
(1,402,418)
(157,966)
(157,966)
เงินนเงิ
เงิสดจ
สดรั
สดรั
บาายลงทุ
สุบาาทยลงทุ
สุธิทจธินนากการซื
จในบริ
11,968
11,968
-สดจ
สดจ
ยลงทุ
ยลงทุ
ในบริ
(1,402,418)
(1,402,418)
(157,966)
(157,966)
เงินนเงิสดรั
สดจ
นสดจ
ายลงทุ
าทยลงทุ
นากการซื
ในบริ
นในบริ
ษ้อัทษสิยัทนอยทรั
ยอยพย
(1,402,418)
(1,402,418)
(157,966)
(157,966)
เงิ
บ
สุ
ธิ
จ
11,968
เงิ
นเงิปปสดจ
นนนนปปสดจ
ผลรั
นนาผลรั
จากกิ
บบจากกิ
การที
จจการที
อองกั
อองกั
นน นน
71,814
71,814
28,930
28,930
ยลงทุ
าบบยลงทุ
นในบริ
นจจในบริ
ษัทษ่เ่เยกีกีัทอ่เ่เยยยกีกียวข
อ่ย่ยยวข
(1,402,418)
(1,402,418)
(157,966)
(157,966)
เงิ
71,814
71,814
28,930
28,930
เงินนนเงิ
เงิปสดจ
นนปผลรั
ผลรั
นาผลรั
ผลรั
บจากกิ
จากกิ
บจากกิ
จากกิ
จการที
การที
จการที
การที
่เยกีอ่เยกียวข
วข
่ยวข
วข
องกั
งกั
องกั
งกั
นน
71,814
71,814
28,930
28,930
เงิ
ยลงทุ
น
ในบริ
ษ
ท
ั
(1,402,418)
(157,966)
เงิ
น
เงิ
สดรั
น
สดรั
บ
จากลู
บ
จากลู
ก
หนี
ก
หนี
ส
้
ญ
ั
ส
้
ญ
ั
ญาเช
ญาเช
า
า
374
374
378
378
ปนนสดรั
ปผลรั
นบผลรั
บจากลู
จากกิ
บจากกิ
จหนี
การที
จัญการที
่เญาเช
กี่เยกีวข
่ยวข
องกั
องกั
นน
71,814
71,814
28,930
28,930
เงิ
น
เงิ
สดรั
จากลู
บ
ก
หนี
ก
ส
้
ส
้
ญ
ั
ญาเช
า
า
374
374
378
378
เงิ
นนเงิสดรั
นนสดรั
บจากลู
บบจากลู
กหนี
กจหนี
้สัญ้สัญ
ญาเช
ญาเช
า าองกัน
374
374
378
378
เงิ
ป
ผลรั
จากกิ
การที
เ
่
กี
ย
่
วข
71,814
28,930
เงิ
น
เงิ
สดรั
น
สดรั
บ
จากดอกเบี
บ
จากดอกเบี
ย
้
เงิ
ย
้
น
เงิ
ลงทุ
น
ลงทุ
น
ระยะสั
น
ระยะสั
น
้
น
้
1,850
1,850
5,843
5,843
เงินเงิสดรั
นสดรั
บจากลู
บจากลู
กหนี
กหนี
้ส้ยัญ้สเงิ้ยัญ
ญาเช
ญาเช
านระยะสั
านระยะสั
374
374
378
378
จากดอกเบี
จากดอกเบี
น
เงิ
ลงทุ
น
ลงทุ
น
้
น
้
1,850
1,850
5,843
5,843
เงินนเงิสดรั
สดรั
นสดรั
จากดอกเบี
บจากดอกเบี
้ยญาเช
นเงิลงทุ
นลงทุ
นระยะสั
้น ้น
1,850
1,850
5,843
5,843
เงิ
บบบจากลู
กหนี้ส้ย้ยัญเงิ
าูยนกืมระยะสั
374
378
เงิ
นนสดรั
บบจากดอกเบี
ให
น
ให
ก
ย

ู
แก
ม
ื
แก
ก
จ
ิ
ก
การที
จ
ิ
การที
เ
่
กี
เ
่
ย
กี
วข
ย
่
วข
อ
งกั
อ
งกั
น
น
190,841
190,841
420,941
420,941
เงินนเงิ
เงิสดรั
สดรั
สดรั
บจากดอกเบี
จากดอกเบี
จากดอกเบี
้ยเงิ
เงิ้ย้ยนนเงิ
เงิลงทุ
น
ลงทุ
น
ระยะสั
น
ระยะสั
น
้
น
้
1,850
1,850
5,843
5,843
ให
กกูยูยกกืมืมูยูยแก
ืมืมแก
กกิจิจกกการที
ิจิจการที
่เ่เกีกี่เ่เยยกีกีวข
่ย่ยวข
อองกั
อองกั
นน นน
190,841
190,841
420,941
420,941
เงิ
นสดรั
บบจากดอกเบี
บจากดอกเบี
้ย้ยเงิ
ให
นให
ให
แก
แก
การที
วข
วข
งกั
งกั
190,841
190,841
420,941
420,941
เงิ่ดนนทีเงิินสดรั
สดรั
จากดอกเบี
เงิ้ยนนเงิเพิลงทุ
น้นขึระยะสั
้นการที
1,850
5,843
ทีทีเงิ
ด
่
น
ิ
อาคารและอุ
อาคารและอุ
ป
กรณ
ป
กรณ
เ
ม
่
พิ
ขึ
ม
่
น
้
(424,426)
(424,426)
(295,479)
(295,479)
นเงิสดรั
สดรั
บจากดอกเบี
บจากดอกเบี
เงิ้ยนเงิเพิให
นให
กูยกืมูยแก
ืมแก
กิจกการที
ิจการที
่เกี่เยกีวข
่ยวข
องกั
องกั
นน
190,841
190,841
420,941
420,941
่ด่ดนินินอาคารและอุ
อาคารและอุ
ปปกรณ
ปป้ยกรณ
(424,426)
(424,426)
(295,479)
(295,479)
ทีเงิ่ด่ดนทีทีินินสดรั
อาคารและอุ
อาคารและอุ
กรณ
กรณ
เพิใหเเ่ม่มพิพิกขึขึ่ม่มูย้น้นขึขึืม้น้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน
(424,426)
(424,426)
(295,479)
(295,479)
บ
จากดอกเบี
ย
้
เงิ
น
190,841
420,941
สิสิทีนน่ดสิสิทีทรั
พพยยอาคารและอุ
พไยมไมมีตมัวีตตนเพิ
ัวัวปตนเพิ
ขึ่มเ้นพิขึเ่ม้นพิขึ่ม้นขึ้น
(21,544)
(21,544)
(22,084)
(22,084)
ินนน่ดทรั
ินอาคารและอุ
กรณ
ป่ม่มกรณ
(424,426)
(424,426)
(295,479)
(295,479)
ทรั
ทรั
(21,544)
(21,544)
(22,084)
(22,084)
พยพพไไยยมมไไมมมมีตีตมมัวัวีตีตตนเพิ
ตนเพิ
ัวปตนเพิ
ตนเพิ
่มขึขึ่ม่มเ้น้นพิขึขึ่ม้น้นขึ้น
(21,544)
(21,544)
(22,084)
(22,084)
ทีสิน่ดสิทรั
ินนทรั
อาคารและอุ
กรณ
(424,426)
(295,479)
สินสิทรั
นทรั
พนยพไสดสุ
ยมไสดสุ
มมีตมทัวีตตนเพิ
ัวใตนเพิ
่มไขึปในกิ
่ม้นขึ้นจกรรมลงทุ
(21,544)
(21,544)
(22,084)
(22,084)
กระแสเงิ
กระแสเงิ
น
ธิ
ท
ธิ
ช
ใ
ไ
ช
ปในกิ
จ
กรรมลงทุ
น
น
(1,559,762)
(1,559,762)
(4,142)
(4,142)
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นนมสดสุ
ธิธิททใใธิธิชชใใไไชชปในกิ
จจกรรมลงทุ
นน นน
(1,559,762)
(1,559,762)
(4,142)
(4,142)
สินทรัพนนยไสดสุ
มีตททัวตนเพิ
่มไไขึปในกิ
้น จจกรรมลงทุ
(21,544)
(22,084)
กระแสเงิ
กระแสเงิ
สดสุ
สดสุ
ปในกิ
ปในกิ
กรรมลงทุ
กรรมลงทุ
(1,559,762)
(1,559,762)
(4,142)
(4,142)
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดสุ
นสดสุ
ทธิทใธิชใไชปในกิ
ไปในกิ
จกรรมลงทุ
จกรรมลงทุ
นน
(1,559,762)
(1,559,762)
(4,142)
(4,142)
กระแสเงิ
นสดสุ
ทธิใจชกรรมจั
ไจปในกิ
จดกรรมลงทุ
(1,559,762)
(4,142)
กระแสเงิ
นสดจากกิ
กรรมจั
ดหาเงิ
นน นน น
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นนสดจากกิ
สดจากกิ
สดจากกิ
จจกรรมจั
กรรมจั
ดดหาเงิ
หาเงิ
หาเงิ
กระแสเงิ
นนสดจากกิ
จจกรรมจั
ดดหาเงิ
กระแสเงิ
สดจากกิ
กรรมจั
หาเงิ
นน
179,960
179,960
-- -เงิ
นนเงิ
นนสดรั
จากการออกหุ
จากการออกหุ
นนกูกูนน กูกูด หาเงิ
กระแสเงิ
นบบสดจากกิ
จกรรมจั
นน
กระแสเงิ
นบบสดจากกิ
จกรรมจั
ดหาเงิ
179,960
179,960
เงิ
เงิสดรั
สดรั
สดรั
จากการออกหุ
จากการออกหุ
เงิ
น
สดรั
บ
จากการออกหุ
น

กู


179,960
179,960
-เงิ
น
สดรั
บ
จากการออกหุ
น

กู
กระแสเงิ
นายสํ
สดจากกิ
ดหาเงินนในการออกหุ
เงิ
นนสดจ
าาหรั
าาหรั
บบตตบบจนนตตกรรมจั
ทุทุนนนนทุทุนทางการเงิ
นนกูนทางการเงิ
นนกูกูนน กูกู
(270)
(270)
-- -เงินนเงิ
สดรั
บายสํ
จากการออกหุ
 กู นนในการออกหุ
179,960
179,960
เงิสดจ
สดรั
บาายสํ
จากการออกหุ
สดจ
สดจ
ยสํ
หรั
หรั
ทางการเงิ
ทางการเงิ
ในการออกหุ
น
ในการออกหุ
(270)
(270)
เงิ
สดจ
นสดจ
ายสํ
าหรัาหรั
บตบนตทุนนทุนทางการเงิ
นกูทางการเงิ
นในการออกหุ
นในการออกหุ
นกูน กู
(270)
(270)
--  ญญ
179,960
เงินนนเงิ
สดรั
บาายสํ
จากการออกหุ
เงิ
เงิ
สดจ
นนสดจ
ยชํ
าายชํ
าาระหนี
าาระหนี
ตามสั
ญาเช
ญาเช
าานในการออกหุ
าา
(30,443)
(30,443)
(22,251)
(22,251)
ยสํ
ยสํ
หรั
หรั
บตบ้ส้สนตินินทุ้ส้สนตามสั
นินิ ทุทางการเงิ
นทางการเงิ
นในการออกหุ
นกูน กู
(270)
(270)
-เงิ
น
เงิ
สดจ
สดจ
า
ยชํ
ยชํ
ระหนี
ระหนี
ตามสั
ตามสั
ญ
ญ
ญาเช
ญาเช
(30,443)
(30,443)
(22,251)
(22,251)
เงิ
สดจ
นสดจ
าายชํ
ายชํ
าาระหนี
าระหนี
ตามสั
ญญ
ญาเช
ญาเช
าา
(30,443)
(30,443)
(22,251)
(22,251)
เงินนนเงิ
สดจ
ยสํ
หรั
บ้ยต้สน้ยินทุ้สตามสั
นินทางการเงิ
นในการออกหุ
นกู
(270)
เงิ
เงิ
สดจ
น
สดจ
า
ยดอกเบี
า
ยดอกเบี
(19,560)
(19,560)
(21,388)
(21,388)
ยชํ
ยชํ
าระหนี
าระหนี
ินตามสั
ญญ
ญาเช
ญาเช
าา
(30,443)
(30,443)
(22,251)
(22,251)
เงินนเงิ
เงิสดจ
สดจ
นสดจ
สดจ
ายดอกเบี
ยดอกเบี
ายดอกเบี
ยดอกเบี
้ย้ย้ส้ย้ยิน้สตามสั
(19,560)
(19,560)
(21,388)
(21,388)
เงิ
น
า
า
(19,560)
(19,560)
(21,388)
(21,388)
เงินนเงิสดจ
สดจ
ยชํ
าระหนี้ย้สหุ้ยินนหุตามสั
(30,443)
(22,251)
เงิ
นนสดจ
าาายดอกเบี
าายดอกเบี
กูกูนนดดกูกูออดดยสิ
ออญยสิ
ททญาเช
ธิธิททททธิธิี่มี่มททีลีลาี่มี่มักักีลีลษณะคล
ักักษณะคล
าายทุ
าายทุ
นน นน
(9,138)
(9,138)
(9,444)
(9,444)
(19,560)
(19,560)
(21,388)
(21,388)
เงิ
น
เงิ
สดจ
สดจ
ยดอกเบี
ยดอกเบี
ย
้
หุ
ย
้
น

หุ
ยสิ
ยสิ
ษณะคล
ษณะคล
ยทุ
ยทุ
(9,138)
(9,138)
(9,444)
(9,444)
เงิ
นนเงิสดจ
นสดจ
าายดอกเบี
ายดอกเบี
้ยหุ้ยนหุกูนดกูอดยสิ
อยสิ
ทธิททธิี่มทีลี่มักีลษณะคล
ักษณะคล
ายทุ
ายทุ
นน
(9,138)
(9,138)
(9,444)
(9,444)
เงิ
สดจ
ยดอกเบี
ย
้
(19,560)
(21,388)
เงิ
น
เงิ
สดรั
น
สดรั
บ
สุ
บ
ท
สุ
ธิ
ท
ส
ธิ
า
ํ
ส
หรั
า
ํ
หรั
บ
สั
บ
ญ
สั
ญ
ญาอนุ
ญาอนุ
พ
น
ั
พ
ธ
น
ั
ท
ธ
างการเงิ
ท
างการเงิ
น
น
1,826
1,826
-- -เงินเงิสดจ
นสดจ
หุบ้ยนสัหุบกูญนสัดกูญ
อดยสิ
อยสิ
ทพธิททันพธิี่มธทันีลที่มธักางการเงิ
ีลทษณะคล
ักางการเงิ
ษณะคล
ายทุ
นน
(9,138)
(9,138)
(9,444)
(9,444)
สดรั
สดรั
บายดอกเบี
สุบบาททยดอกเบี
สุธิธิททสสธิธิําําสสหรั
หรัําํา้ยหรั
หรั
ญาอนุ
ญาอนุ
นานนยทุ
1,826
1,826
เงิ
น
เงิ
สดรั
น
สดรั
บ
สุ
สุ
บ
สั
บ
ญ
สั
ญ
ญาอนุ
ญาอนุ
พ
น
ั
พ
ธ
น
ั
ท
ธ
างการเงิ
ท
างการเงิ
น
1,826
1,826
เงิ
ยดอกเบี
้ยหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
(9,138)
(9,444) เงินนนเงิ
เงิสดจ
ปปนนนนสดรั
ปปผลจ
นนบาผลจ
(605,341)
(605,341)
(671,000)
(671,000)
เงิ
สดรั
สุบทาาสุธิยยทาาสธิยยําสหรัําหรั
บสับญสัญ
ญาอนุ
ญาอนุ
พันพธันทธางการเงิ
ทางการเงิ
นน
1,826
1,826
-ผลจ
ผลจ
(605,341)
(605,341)
(671,000)
(671,000)
เงิ
นนปผลจ
นบผลจ
(605,341)
(605,341)
(671,000)
(671,000)
เงินนเงิปสดรั
สุทาธิยาสยําหรับสัญญาอนุพันธทางการเงิน
1,826
เงินเงิปนนปผลจ
นผลจ
ยาทยธิทใธิชใไชปในกิ
(605,341)
(605,341)
(671,000)
(671,000)
กระแสเงิ
กระแสเงิ
สดสุ
นนาสดสุ
ไไปในกิ
จจกรรมจั
จจกรรมจั
ดดหาเงิ
ดดหาเงิ
นน นน
(482,966)
(482,966)
(724,083)
(724,083)
กระแสเงิ
กระแสเงิ
น
สดสุ
สดสุ
ท
ธิ
ท
ใ
ธิ
ช
ใ
ไ
ช
ปในกิ
ปในกิ
กรรมจั
กรรมจั
หาเงิ
หาเงิ
(482,966)
(482,966)
(724,083)
(724,083)
เงินปนผลจ
ย ทธิทใธิชใไชปในกิ
(605,341)
(671,000)
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดสุ
นาสดสุ
ไปในกิ
จกรรมจั
จกรรมจั
ดหาเงิ
ดหาเงิ
นน
(482,966)
(482,966)
(724,083)
(724,083)
กระแสเงิ
กระแสเงิ
นสดสุ
นสดสุ
ทธิทใธิชใไชปในกิ
ไปในกิ
จกรรมจั
จกรรมจั
ดหาเงิ
ดหาเงิ
นน
(482,966)
(482,966)
(724,083)
(724,083)
กระแสเงิ
นสดสุทธิใชไยปในกิ
จเงิากรรมจั
ด่มหาเงิ
(482,966)
(724,083)
เงิ
น
เงิ
สดและรายการเที
น
สดและรายการเที
บเท
ย
บเท
า
น
เงิ
สดเพิ
น
สดเพิ
ขึ
ม
่
น
้
ขึ
น
้
(ลดลง)
(ลดลง)
สุ
ท
สุ
ธิ
ท
ธิ
(327,986)
(327,986)
400,783
400,783
เงิสดและรายการเที
สดและรายการเที
บเท
เงิสดเพิ
สดเพิ
(ลดลง)สุสุททสุสุธิธิททธิธิ
(327,986)
400,783
เงินนเงิ
สดและรายการเที
บเท
เงิาานนเงิ
สดเพิ
(ลดลง)
(327,986)
400,783
เงิ
ยยบเท
าาเงิ
่ม่มขึขึ่ม่ม้น้นขึขึ้น้น(ลดลง)
(327,986)
400,783
นนสดและรายการเที
ยยบเท
นนสดเพิ
(ลดลง)
(327,986)
400,783
เงิ
เงิ
สดและรายการเที
ยยบเท
บเท
เงิ
เงิเงิสดต
สดต
ปปนนปป่มขึ่ม้นขึ้น(ลดลง)
1,119,258
1,119,258
715,768
715,768
เงิ
เงิสดและรายการเที
สดและรายการเที
สดและรายการเที
บเท
ยาาบเท
านนนเงิสดต
สดเพิ
นนนสดเพิ
(ลดลง)สุทสุธิทธิ
(327,986)
(327,986)
400,783
400,783
เงิ
นนนสดและรายการเที
สดและรายการเที
ยยยบเท
บเท
เงิ
1,119,258
1,119,258
715,768
715,768
เงินนนนเงิ
สดและรายการเที
บเท
เงิาาาานนนเงิ
สดต
เงิ
สดและรายการเที
ย
บเท
า
เงิ
สดต
น
ป
1,119,258
715,768
น
ย
น
สดต
น
ป
1,119,258
715,768
เงินปรั
สดและรายการเที
ยบเท
าเงินสดเพิ
่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
(327,986)
400,783
ปรั
ปรุ
ปรุ
ผลกระทบจากอั
ผลกระทบจากอั
ราแลกเปลี
ราแลกเปลี
(2,811)
(2,811)
2,707
2,707
เงินปรั
เงิบบสดและรายการเที
นปรุ
ยบเท
ยตตบเท
าตตเงิราแลกเปลี
านเงิสดต
นสดต
น่ย่ยปนน่ย่ยปนน
1,119,258
1,119,258
715,768
715,768
ปรั
บบสดและรายการเที
ปรุ
งงผลกระทบจากอั
ผลกระทบจากอั
งงผลกระทบจากอั
ผลกระทบจากอั
ราแลกเปลี
(2,811)
(2,811)
2,707
2,707
ปรั
บ
ปรุ
ง
ต
ราแลกเปลี
ย
่
น
(2,811)
2,707
ปรั
บ
ปรุ
ง
ต
ราแลกเปลี
ย
่
น
(2,811)
2,707
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดตนป
1,119,258
715,768
ปรันเงิ
ปรั
บสดและรายการเที
บสดและรายการเที
ปรุ
งผลกระทบจากอั
งผลกระทบจากอั
ตบเท
ราแลกเปลี
น่ย้นนป้นป
(2,811)
(2,811)
2,707
2,707
เงิ
นปรุ
ยตบเท
บเท
ยราแลกเปลี
าเงิ
เงิาานนเงิ
เงิสดสิ
สดสิ
น่ยสดสิ
สดสิ
788,461
788,461
1,119,258
1,119,258
เงิ
น
เงิ
สดและรายการเที
น
สดและรายการเที
ย
ย
บเท
า
น
น
้
ป
น
้
ป
788,461
788,461
1,119,258
1,119,258
ปรันเงิบสดและรายการเที
งผลกระทบจากอัยตบเท
น้นป้นป
(2,811)
2,707
เงิ
าเงิานเงิสดสิ
788,461
1,119,258
นปรุสดและรายการเที
ยราแลกเปลี
บเท
น่ยสดสิ
788,461
1,119,258
เงินเงิสดและรายการเที
นสดและรายการเที
ยบเท
ยบเท
าเงิานเงิสดสิ
นสดสิ
้นป้นป
788,461
788,461
1,119,258
1,119,258
เงิ
นรายการที
สดและรายการเที
ยบเท
าญคัเงิญนสดสิ้นป
788,461
1,119,258
ไ
่
ม
ใ
ช
เ
งิ
น
สดที
ส
่
า
ํ
รายการที
ไ
่
ม
ใ
ช
เ
งิ
น
สดที
ส
่
า
ํ
คั
รายการที
่ไ่ไมม่ไ่ไใใมมชชใใเเชชงิงินนเเงิงิสดที
่ส่สําํา่ส่สคัคัําําญ
รายการที
นนสดที
รายการที
สดที
ญคัคัญ
รายการที
สดที
ญ
รายการที
รายการที
่ไนมทรั
่ไพใมยชพใทเยชงิี่ยทนเังงิี่ยสดที
นังไสดที
่สีกมําารจ
่สีกคัําารจ
ญคัาญ
การซื
อ
้
สิ
อ
้
น
สิ
ทรั
มิ
มิ
ด
ไ
ม
ด
ยชํ
าายชํ
าาระเงิ
าาระเงิ
นนสด
นนสด
68,125
68,125
61,499
61,499
การซื
การซื
้อ้อสิสิ้อ้อนนสิสิทรั
พพใยยชพพททเยยงิี่ยี่ยททนังังี่ยี่ยสดที
มิมิังังไไมิมิดดไไมมดด่สีกีกมมําารจ
ีกีกคัารจ
68,125
68,125
61,499
61,499
การซื
รายการที
่ไนนมทรั
ญาายชํ
ทรั
ทรั
ารจ
ารจ
ยชํ
ายชํ
ยชํ
าระเงิ
ระเงิ
าระเงิ
ระเงิ
นสด
สด
นสด
สด
68,125
68,125
61,499
61,499
การซื
การซื
การเปลี
การเปลี
ย
่
นแปลงในสิ
ย
่
นแปลงในสิ
น
ทรั
น
ทรั
พ
ย
พ
ส
ย
ท
ิ
ส
ธิ
ท
ิ
ก
ธิ
ารใช
ก
ารใช
36,659
36,659
47,375
47,375
อ
้
สิ
อ
้
น
สิ
ทรั
น
ทรั
พ
ย
พ
ท
ย
ย
่
ี
ท
ง
ั
ย
่
ี
มิ
ง
ั
ไ
มิ
ด
ไ
ม
ด
ก
ี
ม
ารจ
ก
ี
ารจ
า
ยชํ
า
ยชํ
า
ระเงิ
า
ระเงิ
น
สด
น
สด
68,125
68,125
61,499
61,499
การซื
การซื
การเปลี
การเปลี
ย
่
นแปลงในสิ
ย
่
นแปลงในสิ
น
ทรั
น
ทรั
พ
ย
พ
ส
ย
ท
ิ
ส
ธิ
ท
ิ
ก
ธิ
ารใช
ก
ารใช
36,659
36,659
47,375
47,375
การเปลี
การเปลี
่ยนแปลงในสิ
พีกยพารจ
สยิทสาธิิทยชํ
กธิารใช
กาารใช
36,659
36,659
47,375
47,375
้อสิ่ยนนแปลงในสิ
ทรั
พยที่ยังมินไทรั
ดนมทรั
ระเงินสด
68,125
61,499
การซื
การเปลี
การเปลี
่ยนแปลงในสิ
่ยนแปลงในสิ
นทรั
นทรั
พยพสยิทสธิิทกธิารใช
การใช
36,659
36,659
47,375
47,375
หมายเหตุ
ปประกอบงบการเงิ
นนิทรวมและงบการเงิ
นนเฉพาะกิ
จจการเป
ววนหนึ
่ง่งของงบการเงิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงิ
รวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
เฉพาะกิ
จการเป
การเป
นสสนนววสสนหนึ
นหนึ
่งของงบการเงิ
ของงบการเงิ
นนีนีนน้้ นีนี้้
การเปลี
่ยนแปลงในสิ
นทรัพยนนสรวมและงบการเงิ
ธิการใช
36,659
47,375
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ป
ระกอบงบการเงิ
รวมและงบการเงิ
น
เฉพาะกิ
จ
การเป
น
นหนึ
ง
่
ของงบการเงิ
น
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการเป
จการเป
นสนวสนหนึ
วนหนึ
่งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี้
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการเป
จการเป
นสนวสนหนึ
วนหนึ
่งของงบการเงิ
่งของงบการเงิ
นนีน้ นี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกินจเฉพาะกิ
การเปนสจวการเป็
นหนึ่งของงบการเงิ
นนี้
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นส่วนหนึ่งของงบการเงิ
นนี้

-- --3,192,420
3,192,420
-3,192,420
3,192,420
3,192,420
3,192,420
(14,145,169)
(14,145,169)
3,192,420
3,192,420
(14,145,169)
(14,145,169)
(14,145,169)
(14,145,169)
3,192,420
11,328,769
11,328,769
(14,145,169)
(14,145,169)
11,328,769
11,328,769
11,328,769
11,328,769
(14,145,169)
-- -11,328,769
11,328,769
-11,328,769
382,071
382,071
-382,071
382,071
382,071
382,071
(44,771,065)
(44,771,065)
382,071
382,071
(44,771,065)
(44,771,065)
(44,771,065)
(44,771,065)
382,071
2,292,614
2,292,614
(44,771,065)
(44,771,065)
2,292,614
2,292,614
2,292,614
2,292,614
(44,771,065)
11,945
11,945
2,292,614
2,292,614
11,945
11,945
11,945
11,945
2,292,614
59,060
59,060
11,945
11,945
59,060
59,060
59,060
59,060
11,945
6,092,435
6,092,435
59,060
59,060
6,092,435
6,092,435
6,092,435
6,092,435
59,060
(13,549,448)
(13,549,448)
6,092,435
6,092,435
(13,549,448)
(13,549,448)
(13,549,448)
(13,549,448)
6,092,435
(687,767)
(687,767)
(13,549,448)
(13,549,448)
(687,767)
(687,767)
(687,767)
(687,767)
(13,549,448)
(687,767)
(687,767)
(49,794,135)
(49,794,135)
(49,794,135)
(49,794,135)
(687,767)
(49,794,135)
(49,794,135)
(49,794,135)
(49,794,135)
(49,794,135)

(3,127,570)
(3,127,570)
(3,127,570)
(3,127,570)
(3,127,570)
(3,127,570)
6,255,141
6,255,141
(3,127,570)
(3,127,570)
6,255,141
6,255,141
6,255,141
6,255,141
(3,127,570)
9,369,838
9,369,838
6,255,141
6,255,141
9,369,838
9,369,838
9,369,838
9,369,838
6,255,141
3,287,731
3,287,731
9,369,838
9,369,838
3,287,731
3,287,731
3,287,731
3,287,731
9,369,838
(15,306,766)
(15,306,766)
3,287,731
3,287,731
(15,306,766)
(15,306,766)
(15,306,766)
(15,306,766)
3,287,731- (15,306,766)
(15,306,766)
-- -(15,306,766)
(4,940,490)
(4,940,490)
-(4,940,490)
(4,940,490)
(4,940,490)
(4,940,490)
904,820
904,820
(4,940,490)
(4,940,490)
904,820
904,820
904,820
904,820
(4,940,490)
11,814
11,814
904,820
904,820
11,814
11,814
11,814
11,814
904,820
182,728
182,728
11,814
11,814
182,728
182,728
182,728
182,728
11,814
13,165,217
13,165,217
182,728
182,728
13,165,217
13,165,217
13,165,217
13,165,217
182,728
(9,241,311)
(9,241,311)
13,165,217
13,165,217
(9,241,311)
(9,241,311)
(9,241,311)
(9,241,311)
13,165,217
(690,703)
(690,703)
(9,241,311)
(9,241,311)
(690,703)
(690,703)
(690,703)
(690,703)
(9,241,311)
(690,703)
(690,703)
(129,551)
(129,551)
(129,551)
(129,551)
(690,703)
(129,551)
(129,551)
(129,551)
(129,551)
(129,551)

5,745,095
5,745,095
5,745,095
5,745,095
5,745,095
5,745,095
(8,617)
(8,617)
5,745,095
5,745,095
(8,617)
(8,617)
(8,617)
(8,617)
5,745,095
(971,858)
(971,858)
(8,617)
(8,617)
(971,858)
(971,858)
(971,858)
(971,858)
(8,617)
(624,431)
(624,431)
(971,858)
(971,858)
(624,431)
(624,431)
(624,431)
(624,431)
(971,858)
(291,719)
(291,719)
(624,431)
(624,431)
(291,719)
(291,719)
(291,719)
(291,719)
(624,431)
58,280
58,280
(291,719)
(291,719)
58,280
58,280
58,280
58,280
(291,719)
(19,325,041)
(19,325,041)
58,280
58,280
(19,325,041)
(19,325,041)
(19,325,041)
(19,325,041)
58,280
(19,325,041)
(19,325,041)
(15,418,291)
(15,418,291)
(15,418,291)
(15,418,291)
(19,325,041)
(15,418,291)
(15,418,291)
(15,418,291)
(15,418,291)
(15,418,291)
(10,265,819)
(10,265,819)
(10,265,819)
(10,265,819)
(10,265,819)
(10,265,819)
33,619,228
33,619,228
(10,265,819)
(10,265,819)
33,619,228
33,619,228
33,619,228
33,619,228
(10,265,819)
2,996,892
2,996,892
33,619,228
33,619,228
2,996,892
2,996,892
2,996,892
2,996,892
33,619,228
2,996,892
2,996,892
26,350,301
26,350,301
26,350,301
26,350,301
2,996,892
26,350,301
26,350,301
26,350,301
26,350,301
26,350,301

-- ---- --- (695,909)
(695,909)
-(695,909)
(695,909)
(695,909)
(695,909)
(668,937)
(668,937)
(695,909)
(695,909)
(668,937)
(668,937)
(668,937)
(668,937)
(695,909)
(295,356)
(295,356)
(668,937)
(668,937)
(295,356)
(295,356)
(295,356)
(295,356)
(668,937)
-- -(295,356)
(295,356)
(295,356) (20,986,003)
(20,986,003)
-(20,986,003)
(20,986,003)
(20,986,003)
(20,986,003)
(20,986,003)
(20,986,003)
(22,646,205)
(22,646,205)
(22,646,205)
(22,646,205)
(20,986,003)
(22,646,205)
(22,646,205)
(22,646,205)
(22,646,205)
(22,646,205)
12,505,227
12,505,227
12,505,227
12,505,227
12,505,227
12,505,227
21,583,266
21,583,266
12,505,227
12,505,227
21,583,266
21,583,266
21,583,266
21,583,266
12,505,227
(469,265)
(469,265)
21,583,266
21,583,266
(469,265)
(469,265)
(469,265)
(469,265)
21,583,266
(469,265)
(469,265)
33,619,228
33,619,228
33,619,228
33,619,228
(469,265)
33,619,228
33,619,228
33,619,228
33,619,228
33,619,228

2,174,837
2,174,837
2,174,837
2,174,837
2,174,837
2,174,837
1,170,296
1,170,296
2,174,837
2,174,837
1,170,296
1,170,296
1,170,296
1,170,296
2,174,837
1,170,296
1,170,296
1,170,296

1,923,427
1,923,427
1,923,427
1,923,427
1,923,427
1,923,427
1,481,686
1,481,686
1,923,427
1,923,427
1,481,686
1,481,686
1,481,686
1,481,686
1,923,427
1,481,686
1,481,686
1,481,686
33
33
33
3333
33
3333
33
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุุ
ประกอบงบการเงิิ
นรวมและงบการเงิิ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิจการ นเฉพาะกิิจการ
บริ
ษัท ปตท.สำ
ปิโตรเลี
ยม จำ�กัพ.ศ.
ด (มหาชน)
สำหรั
บปีสิ้น�รวจและผลิ
สุดวันที่ ต31
ธันวาคม
2564
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

1

ข้อมูลทั่วไป

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทยและเป็นบริ ษัท
จดทะเบี ย นในตลาดหลั ก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทย โดยมี ส ำนั ก งานใหญ่ ต ั ้ ง อยู ่ เ ลขที ่ 555/1 ศู น ย์ เ อนเนอร์ ย ี ่ ค อมเพล็ ก ซ์
อาคาร เอ ชั้นที่ 6, 19-36 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานข้อมูลจึงรวมเรียกบริษัทและบริษัทย่อยว่ากลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจหลักในด้านการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งภายในประเทศไทยและต่างประเทศ และการลงทุน
ในธุรกิจต่อเนื่องที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565
2

เหตุการณ์สำคัญระหว่างปีที่รายงาน

เมื ่ อ วั น ที ่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริ ษ ั ท ได้ ท ำสั ญ ญา Memorandum of Agreement relating to Bongkot end of
concessions (MOA) กับ TOTAL E&P Thailand ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการบงกช เพื่อให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเพียงผู้เดียว
(Sole risk) สำหรับการขุดเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม (infill drilling) และเป็นผู้รับรายได้รวมถึงต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ทั้งหมดจากปิโตรเลียมที่ผลิตได้จากหลุมผลิตดังกล่าว
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้ลงนามในสัญญา
ซื้อขายสิทธิ (Farm-Out Agreement: FOA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 25 ในแปลงสัมปทาน แอเรีย ซี (Concession
Area C) ในรัฐชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จากบริษัท Eni Sharjah B.V. (ENI) โดยการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน
ดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อบรรลุเงื่อนไขตามที่ระบุไว้ในสัญญาดังกล่าวและได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
3

เกณฑ์การจัดทำงบการเงิน

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและข้อกำหนดภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ผู้บริหารของบริษัทกำหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional currency) ของบริษัทและ
ได้นำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากำหนดให้บริษัทต้องนำเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในสกุลเงินบาท
บริษัทจึงนำเสนองบการเงินในสกุลเงินบาทโดยแปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินบาท

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ในกรณีที่กลุ่มบริษัททำสัมปทานหรือร่วมลงทุนในสัญญาแบ่งปันผลผลิตกับผู้อื่น เพื่อสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทได้
บันทึกส่วนได้เสียตามสัดส่วนของค่าใช้จ่าย สินทรัพย์และหนี้สินตามรายงานค่าใช้จ่าย ซึ่งจัดทำโดยผู้ดำเนินการในสัมปทาน
หรื อ สั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต รายงานค่ า ใช้ จ ่ า ยนี ้ ไ ด้ ต รวจสอบโดยผู ้ ส อบบั ญ ชี อ ื ่ น และโดยคณะกรรมการผู ้ ร ่ ว มลงทุ น
อย่างสม่ำเสมอ
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจัดทำขึ้นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิมในการวัดมูลค่าขององค์ประกอบของงบการเงิน
ยกเว้นตามที่ระบุในนโยบายการบัญชี
การจัดทำงบการเงินให้สอดคล้องกับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปในประเทศไทยกำหนดให้กลุ่มบริษัทต้องใช้ประมาณการทาง
บัญชีที่สำคัญและการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารตามกระบวนการในการนำนโยบายการบัญชีของกลุ่มบริษัทไปถือปฏิบัติ
กลุ่มบริษัทเปิดเผยเรื่องการใช้ดุลยพินิจของผู้บริหารหรือรายการที่มีความซับซ้อน และรายการเกี่ยวกับข้อสมมติฐานและ
ประมาณการที่มีนัยสำคัญต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8
ตัวเลขเปรียบเทียบได้มีการจัดประเภทใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการจัดประเภทรายการในงบการเงินปัจจุบันเท่าที่จำเป็น
งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการฉบับภาษาอังกฤษจัดทำขึ้นจากงบการเงินตามกฎหมายที่เป็นภาษาไทย ในกรณีที่มี
เนื้อความขัดแย้งกันหรือมีการตีความในสองภาษาที่แตกต่างกันให้ใช้งบการเงินตามกฎหมายฉบับภาษาไทยเป็นหลัก
4

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุง

4.1

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่ถือปฏิบัติสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มบริษัท

ก)

การปรับปรุงการอ้างอิงกรอบแนวคิดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพิ่มเติมหลักการใหม่และแนวปฏิบัติ
ในเรื่องต่อไปนี้
การวัดมูลค่า ซึ่งรวมถึงปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือกเกณฑ์การวัดมูลค่า
การแสดงรายการและการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการจัดประเภทรายการรายได้และค่าใช้จ่ายในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
เรื ่ อ งกิ จ การที ่ เ สนอรายงานอาจเป็ น กิ จ การเดี ย วหรื อ ส่ ว นของกิ จ การหรื อ ประกอบด้ ว ยกิ จ การมากกว่ า 1 แห่ ง
ซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นกิจการตามกฎหมาย และ
การตัดรายการสินทรัพย์และหนี้สิน

-

กรอบแนวคิดได้ปรับปรุงคำนิยามของสินทรัพย์และหนี้สิน และเกณฑ์ในการรวมสินทรัพย์และหนี้สินในงบการเงิน รวมทั้งได้อธิบาย
ให้ชัดเจนขึ้นถึงบทบาทความสามารถของฝ่ายบริหารในการดูแลรักษาทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจของกิจการ ความระมัดระวัง และความ
ไม่แน่นอนของการวัดมูลค่าในการรายงานทางการเงิน
35

362

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
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สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
กลุ่มบริษัทได้นำการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 เรื่อง การรวมธุรกิจ มาถือปฏิบัติ โดยมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินดังกล่าว ได้ให้คำนิยามของธุรกิจใหม่ โดยกำหนดให้การได้มาซึ่งธุรกิจต้องรวมถึงข้อมูลปัจจัย
การนำเข้าและกระบวนการที่สำคัญเป็นอย่างน้อย ซึ่งเมื่อนำมารวมกันมีส่วนอย่างมีนัยสำคัญที่ทำให้เกิดความสามารถ
ในการสร้างผลผลิต รวมทั้งปรับปรุงคำนิยามของ “ผลผลิต” โดยให้ความสนใจในตัวของสินค้าและบริการที่ให้กับลูกค้า
และตัดเรื่องการอ้างอิงความสามารถในการลดต้นทุนออกไป นอกจากนี้ยังเพิ่มทางเลือกการทดสอบการกระจุกตัว
ของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ เพื่อประเมินอย่างง่ายว่ากลุ่มของกิจกรรมและสินทรัพย์ที่ซื้อมานั้นไม่เป็นธุรกิจ

ค)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 7 เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเครื่องมือทางการเงิน ปรับเปลี่ยนข้อกำหนดการบัญชีป้องกัน
ความเสี่ยงโดยเฉพาะ เพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิดจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
เช่น อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงที่กำหนดจากธุรกรรมการกู้ยืม (Interbank offer rates - IBORs) นอกจากนี้ การปรับปรุง
ได้กำหนดให้กิจการให้ข ้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงที่ไ ด้ร ับผลกระทบโดยตรง
จากความไม่แน่นอนใด ๆ นั้น

ง)

การปรับปรุงมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง การนำเสนองบการเงิน และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8
เรื่อง นโยบายการบัญชี การเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชีและข้อผิดพลาด ปรับปรุงคำนิยามของ “ความมี
สาระสำคัญ” โดยให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินและกรอบแนวคิด และอธิบายถึง
การนำความมีสาระสำคัญไปประยุกต์ได้ชัดเจนขึ้นในมาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 1

จ)

การปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า เกี่ยวกับการผ่อนปรน
ในทางปฏิบัติกรณีที่ผู้เช่าได้รับการลดค่าเช่าเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยผู้เช่าสามารถเลือกที่จะไม่ประเมินว่า
การลดค่าเช่าดังกล่าวเป็นการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสัญญาเช่า (Lease modification) สำหรับการลดค่าเช่าที่ครบกำหนด
ชำระในหรือก่อนวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

4.2

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปรับปรุงที่มีผลบังคับใช้สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีในหรือหลังวันที่
1 มกราคม พ.ศ. 2565 ที่เกี่ยวข้องต่อกลุ่มบริษัท

กลุ่มบริษัทยังไม่ได้นำมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่มีการปรับปรุงใหม่ดังต่อไปนี้มาถือปฏิบัติก่อนวันที่มีผลบังคับใช้
ก)

การปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงระยะที่ 2 (การปรับปรุงระยะที่ 2) มีการปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทาง
การเงิน ฉบับที่ 9 (TFRS 9) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 7 (TFRS 7) และมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ฉบับที่ 16 (TFRS 16) กำหนดมาตรการผ่อนปรนสำหรับรายการที่อาจได้รับผลกระทบจากการปฏิรูป
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง และการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง มาตรการผ่อนปรนที่สำคัญ
ของการปรับปรุงระยะที่ 2 ได้แก่
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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•

•
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์ในการกำหนดกระแสเงิน สดตามสัญญาของสินทรัพ ย์ทางการเงิ นหรือหนี ้สิน
ทางการเงิน (รวมถึงหนี้สินตามสัญญาเช่า) ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยเกณฑ์ใหม่
เทียบเท่ากับเกณฑ์เดิมในเชิงเศรษฐกิจ กิจการไม่ต้องรับรู้ผลกำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ในงบกำไรขาดทุนทันที
ให้กิจการยังสามารถใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับรายการส่วนใหญ่ต่อไปได้ สำหรับกรณีที่ความสัมพันธ์
ของการป้องกันความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทั้งนี้ กิจการยังคงต้องรับรู้ส่วนของ
ความไม่มีประสิทธิผล

5 นโยบายบัญชี
นโยบายการบัญชีที่สำคัญที่ใช้ในการจัดทำงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการมีดังต่อไปนี้
5.1

การบัญชีสำหรับงบการเงินรวม
ก)

บริษัทย่อย
บริษัทย่อยหมายถึงกิจการทั้งหมดที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุม กลุ่มบริษัทมีอำนาจควบคุมเมื่อกลุ่มบริษัทรับหรือมี
สิทธิในผลตอบแทนผันแปรจากการเกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการลงทุน และสามารถใช้อำนาจเหนือผู้ได้รับการลงทุนเพื่อให้
ได้ผลตอบแทนผันแปร กลุ่มบริษัทรวมงบการเงินของบริษัทย่อยไว้ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่กลุ่มบริษัทมีอำนาจ
ในการควบคุมบริษัทย่อยจนถึงวันที่กลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อยนั้น
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทย่อยบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
รายชื่อของบริษัทย่อยแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16

ข)

บริษัทร่วม
บริษัทร่วมเป็นกิจการที่กลุ่มบริษัทมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญแต่ไม่ถึงกับมีอำนาจควบคุมหรือมีการควบคุม
ร่วม เงินลงทุนในบริษัทร่วมรับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในบริษัทร่วมบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
รายชื่อของบริษัทร่วมแสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค)

การร่วมการงาน
เงินลงทุนในการร่วมการงานจะถูกจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกันหรือการร่วมค้า โดยขึ้นอยู่กับสิทธิและ
ภาระผูกพันตามสัญญาของผู้เข้าร่วมการงานนั้นมากกว่าโครงสร้างรูปแบบทางกฎหมายของการร่วมการงาน
การดำเนินงานร่วมกัน
การร่วมการงานจัดประเภทเป็นการดำเนินงานร่วมกันเมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิในสินทรัพย์และมีภาระผูกพัน
ในหนี้สินที่เกี่ยวข้องกับการร่วมการงานนั้น โดยรับรู้สิทธิโดยตรงในสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้และค่าใช้จ่ายของการ
ดำเนินงานร่วมกัน และแบ่งส่วนสินทรัพย์ หนี้สิน รายได้ และค่าใช้จ่ายที่ร่วมกันถือครองหรือก่อขึ้น ซึ่งรายการ
ดังกล่าวจะแสดงรวมกับรายการแต่ละบรรทัดในงบการเงิน
การร่วมค้า
การร่ว มการงานจั ดประเภทเป็น การร่ว มค้ า เมื่ อ กลุ่ม บริษั ท มี สิ ท ธิใ นสิ น ทรัพ ย์ สุ ท ธิ ข องการร่ว มการงานนั้ น
เงินลงทุนในการร่วมค้ารับรู้โดยใช้วิธีส่วนได้เสียในการแสดงในงบการเงินรวม
ในงบการเงินเฉพาะกิจการ เงินลงทุนในการร่วมค้าบันทึกด้วยวิธีราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่า (ถ้ามี)
รายชื่อของการร่วมค้าและการดำเนินงานร่วมกันได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 16
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ง)
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การบันทึกเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
กลุ่มบริษัทรับรู้เงินลงทุนเมื่อเริ่มแรกด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วยเงินที่จ่ายซื้อรวมกับต้นทุนทางตรงของ
เงินลงทุน
กลุ่มบริษัทจะรับรู้มูลค่าภายหลังวันที่ได้มาของเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้าด้วยส่วนแบ่งกำไรหรือ
ขาดทุนของผู้ได้รับการลงทุนตามสัดส่วนที่ผู้ลงทุนมีส่วนได้เสียอยู่ในกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ผล
สะสมของการเปลี่ยนแปลงภายหลังการได้มาดังกล่าวข้างต้นจะปรับปรุงกับราคาตามบัญชีของเงินลงทุน
เมื่อส่วนแบ่งขาดทุนของกลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้ามีมูลค่าเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าส่วนได้เสียของ
กลุ่มบริษัทในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้นซึ่งรวมถึงส่วนได้เสียระยะยาวอื่น กลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งขาดทุน
ที่เกินกว่าส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้านั้น เว้นแต่กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันหรือได้จ่ายเงินเพื่อชำระ
ภาระผูกพันแทนบริษัทร่วมหรือการร่วมค้า

จ)

การเปลีย่ นแปลงสัดส่วนการถือครองกิจการ
ในกรณีที่กลุ่มบริษัทยังคงมีอำนาจควบคุมบริษัทย่อย กลุ่มบริษัทปฏิบัติต่อรายการกับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจ
ควบคุมเช่นเดียวกันกับรายการกับผู้เป็นเจ้าของของกลุ่มบริษัท ผลต่างระหว่างราคาจ่ายซื้อหรือราคาขายจาก
การเปลี่ยนแปลงสัดส่วนในบริษัทย่อยกับราคาตามบัญชีของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมที่ลดลงหรือเพิ่มขึ้น
ตามสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปจะถูกรับรู้ในส่วนของเจ้าของ
ถ้าสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าลดลง แต่กลุ่มบริษัทยังคงมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญหรือ
ยังคงมีการควบคุมร่วม กำไรหรือขาดทุนที่เคยบันทึกไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นเฉพาะส่วนที่ลดลงจะถูกโอนไป
ยังกำไรหรือขาดทุน กำไรหรือขาดทุนจากการลดสัดส่วนการถือครองในบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกรับรู้ใน
งบกำไรขาดทุน
เมื่อกลุ่มบริษัทสูญเสียอำนาจควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญในเงินลงทุนนั้น
เงินลงทุนที่เหลืออยู่จะถูกวัดมูลค่าใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรม ส่วนต่างที่เกิดขึ้นจะถูกรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนจะกลายเป็นมูลค่าเริ่มแรกในการบันทึกบัญชีเงินลงทุนและจะจัดประเภทใหม่ตาม
สัดส่วนการถือครองที่เหลืออยู่เป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้า หรือสินทรัพย์ทางการเงิน
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ฉ)

รายการระหว่างกันในงบการเงินรวม
รายการ ยอดคงเหลือ และกำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงระหว่างกันในกลุ่มบริษัทจะถูกตัดออก กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
ในรายการระหว่างกลุ่มบริษัทกับบริษัทร่วมและการร่วมค้าจะถูกตัดออกตามสัดส่วนที่กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียใน
บริษัทร่วมและการร่วมค้า ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงในรายการระหว่างกลุ่มบริษัทจะถูกตัดออกเช่นเดียวกัน
ยกเว้นรายการนั้นจะมีหลักฐานว่าเกิดจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่โอน

5.2

การรวมธุรกิจ
กลุ่มบริษัทถือปฏิบัติตามวิธีซื้อสำหรับการรวมธุรกิจที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน สิ่งตอบแทนที่โอนให้
สำหรับการซื้อธุรกิจประกอบด้วย




มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่โอนไป
หนี้สินที่ก่อขึ้นเพื่อจ่ายชำระให้แก่เจ้าของเดิม
ส่วนได้เสียในส่วนของเจ้าของที่ออกโดยกลุ่มบริษัท

สินทรัพย์ที่ระบุได้ที่ได้มา หนี้สิน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจจะถูกวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่ซื้อ
ผลรวมของมูลค่าสิ่งตอบแทนที่โอนให้และมูลค่าของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในผู้ถูกซื้อและมูลค่ายุติธรรม
ของส่ ว นได้ เ สี ย ในผู้ ไ ด้ ร ั บ การลงทุ น ซึ ่ ง ถื อ อยู ่ ก ่ อ นการรวมธุ ร กิ จ (ในกรณี ท ี ่ เ ป็ น การรวมธุ ร กิ จ จากการทยอยซื ้ อ )
ในจำนวนที่เกินกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุไ ด้ที่ได้มาต้องรับรู้เป็นค่าความนิยม แต่หากน้อยกว่ า
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ที่ได้มา จะรับรู้ส่วนต่างโดยตรงไปยังกำไรหรือขาดทุน
ต้นทุนที่เกี่ยวกับการซื้อธุรกิจจะถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุนในงบการเงินรวม
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในภายหลังของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายและ/หรือได้รับที่รับรู้ไว้เป็นสินทรัพย์
หรือหนี้สิน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน สิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายซึ่งจัดประเภทเป็นส่วนของเจ้าของจะไม่มีการ
วัดมูลค่าใหม่
การรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน โดยรับรู้สินทรัพย์และหนี้สินของกิจการที่ถูกนำมารวม
ด้วยมูลค่าตามบัญชีของกิจการที่ถูกนำมารวมตามมูลค่าที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวมของบริษัทใหญ่ในลำดับสูงสุดที่ต้อง
จั ด ทำงบการเงิ น รวม โดยกลุ ่ ม บริ ษ ั ท ต้ อ งปรั บ ปรุ ง รายการเสมื อ นว่ า การรวมธุ ร กิ จ ได้ เ กิ ด ขึ ้ น ตั ้ ง แต่ ว ั น ต้ น งวด
ในงบการเงินงวดก่อนที่นำมาแสดงเปรียบเทียบหรือตั้งแต่วันที่กิจการดังกล่าวอยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับ
กลุ่มบริษัท (หากเกิดขึ้นหลังจากวันต้นงวดของงบการเงินเปรียบเทียบ)
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ต้นทุนการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันเป็นผลรวมของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ให้ไป หนี้สินที่เกิดขึ้นหรือ
รับมา และตราสารทุนที่ออกโดยผู้ซื้อ ณ วันที่มีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาซึ่งการควบคุม
ส่วนต่างระหว่างต้นทุนของการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกันกับส่วนได้เสียของผู้ซื้อในมูลค่าตามบัญชีของกิจการ
ที่ถูกนำมารวมแสดงเป็นรายการ “ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน” ในส่วนของเจ้าของ
โดยกลุ่มบริษัทจะตัดรายการนี้ออกเมื่อขายเงินลงทุนออกไป
5.3

การแปลงค่าเงินตราต่างประเทศ
ก)

สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานและสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงิน
รายการที่รวมในงบการเงินของแต่ละบริษัทในกลุ่มบริษัทถูกวัดมูลค่าโดยใช้สกุลเงินของสภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจหลักที่แต่ละบริษัทดำเนินงานอยู่ (สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน) งบการเงินแสดงในสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาซึ่งถูกกำหนดเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและเป็นสกุลเงินที่ใช้นำเสนองบการเงินของ
กลุ่มบริษทั และบริษัท

ข)

รายการและยอดคงเหลือ
รายการที่ เป็นสกุลเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็ นสกุลเงิ นที ่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้อ ั ตราแลกเปลี ่ ยน
ณ วันที่เกิดรายการ รายการกำไรและรายการขาดทุนที่เกิดจากการรับหรือจ่ายชำระที่เป็นเงินตราต่างประเทศ และที่
เกิดจากการแปลงค่าสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นตัวเงินซึ่งเป็นเงินตราต่างประเทศด้วยอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี
ได้บันทึกไว้ในกำไรหรือขาดทุน
เมื ่ อมี การรั บรู ้ รายการกำไรหรื อรายการขาดทุ นของรายการที ่ ไ ม่ เป็ นตั ว เงิ นไว้ ในกำไรขาดทุ นเบ็ ดเสร็ จ อื่ น
องค์ประกอบของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ในทางตรงข้าม
การรับรู้รายการกำไรหรือรายการขาดทุนของรายการที่ไม่เป็นตัวเงินไว้ในกำไรหรือขาดทุน องค์ประกอบของ
อัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดของกำไรหรือขาดทุนนั้นจะรับรู้ไว้ในกำไรหรือขาดทุนด้วย

ค)

กลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทใช้วิธีการดังต่อไปนี้ในการแปลงค่าผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทในกลุ่มบริษัท (ที่มิใช่
สกุลเงินของเศรษฐกิจที่มีภาวะเงินเฟ้อรุนแรง) ซึ่งมีสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานแตกต่างจากสกุลเงินที่ใช้นำเสนอ
งบการเงิน
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เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานงบการเงินตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า กลุ่มบริษัทจึงจำเป็นต้องนำเสนองบการเงินที่แปลงค่าจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินบาท
โดยใช้วิธีการแปลงค่าดังต่อไปนี้
- สินทรัพย์และหนี้สินที่แสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินแต่ละงวด แปลงค่าด้วยอัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะ
การเงิน
- รายได้และค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ แปลงค่าด้วยอัตราถัวเฉลี่ยระหว่างงวด และ
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมดจากการแปลงค่ารายการดังกล่าวรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
5.4

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดประกอบด้วยเงินสดในมือ เงินฝากธนาคาร เงินลงทุนระยะสั้นอื่นที่มีสภาพคล่อง
ในการเปลี่ยนมือ ซึ่งมีอายุไม่เกินสามเดือนนับจากวันที่ได้มา

5.5

ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้การค้าแสดงถึงจำนวนเงินที่ลูกค้าจะต้องชำระซึ่งเกิดจากการขายสินค้าและให้บริการตามปกติของธุรกิจ
กลุ่มบริษัทรับรู้ลูกหนี้การค้าเมื่อเริ่มแรกด้วยจำนวนเงินของสิ่งตอบแทนที่ปราศจากเงื่อนไขในการได้รับชำระ ยกเว้นในกรณีที่
เป็นรายการที่มีองค์ประกอบด้านการจัดหาเงินที่มีนัยสำคัญ กลุ่มบริษัทจะรับรู้ลูกหนี้ด้วยมูลค่าปัจจุบันของสิ่งตอบแทน
และจะวัดมูลค่าในภายหลังด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย
ทั้งนี้ การพิจารณาการด้อยค่าของลูกหนี้การค้าได้เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.8 ฉ)

5.6

สินค้าคงเหลือ
สินค้าคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที่จะได้รับแล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า
ราคาทุนของสินค้าคำนวณโดยวิธีต้นทุนถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก มูลค่าสุทธิที่จะได้รับประมาณจากราคาที่คาดว่าจะขายได้
ตามปกติของธุรกิจหักด้วยค่าใช้จ่ายที่จำเป็นเพื่อให้สินค้านั้นพร้อมขายและค่าใช้จ่ายในการขาย

5.7

พัสดุคงเหลือ
พัสดุคงเหลือแสดงด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการล้าสมัยและเสื่อมคุณภาพ ราคาทุนของพัสดุคงเหลือคำนวณโดยวิธีต้นทุน
ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
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สินทรัพย์ทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่มบริษัทจัดประเภทสินทรัพย์ทางการเงินประเภทตราสารหนี้ตามลักษณะการวัดมูลค่า โดยพิจารณาจาก
ก) โมเดลธุรกิจในการบริหารสินทรัพย์ดังกล่าว และ ข) ลักษณะกระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของ
การเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่ ดังนี้
 รายการที่วัดมูลค่าภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) หรือ มูลค่ายุติธรรม
ผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) และ
 รายการที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย (Amortised cost)
สำหรับเงินลงทุนในตราสารทุน กลุ่มบริษัทสามารถเลือก (ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้) ที่จะจัดประเภท
เงินลงทุนในตราสารทุนตามลักษณะการวัดมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน ณ วันที่รับรู้เริ่มแรกด้วย ก) มูลค่า
ยุ ต ิ ธ รรมผ่ า นกำไรขาดทุ น (FVPL) หรื อ ข) มู ล ค่ า ยุ ต ิ ธ รรมผ่ า นกำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื ่ น (FVOCI) ยกเว้ น
เงินลงทุนในตราสารทุนที่ถือไว้เพื่อค้าจะวัดมูลค่าด้วย FVPL เท่านั้น

ข)

การรับรู้รายการและการตัดรายการ
ในการซื้อหรือได้มาหรือขายสินทรัพย์ทางการเงินโดยปกติ กลุ่มบริษัทจะรับรู้รายการ ณ วันที่ทำรายการค้า ซึ่งเป็น
วันที่กลุ่มบริษัทเข้าทำรายการซื้อหรือขายสินทรัพย์นั้น โดยกลุ่มบริษัทจะตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินออก
เมื่อสิทธิในการได้รับกระแสเงินสดจากสินทรัพย์นั้นสิ้นสุดลงหรือได้ถูกโอนไปและกลุ่มบริษัทได้โอนความเสี่ยง
และผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ออกไป

ค)

การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรมบวกต้นทุนการทำ
รายการซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์นั้น ในกรณีสินทรัพย์ทางการเงินที่ไม่ได้วัดมูลค่าด้วย FVPL
สำหรับสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วย FVPL กลุ่มบริษัทจะรับรู้ต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องเป็ น
ค่าใช้จ่ายในกำไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาสินทรัพย์ทางการเงินซึ่งมีอนุพันธ์แฝง (Embedded derivatives) ในภาพรวมว่าลักษณะ
กระแสเงินสดตามสัญญาว่าเข้าเงื่อนไขของการเป็นเงินต้นและดอกเบี้ย (SPPI) หรือไม่
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ง)

ตราสารหนี้
การวัดมูลค่าในภายหลังของตราสารหนี้ขึ้นอยู่กับโมเดลธุรกิจ (Business model) ของกลุ่มบริษัทในการจัดการ
สินทรัพย์ทางการเงิน และลักษณะของกระแสเงินสดตามสัญญาของสินทรัพย์ทางการเงิน การวัดมูลค่าสินทรัพย์
ทางการเงินประเภทตราสารหนี้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภทดังนี้


ราคาทุนตัดจำหน่าย - สินทรัพ ย์ทางการเงิ นที่กลุ่ มบริษ ัท ถือไว้เพื่ อรับชำระกระแสเงิ นสดตามสัญญา
ซึ่งประกอบด้วยเงินต้นและดอกเบี้ยเท่านั้น จะวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย และรับรู้รายได้ดอกเบี้ยจาก
สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงและแสดงรวมอยู่ในรายได้ดอกเบี้ย กำไรหรือ
ขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการตัดรายการและกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนจะรับรู้กำไรหรือขาดทุน
ในรายการรายได้อื่น ๆ หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ และกำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ตามลำดับ รายการขาดทุนจากการด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน



มู ล ค่ า ยุ ต ิ ธ รรมผ่ า นกำไรขาดทุ น เบ็ ด เสร็ จ อื ่ น (FVOCI) - สิ น ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ที ่ ก ลุ ่ ม บริ ษ ั ท ถื อ ไว้ เพื่ อ
ก) รับชำระกระแสเงินสดตามสัญญา และ ข) เพื่อขายสินทรัพย์ทางการเงิน จะวัดมูลค่าด้วย FVOCI และ
รับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสินทรัพย์ทางการเงินผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ยกเว้น 1) รายการ
ขาดทุน/กำไรจากการด้อยค่า 2) รายได้ดอกเบี้ยที่คำนวณตามวิธีอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง และ 3) กำไรขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน เมื่อกลุ่มบริษัทตัดรายการสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
กำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสมไว้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นจะถูกโอนจัดประเภทใหม่เข้ากำไรหรือขาดทุนและ
แสดงในรายการกำไร/(ขาดทุน)อื่น รายได้ดอกเบี้ยจะแสดงในส่วนของรายได้ดอกเบี้ย รายการขาดทุนจาก
การด้อยค่าแสดงเป็นรายการแยกต่างหากในงบกำไรขาดทุน



มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน (FVPL) – กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไข
การวัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่ายหรือ FVOCI ข้างต้น ด้วย FVPL โดยกำไรหรือขาดทุนที่เกิดจากการวัด
มูลค่ายุติธรรมจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนและจะแสดงรวมอยู่ในกำไรจากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน
ในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ

กลุ่ ม บริษ ัทจะสามารถจั ด ประเภทเงิน ลงทุน ในตราสารหนี ้ใ หม่ ก็ ต่อเมื ่ อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงในโมเดลธุ ร กิ จ
(Business model) ในการบริหารสินทรัพย์เท่านั้น
จ)

ตราสารทุน
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าตราสารทุนด้วยมูลค่ายุติธรรม ในกรณีที่กลุ่มบริษัทเลือกรับรู้กำไรหรือขาดทุนจากมูลค่า
ยุติธรรมในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น (FVOCI) กลุ่มบริษัทจะไม่โอนจัดประเภทกำไรหรือขาดทุนที่รับรู้สะสม
ดังกล่าวไปยังกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการตัดรายการเงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวออกไป ทั้งนี้ เงินปันผลจาก
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เงินลงทุนในตราสารทุนดังกล่าวจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน และแสดงในรายการรายได้อื่น ๆ เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลนั้น
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่วัดมูลค่าด้วย FVPL จะแสดงรวมอยู่ในกำไรจาก
การวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงินในรอบระยะเวลาที่เกิดรายการ
ผลขาดทุนและการกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะแสดงรวมอยู่ในการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
ฉ)

การด้อยค่า
บริษัทใช้วิธีอย่างง่าย (Simplified approach) ตาม TFRS 9 ในการรับรู้การด้อยค่าของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ตามประมาณการผลขาดทุ น ด้ า นเครดิ ต ตลอดอายุ ข องสิ น ทรั พ ย์ ด ั ง กล่ า วตั ้ ง แต่ ว ั น ที ่ ก ลุ ่ ม บริ ษ ั ท เริ ่ ม รั บ รู้
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
ในการพิ จารณาผลขาดทุ นด้า นเครดิ ตที ่ ค าดว่า จะเกิ ดขึ้ น กลุ ่ มบริษ ัท มี การจัดกลุ ่มลู กหนี้ ต ามความเสี ่ ย ง
ด้านเครดิตที่มีลักษณะร่วมกันและตามระยะเวลาที่เกินกำหนดชำระ ประมาณการอัตราผลขาดทุนด้านเครดิต
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นพิจารณาจากประวัติการชำระเงิน และประสบการณ์ผลขาดทุนด้านเครดิตที่เกิดขึ้นในอดีต
ทั้งนี้ อัตราผลขาดทุนด้านเครดิตในอดีตจะถูกปรับปรุงเพื่อให้สะท้อนถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการคาดการณ์
ล่วงหน้าเกี่ยวกับปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคที่จะมีผลต่อความสามารถในการจ่ายชำระของลูกค้า
สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน และสินทรัพย์ทางการเงินอื่นที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุน
ตั ด จำหน่ า ย และ FVOCI กลุ ่ ม บริ ษ ั ท ใช้ ว ิ ธ ี ก ารทั ่ ว ไป (General approach) ตาม TFRS 9 ในการวั ด มู ล ค่ า
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งกำหนดให้พิจารณาผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นภายใน 12 เดือนหรือ
ตลอดอายุสินทรัพย์ ขึ้นอยู่กับว่ามีการเพิ่มขึ้นของความเสี่ยงด้านเครดิตอย่างมีนัยสำคัญหรือไม่ และรับรู้
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าตั้งแต่เริ่มรับรู้สินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าว
กลุ่มบริษัทประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวทุกสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ว่ามีการ
เพิ ่ ม ขึ ้ น อย่ า งมี น ั ย สำคั ญ นั บ ตั ้ ง แต่ ก ารรั บ รู ้ ร ายการเมื ่ อ แรกเริ ่ ม หรื อ ไม่ โดยเปรี ย บเที ย บความเสี ่ ย งของ
การผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รายงาน กับความเสี่ยงของการผิดสัญญาที่จะเกิดขึ้น ณ วันที่รับรู้รายการ
เริ่มแรก
กลุ่มบริษัทพิจารณาและรับรู้ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงการคาดการณ์ในอนาคตมา
ประกอบกับประสบการณ์ในอดีต โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่รับรู้เกิดจากประมาณการความน่าจะเป็นของ
ผลขาดทุนด้านเครดิตถัวเฉลี่ยถ่วงนํ้าหนัก (เช่น มูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับทั้งหมด
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ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก) โดยจำนวนเงินสดที่คาดว่าจะไม่ได้รับ หมายถึงผลต่างระหว่างกระแสเงินสดตามสัญญา
ทั้งหมดและกระแสเงินสดซึ่งกลุ่มบริษัทคาดว่าจะได้รับ คิดลดด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเมื่อแรกเริ่มของสัญญา
กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นโดยสะท้อนถึงปัจจัยต่อไปนี้
 จำนวนเงินที่คาดว่าจะไม่ได้รับถ่วงน้ำหนักตามประมาณการความน่าจะเป็น
 มูลค่าเงินตามเวลา
 ข้ อ มู ล สนั บ สนุ น และความสมเหตุ ส มผล ณ วั น ที ่ ร ายงาน เกี ่ ย วกั บ ประสบการณ์ ใ นอดี ต สภาพการณ์
ในปัจจุบัน และการคาดการณ์ไปในอนาคต
ผลขาดทุนและการกลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าบันทึกในกำไรหรือขาดทุนโดยแสดงรวมอยู่ในรายการ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
5.9

กลุ่มสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย) จะถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขายเมื่อมูลค่าตาม
บัญชีที่จะได้รับคืนส่วนใหญ่มาจากการขาย และการขายนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียน (หรื อ กลุ่มสินทรัพ ย์ที่จะจำหน่า ย) นั้นจะวัดมูลค่าด้วยจำนวนที่ ต่ ำกว่าระหว่ างมูลค่าตามบั ญ ชีกับ
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าสำหรับการปรับลดมูลค่าในครั้งแรกหรือครั้งต่อๆ ไปของสินทรัพย์ (หรือ
กลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย) เพื่อให้เท่ากับมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย กำไรจากการเพิ่มขึ้นในภายหลังของ
มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายของสินทรัพย์จะรับรู้ได้ไม่เกินผลขาดทุนจากการด้อยค่าสะสมที่เคยรับรู้
กลุ่มบริษัทจะไม่คิดค่าเสื่อมราคาหรือค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่จะจำหน่าย) ที่ถือไว้
เพื่อขาย

5.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าเสื่อมราคาสะสมและค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ที่ดินไม่มีการคิดค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์อื่นคำนวณโดยใช้วิธีดังต่อไปนี้
ก)

สินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
กลุ่มบริษัทบันทึกบัญชีสินทรัพย์ที่ใช้เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมโดยใช้วิธีผลสำเร็จของงาน (The Successful
Efforts Method) ซึ่งมีนโยบายบัญชีดังนี้
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ต้นทุนสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
 ต้นทุนของสินทรัพย์ประกอบด้ว ยต้น ทุนทั้งหมดเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมหรือ ต้ นทุ น
ในการได้มาในสัดส่วนของสินทรัพย์ ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต รวมถึงเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ
 ต้นทุ นเพื ่อการขุดเจาะปิโตรเลียมของหลุมสำรวจจะถู กบั น ทึกเป็ น สิน ทรัพ ย์ที ่เกิ ดจากการสำรวจและ
ประเมินค่าและจะเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณสำรองที่
พิสูจน์แล้ว เมื่อมีการสำรวจพบปริมาณสำรองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์แต่จะถูกตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้ง
จำนวนในงบกำไรขาดทุนในงวดที่มีการพิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณสำรองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์
 รายจ่ายสำรวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ ตลอดจนค่าสงวนพื้นที่ในช่วงการสำรวจบันทึกเป็น
ค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดในงบกำไรขาดทุน
 รายจ่ายเพื่อการพัฒนาทั้งในส่วนของสินทรัพย์ที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วรวมถึงต้นทุนของหลุมพัฒนา
ที่ไม่ประสบความสำเร็จจะถูกบันทึกไว้เป็นสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาและค่าสูญสิ้น
 ค่าเสื่อมราคาของต้นทุนการได้มาซึ่งสิทธิในผลผลิตปิโตรเลียมคำนวณโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิต (Unit of
Production) ตลอดอายุของปริมาณสำรองที่ พิสูจน์แ ล้ว (Proved Reserves) ค่าเสื่อมราคาของต้นทุ น
หลุมสำรวจ การพัฒนา รวมถึงต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตยกเว้นโครงการที่ยังไม่สำเร็จคำนวณโดยวิธี
สัดส่วนของผลผลิต ตลอดอายุของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) หรือปริมาณสำรองที่
พิสูจน์และพัฒนาสำเร็จ (Proved Developed Reserves) กลุ่มบริษัทรับรู้การเปลี่ยนแปลงประมาณการ
ปริมาณสำรองโดยวิธีเปลี่ยนทันทีเป็นต้นไป
 ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณสำรองที่พิสูจน์และพัฒนาสำเร็จคำนวณโดยวิศวกรของบริษัทและ
ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ร่วมดำเนินงาน
 ค่าเสื่อมราคาสำหรับเครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของ
สินทรัพย์ไม่เกิน 20 ปี
 ค่าเสื่อมราคาสำหรับค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม คำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามระยะเวลา
ของสัญญาซึ่งมีอายุไม่เกิน 10 ปี
ข)

ท่อขนส่งก๊าซและอื่น ๆ
ต้นทุนเริ่มแรกจะรวมต้นทุนทางตรงอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินทรัพย์เพื่อให้สินทรัพย์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ค่าเสื่อมราคาคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ไม่เกิน 30 ปี
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กลุ่มบริษัทได้มีการทบทวนและปรับปรุงมูลค่าคงเหลือและอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ให้เหมาะสมทุกสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงาน
ต้นทุนที่เกิดขึ้นภายหลังจะรวมอยู่ในมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ เมื่อต้นทุนนั้นคาดว่าจะก่อให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจในอนาคต มูลค่าตามบัญชีของชิ้นส่วนที่ถูกเปลี่ยนแทนจะถูกตัดรายการออกไป
ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
รายการกำไรขาดทุ น จากการจำหน่ า ยที ่ ด ิ น อาคารและอุ ป กรณ์ ค ำนวณโดยเปรี ย บเที ย บจากสิ ่ ง ตอบแทนสุ ท ธิ
ที่ได้รับกับราคาตามบัญชี และรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
5.11 สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอนรับรู้ด้วยมูลค่าปัจจุบันเมื่อกลุ่มบริษัทจ่ายชำระเข้ากองทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม
ข้อกำหนดและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะได้รับการชดเชย เมื่อกลุ่มบริษัทมีสิทธิที่จะได้รับการชดเชยจากกองทุน
การรื้อถอนหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการรื้อถอน กลุ่มบริษัทจะรับรู้เงินที่ได้รับชดเชยกับสิทธิในการได้รับชดเชยจาก
กองทุนการรื้อถอน ส่วนต่างระหว่างเงินที่ได้รับและมูลค่าคงเหลือของสิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอนจะ
รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทจะไม่หักกลบสิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรื้อถอนกับประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์
การผลิต ถ้าภายหลังการจ่ายเงินสมทบกองทุนการรื้อถอนกลุ่มบริษัทยังคงมีภาระผูกพันในหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์
การผลิตอยู่ กลุ่มบริษัทไม่มีการควบคุม การควบคุมร่วม หรือการมีอิทธิพลอย่างมีสาระสำคัญต่อกองทุนการรื้อถอน

5.12 ค่าความนิยม
ค่าความนิยมเกิดจากการรวมธุรกิจ โดยเป็นจำนวนที่สูงกว่าของมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่โอนให้เมื่อเทียบกับ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ และหนี้สินที่ระบุได้ รวมทั้งหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นสุทธิ ณ วันที่ได้มาของบริษัทย่อย
การดำเนินงานร่วมกัน บริษัทร่วม หรือการร่วมค้า
ค่ าความนิ ยมที ่เ กิ ด จากการได้ ม าซึ ่ง บริษ ัท ย่อ ย และการดำเนิ น งานร่ ว มกัน จะแสดงเป็ น รายการแยกต่ า งหากใน
งบแสดงฐานะการเงิน ส่วนค่าความนิยมที่เกิดจากการได้มาซึ่งเงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้าจะรวมไว้ในบัญชี
เงินลงทุนในบริษัทร่วม และการร่วมค้า
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ค่าความนิยมที่รับรู้จะไม่ถูกตัดจำหน่าย แต่จะถูกทดสอบการด้อยค่าทุกปี และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยจะถูกปันส่วนไปยังหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด
(Cash Generating Unit) ซึ่งหน่วยนั้นอาจจะเป็นหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมกันซึ่งคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากการ
รวมธุรกิจที่ก่อให้เกิดค่าความนิยม และกลุ่มบริษัทแสดงค่าความนิยมด้วยราคาทุนหักค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่รับรู้แล้วจะไม่มีการกลับรายการ ทั้งนี้มูลค่าคงเหลือตามบัญชีของค่าความนิยมจะ
ถูกรวมคำนวณในกำไรหรือขาดทุนเมื่อมีการขายกิจการ
5.13 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงตามราคาทุนหักด้วยค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ในกรณีที่ราคาตามบัญชีสูงกว่ามูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน ราคาตามบัญชีจะถูกปรับลดให้เท่ากับมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนคำนวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการให้ ประโยชน์ของสินทรัพย์แต่ไม่เกิน 10 ปี
การวิจัยและพัฒนา/ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่บริษัทพัฒนาขึ้นเอง
รายจ่ายเพื่อการวิจัยรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายเมื่อเกิดขึ้น
รายจ่ายที่เกิดจากโครงการพัฒนาจะรับรู้เป็นสินทรัพย์เมื่อกลุ่มบริษัทแสดงให้เห็นว่าเป็นไปตามข้อกำหนดทุกข้อดังนี้
 เมื่อกลุ่มบริษัทสามารถวัดมูลค่าของรายจ่ายที่เกี่ยวข้องได้อย่างน่าเชื่อถือ และมีความเป็นไปได้ทั้งทางด้านเทคนิค
ด้านการเงิน ด้านการค้า และด้านทรัพยากร
 เมื่อกลุ่มบริษัทมีความสามารถและความตั้งใจที่จะพัฒนาให้เสร็จสิ้นและนำสินทรัพย์ไม่มีตัวตนนั้นมาใช้งานหรือขาย
ต้นทุนการพัฒนาที่ได้รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายไปแล้วในงวดก่อนจะไม่บันทึกเป็นสินทรัพย์ในงวดถัดไป
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อสิทธิการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสิทธิในสัมปทานของธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นกลาง
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5.14 สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่า

กลุ่มบริษัทบันทึกสินทรัพย์ในการสำรวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากรเป็นสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่า
โดยใช้ราคาทุน เมื่อมีการสำรวจพบปริมาณสำรองที่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สินทรัพย์ภายใต้โครงการนั้นจะถูกโอนไปเป็น
สินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว และมีวิธีวัดมูลค่าภายหลังตาม
วิธีการที่ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.10 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สำหรับโครงการที่พิสูจน์ว่าไม่พบปริมาณ
สำรองหรือพบแต่ไม่เพียงพอในเชิงพาณิชย์ สินทรัพย์ภายใต้โครงการนั้นจะถูกตัดจำหน่ายเป็นค่าใช้จ่ายทั้งจำนวนใน
งบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
5.15 การด้อยค่าของสินทรัพย์
สินทรัพย์ของกลุ่มบริษัทจะมีการทบทวนการด้อยค่า เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่าราคาตามบัญชีอาจสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน สำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่มีอายุการให้ประโยชน์ไม่ทราบแน่นอน หรือยังไม่พร้อมใช้งาน
จะถูกทดสอบการด้อยค่าเป็นประจำทุกปี
รายการขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อราคาตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับคืน ซึ่งหมายถึง
จำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ ซึ่งส่วนปรับลดจะถูก
บันทึกในงบกำไรขาดทุน ทั้งนี้สินทรัพย์จะถูกจัดเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดที่สามารถแยกออกมาได้ เพื่อวัตถุประสงค์ของการ
ประเมินการด้อยค่า
การประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตที่ใช้ในการประเมินการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตปิโตรเลียม
ได้คำนึงถึงการประเมินความเสี่ยงบนความสามารถของแหล่งผลิตและแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม รวมถึงการคาดการณ์
เกี่ยวกับปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว และที่ยังไม่ได้พิสูจน์
ค่า เผื ่อ การด้อยค่ า ของสิ นทรั พ ย์ ยกเว้ น ส่ว นที ่เกี่ยวข้อ งกั บค่า ความนิ ย มจะถู ก กลับ รายการเมื ่อ มีเ หตุการณ์ ห รื อ
สถานการณ์ซึ่งบ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในค่าเผื่อการด้อยค่าที่เกิดขึ้น ในกรณีดังกล่าว ราคาตามบัญชีของสินทรัพย์ที่
เพิ่มขึ้นจากการกลับบัญชีผลขาดทุนจากการด้อยค่า ต้องไม่สูงกว่าราคาตามบัญชีที่ควรเป็น (สุทธิจากค่าตัดจำหน่าย
หรือค่าเสื่อมราคา) หากกลุ่มบริษัทไม่เคยรับรู้ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์นั้นในงวดก่อน
5.16 ภาษีเงินได้งวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับงวดประกอบด้วยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ภาษีเงินได้จะ
รับรู้ในงบกำไรขาดทุน ยกเว้นส่วนภาษีเงินได้ที่เกี่ยวข้องกับรายการที่รับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นหรือรายการ
ที่รับรู้โดยตรงไปยังส่วนของเจ้าของ
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ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันคำนวณจากอัตราภาษีตามกฎหมายภาษีที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดได้ค่อนข้างแน่ว่าจะมี
ผลบังคับใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน ผู้บริหารจะประเมินสถานะของการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเป็นงวด ๆ
ในกรณีที่การนำกฎหมายภาษีไปปฏิบัติขึ้นอยู่กับการตีความ กลุ่มบริษัทจะตั้งประมาณการค่าใช้จ่ายภาษีที่เหมาะสม
จากจำนวนที่คาดว่าจะต้องจ่ายชำระแก่หน่วยงานจัดเก็บภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะถูกรับรู้เมื่อเกิดผลต่างชั่วคราวระหว่างฐานภาษีของสินทรัพย์และหนี้สิน และราคาตาม
บัญชีที่แสดงอยู่ในงบการเงิน อย่างไรก็ตามกลุ่มบริษัทจะไม่รับรู้ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับผลต่างชั่วคราวที่เกิด
จากเหตุการณ์ต่อไปนี้
 การรับรู้เริ่มแรกของรายการสินทรัพย์หรือรายการหนี้สินที่เกิดจากรายการที่ไม่ใช่การรวมธุรกิจ และไม่มีผลกระทบ
ต่อกำไรหรือขาดทุนทั้งทางบัญชีและทางภาษี
 ผลต่างชั่วคราวของเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่กลุ่มบริษัทสามารถควบคุม
จังหวะเวลาของการกลับรายการผลต่างชั่วคราวและการกลับรายการผลต่างชั่วคราวมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่
ว่าจะไม่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่คาดการณ์ได้ในอนาคต
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีคำนวณจากอัตราภาษี และกฎหมายภาษีอากร ที่มีผลบังคับใช้อยู่หรือที่คาดว่าจะมีผลบังคับ
ใช้ภายในสิ้นรอบระยะเวลาที่รายงาน และคาดว่าอัตราภาษีดังกล่าวจะนำไปใช้เมื่อสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีที่
เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ หรือหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีได้มีการจ่ายชำระ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะรับรู้หากมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่ากลุ่มบริษัทจะมีกำไรทางภาษีเพียงพอที่จะ
นำจำนวนผลต่างชั่วคราวนั้นมาใช้ประโยชน์
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจะแสดงหักกลบกันก็ต่อเมื่อบริษัทมีสิทธิตาม
กฎหมายที่จะนำสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันมาหักกลบกับหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบัน และทั้งสินทรัพย์
และหนี้สินภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันเกี่ยวข้องกับภาษีเงินได้ที่ประเมินโดยหน่วยงานจัดเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกัน โดย
การเรียกเก็บเป็นไปตามหน่วยภาษีเดียวกันหรือหน่วยภาษีต่างกันซึ่งตั้งใจจะจ่ายหนี้สินและสินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวด
ปัจจุบันด้วยยอดสุทธิ
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5.17 ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี

ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชีเป็นภาระผูกพันที่บริษัทต้องจ่ายเงินให้กับผู้ซื้อ (ปตท.) ตามเงื่อนไขหนึ่งในสัญญาซื้อ
ขายก๊าซธรรมชาติ (Gas Sales Agreement) ของโครงการอาทิตย์ ในการดำเนินการขายก๊าซธรรมชาติ ซึ่งค่าตอบแทน
ดังกล่าวจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนภายใต้หัวข้อสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น และตัดจำหน่ายโดยวิธีเส้นตรงตาม
อายุสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
5.18 สัญญาเช่า
สัญญาเช่า - กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้เช่า
กลุ่มบริษัทรับรู้สัญญาเช่าเมื่อกลุ่มบริษัทสามารถเข้าถึงสินทรัพย์ตามสัญญาเช่า เป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตาม
สัญญาเช่า โดยค่าเช่าที่ชำระจะปันส่วนเป็นการจ่ายชำระหนี้สินและต้นทุนทางการเงิน โดยต้นทุนทางการเงินจะรับรู้
ในกำไรหรือขาดทุนตลอดระยะเวลาสัญญาเช่าด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่จากยอดหนี้สินตามสัญญาเช่าที่คงเหลืออยู่
กลุ่มบริษัทคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้ตามวิธีเส้นตรงตามอายุที่สั้นกว่าระหว่างอายุสินทรัพย์และระยะเวลา
การเช่า
กลุ่มบริษัทปันส่วนสิ่งตอบแทนในสัญญาไปยังส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญา
ที่ไม่เป็นการเช่าตามราคาเอกเทศเปรียบเทียบของแต่ละส่วนประกอบ สำหรับสัญญาที่ประกอบด้วยส่วนประกอบของ
สัญญาที่เป็นการเช่าและส่วนประกอบของสัญญาที่ไม่เป็นการเช่า ในกรณีที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถแยกส่วนประกอบของ
สัญญาได้ กลุ่มบริษัทจะรวมแต่ละส่วนประกอบของสัญญาเป็นส่วนประกอบของสัญญาที่เป็นการเช่าเท่านั้น
สินทรัพย์และหนี้สินตามสัญญาเช่ารับรู้เริ่มแรกด้วยมูลค่าปัจจุบัน หนี้สินตามสัญญาเช่าประกอบด้วยมูลค่าปัจจุบันของ
การจ่ายชำระตามสัญญาเช่า ดังนี้






ค่าเช่าคงที่ (รวมถึงการจ่ายชำระคงที่โดยเนื้อหา) สุทธิด้วยเงินจูงใจค้างรับ
ค่าเช่าผันแปรที่อ้างอิงจากอัตราหรือดัชนี
มูลค่าที่คาดว่าจะต้องจ่ายจากการรับประกันมูลค่าคงเหลือ
ราคาสิทธิเลือกซื้อหากมีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลที่กลุ่มบริษัทจะใช้สิทธิ และ
ค่าปรับจากการยกเลิกสัญญา หากอายุของสัญญาเช่าสะท้อนถึงการที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะยกเลิกสัญญานั้น

การจ่ายชำระตามสัญญาเช่าในช่วงการต่ออายุสัญญาเช่าได้รวมอยู่ในการคำนวณหนี้สินตามสัญญาเช่า หากกลุ่มบริษัท
มีความแน่นอนอย่างสมเหตุสมผลในการใช้สิทธิต่ออายุสัญญาเช่า
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กลุ่มบริษัทจะคิดลดค่าเช่าจ่ายข้างต้นด้วยอัตราดอกเบี้ยโดยนัยตามสัญญา หากไม่สามารถหาอัตราดอกเบี้ยโดยนัยได้
กลุ่มบริษัทจะคิดลดด้วยอัตราการกู้ยืมส่วนเพิ่มของผู้เช่า ซึ่งก็คืออัตราที่สะท้อนถึงการกู้ยืมเพื่อให้ได้มาซึ่งสินทรัพย์ที่มี
มูลค่าใกล้เคียงกัน ในสภาวะเศรษฐกิจ อายุสัญญา และเงื่อนไขที่ใกล้เคียงกัน
กลุ่มบริษัทมีสัญญาเช่าซึ่งกำหนดค่าเช่าจ่ายผันแปรตามดัชนีหรืออัตรา ซึ่งยังไม่รวมอยู่ในการวัดมูลค่าหนี้สินตาม
สัญญาเช่าจนกระทั่งดัชนีหรืออัตรานั้นมีผลต่อการจ่ายชำระ กลุ่มบริษัทปรับปรุงหนี้สินตามสัญญาเช่าไปยังสินทรัพย์
สิทธิการใช้ที่เกี่ยวข้องเมื่อการจ่ายชำระค่าเช่าดังกล่าวเปลี่ยนแปลงไป
สินทรัพย์สิทธิการใช้จะรับรู้ด้วยราคาทุน ซึ่งประกอบด้วย





จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกของหนี้สินตามสัญญาเช่า
ค่าเช่าจ่ายที่ได้ชำระก่อนเริ่ม หรือ ณ วันทำสัญญา สุทธิจากเงินจูงใจที่ได้รับตามสัญญาเช่า
ต้นทุนทางตรงเริ่มแรก
ต้นทุนการปรับสภาพสินทรัพย์

ค่าเช่าที่จ่ายตามสัญญาเช่าระยะสั้นและสัญญาเช่าสินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำจะรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายตามวิธีเส้นตรง สัญญาเช่า
ระยะสั้นคือสัญญาเช่าที่มีอายุสัญญาเช่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ 12 เดือน สินทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำประกอบด้วย สินทรัพย์อื่น ๆ
ได้แก่ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
สัญญาเช่า – กรณีที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ให้เช่า
สินทรัพย์ที่ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงานรวมแสดงอยู่ในงบแสดงฐานะการเงินในส่วนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และตัด
ค่าเสื่อมราคาตลอดอายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย์ด้วยเกณฑ์เดียวกันกับรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ของกลุ่มบริษัท
ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน รายได้ค่าเช่า รับรู้ด้วยวิธีเส้นตรงตลอดช่วงเวลาการให้เช่า
5.19 หนี้สินทางการเงิน
ก)

การจัดประเภท
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจัดประเภทเครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเป็นผู้ออกเป็นหนี้สินทางการเงินหรือตราสารทุน
โดยพิจารณาภาระผูกพันตามสัญญา ดังนี้


หากกลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันตามสัญญาที่จะต้องส่งมอบเงินสดหรือสินทรัพย์ทางการเงินอื่นให้กับกิจการอื่น
โดยไม่สามารถปฏิเสธการชำระหรือเลื่อนการชำระออกไปอย่างไม่มีกำหนดได้นั้น เครื่องมือทางการเงินนั้นจะ
จัดประเภทเป็นหนี้สินทางการเงิน เว้นแต่ว่าการชำระนั้นสามารถชำระโดยการออกตราสารทุนของกลุ่มบริษัท
เองด้วยจำนวนตราสารทุนที่คงที่ แลกเปลี่ยนกับจำนวนเงินที่คงที่
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หากกลุ่มบริษัทไม่มีภาระผูกพันตามสัญญา หรือสามารถเลื่อนการชำระภาระผูกพันตามสัญญาไปได้
โดยไม่มีกำหนด เครื่องมือทางการเงินดังกล่าวจะจัดประเภทเป็นตราสารทุน

เงินกู้ยืมจัดประเภทเป็นหนี้สินหมุนเวียนเมื่อกลุ่มบริษัทไม่มีสิทธิอันปราศจากเงื่อนไขให้เลื่อนชำระหนี้ออกไปอีก
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 12 เดือน นับจากวันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน
ข)

การวัดมูลค่า
ในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกกลุ่มบริษัทต้องวัดมูลค่าหนี้สินทางการเงินด้วยมูลค่ายุติธรรม และวัดมูลค่าหนี้สิน
ทางการเงินทั้งหมดภายหลังการรับรู้รายการด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย

ค)

การตัดรายการและการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญา
กลุ่มบริษัทตัดรายการหนี้สินทางการเงินเมื่อภาระผูกพันที่ระบุในสัญญาได้มีการปฏิบัติตามแล้ว หรือได้มีการ
ยกเลิกไป หรือสิ้นสุดลงแล้ว
หากกลุ่มบริษัทมีการเจรจาต่อรองหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของหนี้สินทางการเงิน กลุ่มบริษัทจะต้องพิจารณาว่า
รายการดังกล่าวเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการหรือไม่ หากเข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มบริษัทจะต้องรับรู้
หนี้สินทางการเงินใหม่ด้วยมูลค่ายุติธรรมของหนี้สินใหม่นั้น และตัดรายการหนี้สินทางการเงินนั้นด้วยมูลค่าตาม
บัญชีที่เหลืออยู่ และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไร/ขาดทุนอื่นในกำไรหรือขาดทุน
หากกลุ่มบริษัทพิจารณาแล้วว่าการต่อรองเงื่อนไขดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขของการตัดรายการ กลุ่มบริษัทจะ
ปรับปรุงมูลค่าของหนี้สินทางการเงินโดยการคิดลดกระแสเงินสดใหม่ตามสัญญาด้วยอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเดิม
(Original effective interest rate) ของหนี้สินทางการเงินนั้น และรับรู้ส่วนต่างในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่นใน
กำไรหรือขาดทุน

5.20 ต้นทุนการกู้ยืม
ต้นทุนการกู้ยืมของเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยทั่วไปและที่กู้มาเป็นการเฉพาะที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง
หรือการผลิตสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไข ต้องนำมารวมเป็นส่วนหนึ่งของราคาทุนของสินทรัพย์หักด้วยรายได้จากการลงทุน
ที่เกิดจากการนำเงินกู้ยืมที่กู้มาโดยเฉพาะ การรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์สิ้นสุดลงเมื่อการดำเนินการ
ที่จำเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่เข้าเงื่อนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่จะขายได้เสร็จสิ้นลง
ต้นทุนการกู้ยืมอื่น ๆ รับรู้เป็นค่าใช้จ่ายในงวดที่เกิดขึ้น
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5.21 ผลประโยชน์พนักงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงาน โดยแบ่งประเภทเป็นผลประโยชน์หลังออกจากงานและผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ก) ผลประโยชน์หลังออกจากงาน
กลุ่มบริษัทรับรู้ผลประโยชน์ของพนักงานตามโครงการสมทบเงินและโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ ดังต่อไปนี้
โครงการสมทบเงิน
พนักงานของกลุ่มบริษัทได้เข้าเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพต่อไปนี้ คือ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน
ปตท.สผ. ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสินสถาพร ซึ่งจดทะเบียนแล้ว” และ “กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว”
กองทุนดังกล่าวเป็นกองทุนแบบที่มีผู้จัดการทรัพย์สินที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นผู้ดูแลทั้งเงินสะสมของพนักงานและ
เงินสมทบจากกลุ่มบริษัท ทั้งนี้กลุ่มบริษัทจ่ายสมทบเป็นรายเดือนในระหว่างอัตราร้อยละ 3 ถึงร้อยละ 15 ของ
เงินเดือนพนักงานเข้ากองทุนดังกล่าว และถือเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีการจ่าย
เงินสมทบ
โครงการผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุ
ภาระหนี้สินของกลุ่มบริษัทที่เกิดจากแผนการเงินผลประโยชน์สำหรับพนักงานเมื่อเกษียณอายุ คำนวณโดยการ
ประมาณจำนวนเงินผลประโยชน์ในอนาคตที่พนักงานจะได้รับจากการทำงานให้กับกลุ่มบริษัทในงวดปัจจุบันและ
งวดอนาคต โดยผลประโยชน์ดังกล่าวได้ถูกคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบัน การประมาณการหนี้สินดังกล่าว คำนวณโดย
ผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งใช้วิธีคิดลดแต่ละหน่วยที่ประมาณการไว้ (Projected Unit Credit
Method) กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการปรับปรุงจาก
ประสบการณ์หรือการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานจะต้องรับรู้ในส่วนของเจ้าของผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ในงวดที่เกิดขึ้น
ต้นทุนบริการในอดีตจะถูกรับรู้ทันทีในงบกำไรขาดทุน
ข) ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่นของกลุ่มบริษัทเป็นผลประโยชน์ที่จ่ายจากการทำงานเป็นระยะเวลานาน กลุ่มบริษัท
จะกำหนดจำนวนเงินผลประโยชน์ ตามระยะเวลาของการให้บริการของพนักงาน
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ภาระหนี้สินที่คาดว่าจะเกิดจากการให้ผลประโยชน์นี้คำนวณโดยผู้เชี่ยวชาญอิสระด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยและ
จะบันทึกค้างจ่ายตลอดระยะเวลาการจ้างงาน โดยใช้วิธีการทางบัญชีเดียวกับที่ใช้ในโครงการผลประโยชน์ของ
พนักงานเมื่อเกษียณอายุ กำไรและขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่เกิดขึ้นจาก
การปรับปรุงจากประสบการณ์หรือเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานจะรับรู้ในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
กลุ่มบริษัทได้บันทึกหนี้สินที่เกิดจากผลประโยชน์ของพนักงานในงบแสดงฐานะการเงินภายใต้หัวข้อประมาณการ
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ตามรายละเอียดที่กล่าวในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28
5.22 ประมาณการหนี้สิน
กลุ่มบริษัทมีภาระผูกพันในปัจจุบันตามกฎหมายหรือตามข้อตกลงที่จัดทำไว้ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์
ในอดีตซึ่งการชำระภาระผูกพันนั้นมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าจะส่งผลให้บริษัทต้องสูญเสียทรัพยากรออกไป และ
ประมาณการจำนวนที่ต้องจ่ายได้
กลุ่มบริษัทจะวัดมูลค่าของจำนวนประมาณการหนี้สินโดยใช้มูลค่าปัจจุบันของรายจ่ายที่คาดว่าจะต้องนำมาจ่ายชำระ
ภาระผูกพัน การเพิ่มขึ้นของประมาณการหนี้สินเนื่องจากมูลค่าของเงินตามเวลาจะรับรู้เป็นดอกเบี้ยจ่าย
5.23 การจัดการความเสี่ยงในส่วนของทุน
วัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทในการบริหารทุนของบริษัท คือ เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสามารถในการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
ของกลุ่มบริษัท เพื่อสร้างผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีส่วนได้เสียอื่น และเพื่อดำรงไว้ซึ่งโครงสร้าง
ของทุนที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนทางการเงินของทุน
5.24 สำรองเพื่อการขยายงาน
กลุ่มบริษัทจะพิจารณาจัดสรรสำรองเพื่อการขยายงานเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนโครงการใหม่ในระยะ เริ่มสำรวจ
(Exploration Phase) ซึ่งเป็นระยะที่มีความเสี่ยงสูงหรือเพื่อการแสวงหาปริมาณสำรองปิโตรเลียมมาทดแทน โดยจัดสรร
จากกำไรสุทธิทางภาษีที่เกิดจากกิจกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอัตราไม่เกินร้อยละ 35
5.25 การรับรู้รายได้
กลุ่มบริษัทรับรู้รายได้สุทธิจากภาษีมูลค่าเพิ่มซึ่งกลุ่มบริษัทจะรับรู้รายได้เมื่อคาดว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะ
ได้รับชำระเมื่อส่งมอบสินค้าหรือให้บริการ
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สำหรับสัญญาที่มีหลายองค์ประกอบที่กลุ่มบริษัทจะต้องส่งมอบสินค้าหรือให้บริการหลายประเภท กลุ่มบริษัทต้อง
บันทึกรายได้โดยแยกแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติออกจากกัน และต้องปันส่วนราคาของรายการของสัญญาดังกล่าวไปยัง
แต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติตามสัดส่วนของราคาขายแบบเอกเทศหรือประมาณการราคาขายแบบเอกเทศ กลุ่มบริษทั จะรับรู้
รายได้ของแต่ละภาระที่ต้องปฏิบัติแยกต่างหากจากกันเมื่อกลุ่มบริษัทได้ปฏิบัติตามภาระนั้นแล้ว
กลุ่มบริษัทมีการรับรู้รายได้แต่ละประเภท ดังนี้
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
รายได้จากสัญญาที่ทำกับลูกค้าจะรับรู้เมื่อกลุ่มบริษัทปฏิบัติตามภาระที่ต้องปฏิบัติเสร็จสิ้น ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง คือการ
ส่งมอบผลิตภัณ ฑ์ปิโ ตรเลียมให้แ ก่ลูกค้าและอำนาจควบคุมในสิน ค้า ถู กโอนไปยังลู กค้า เมื่ อ ลู กค้าได้ค รอบครอง
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมแล้ว ด้วยจำนวนเงินที่สะท้อนถึงสิ่งตอบแทนที่กลุ่มบริษัทคาดว่าจะมีสิทธิได้รับจากการแลกเปลี่ยน
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในการเรียกเก็บเงิน โดยไม่รวมรายการขายภายในกลุ่มบริษัท
สำหรับงบการเงินรวม
รายได้รอการรับรู้ภายใต้สัญญา (Take-or-Pay)
ภายใต้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ กลุ่มบริษัทมีภาระต้องส่งมอบก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำให้แก่ลูกค้าตาม
สัญญาการซื้อขายในแต่ละปีสัญญา หากในปีสัญญาใดที่ลูกค้าไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณขั้นต่ำได้ตาม
สัญญาที่กำหนดสำหรับปีสัญญานั้น ลูกค้าต้องชำระค่าก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ไม่ได้รับ (Take-or-Pay) โดยมีสิทธิที่
จะรับก๊ า ซธรรมชาติสำหรั บ ปริม าณที่ไ ด้ช ำระแล้ว ในปีต่ อ ๆ ไป (Make-up) โดยไม่ต้อ งชำระค่า ก๊า ซธรรมชาติ อี ก
กลุ่มบริษัทบันทึกรายการดังกล่าวเป็นรายได้รอการรับรู้ และจะรับรู้เป็นรายได้ในปีที่มีการส่งมอบก๊าซธรรมชาติแก่ลูกค้า
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี้ยรับรู้ตามเกณฑ์สัดส่วนของเวลา โดยพิจารณาจากอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงของช่วงเวลาหนึ่งจนถึงวันครบ
อายุและพิจารณาจากจำนวนเงินต้นที่เป็นยอดคงเหลือในบัญชีสำหรับการบันทึกค้างรับของกลุ่มบริษัท
รายได้เงินปันผล
รายได้เงินปันผลรับรู้เมื่อเกิดสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั้น
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รายได้อื่น
รายได้อื่นรับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง
5.26 ทุนเรือนหุ้น

หุ้นสามัญที่บริษัทสามารถกำหนดการจ่ายเงินปันผลได้อย่างอิสระจะจัดประเภทไว้เป็นส่วนของเจ้าของ
ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่หรือการออกสิทธิในการซื้อหุ้นซึ่งสุทธิจากภาษีจะถูกแสดงเป็นยอดหัก
ในส่วนของเจ้าของ
5.27 การจ่ายเงินปันผล
เงินปันผลที่จ่ายไปยังผู้ถือหุ้นของบริษัทจะรับรู้เป็นหนี้สินในงบการเงินเมื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้รับการอนุมัติ
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายเงินปันผลประจำปีได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
5.28 กำไรต่อหุ้น
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ ที่หักดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี
กำไรต่อหุ้นปรับลดคำนวณโดยการหารกำไรสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญ ที่หักดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุน ด้วยจำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี ปรับปรุงด้วยจำนวนหุ้นสามัญ
เทียบเท่าปรับลด โดยมีข้อสมมติว่าหุ้นสามัญเทียบเท่าปรับลดได้แปลงเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด
5.29 ข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน
ส่วนงานดำเนินงานได้ถูกรายงานในลักษณะเดียวกับรายงานภายในที่นำเสนอให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการ
ดำเนินงาน โดยผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานหมายถึงบุคคลที่มีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนงานดำเนินงานที่ทำการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์
ในการพิจารณาข้อมูลจำแนกตามส่วนงาน ผู้มีอำนาจตัดสินใจสูงสุดด้านการดำเนินงานได้พิจารณาถึงประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงเขตภูมิศาสตร์ โดยแบ่งตามส่วนงานธุรกิจ ซึ่งส่วนงานธุรกิจจะกำหนดโดยลักษณะของกิจกรรม
ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีความเสี่ยงและผลตอบแทนที่แตกต่างจากความเสี่ยงและผลตอบแทนของส่วนงานธุรกิจอื่น
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5.30 อนุพันธ์ทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
ก)

อนุพันธ์แฝงและอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง
อนุพันธ์แฝงที่กลุ่มบริษัทแยกรับรู้รายการ และอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยงจะรับรู้
เริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม และจะรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมในรายการกำไรหรือขาดทุนอื่น
กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของ
อนุพันธ์นั้น

ข)

การบัญชีป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทรับรู้รายการสัญญาอนุพันธ์เมื่อเริ่มแรกด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันที่เข้าทำสัญญาและวัดมูลค่าต่อมาใน
ภายหลังด้วยมูลค่ายุติธรรม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน กลุ่มบริษัทกำหนดให้สัญญาอนุพันธ์เป็นเครื่องมือ
ที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระแสเงินสดของ 1) รายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้ หรือ 2) รายการ
ที่คาดการณ์ที่มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ในระดับสูงมาก (การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด)
ณ วันที่เริ่มต้นความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยง กลุ่มบริษัทจะจัดทำเอกสาร 1) ที่ระบุถึงความสัมพันธ์
เชิ ง เศรษฐกิ จ ระหว่ า งเครื ่ อ งมื อ ที ่ ใ ช้ ป ้ อ งกั น ความเสี ่ ย งและรายการที ่ ม ี ก ารป้ อ งกั น ความเสี ่ ย ง รวมถึ ง
การเปลี่ยนแปลงในกระแสเงินสดของเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยงที่คาดว่า จะชดเชยการเปลี่ยนแปลง
ในกระแสเงินสดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง 2) เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของการบริหารความเสี่ยงและ
กลยุทธ์ที่นำมาใช้ในการจัดการกับรายการที่มีความเสี่ยง
กลุ่ม บริษ ัท แสดงมู ล ค่ า ยุ ติธ รรมของอนุพ ัน ธ์ ที ่ใ ช้ ป้อ งกั น ความเสี ่ย งทั้ ง จำนวนเป็น รายการหมุ น เวี ยนหรื อ
ไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง
มูลค่า ยุติธ รรมของตราสารอนุ พ ั น ธ์ ท ี่ อ ยู่ใ นความสั ม พั น ธ์ข องการป้ อ งกั น ความเสี่ ย งในกระแสเงิ น สดและ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าของสำรองการบัญชีป้องกันความเสี่ยงในส่วนของเจ้าของได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 7
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

กลุ่มบริษัทรับรู้ส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ซึ่งกำหนดและเข้าเงื่อนไข
ของการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดในรายการสำรองการป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสดในส่วนของ
เจ้าของ สำหรับกำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่ไม่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนทันทีซึ่งแสดงไว้ใน
รายการกำไรหรือขาดทุนอื่น
กลุ่มบริษัทใช้สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยและสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มี
ค่าสิทธิในความสัมพันธ์ของการป้องกันความเสี่ยงในการป้องกันความเสี่ยงของรายการสินทรัพย์หรือหนี้สินที่รับรู้
รายการแล้ว โดยกลุ่มบริษัทเลือกกำหนดให้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน
(Spot component) ของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และมูลค่าที่แ ท้จริงของสิท ธิเ ลื อ ก
(Intrinsic value) ของสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิเป็นเครื่องมือที่ใช้ป้องกันความเสี่ยง
กำไรหรือขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component) และมูลค่า
ที่แท้จริงของสิทธิเลือก (Intrinsic value) สำหรับส่วนที่มีประสิทธิผลจะรับรู้ในสำรองการป้องกันความเสี่ยง
ในกระแสเงิ นสดในส่ว นของเจ้า ของ และรับรู้การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ า ส่ว นต่า งอัต ราแลกเปลี ่ยนเงิน ตรา
ต่างประเทศ (Foreign currency basis spreads) ของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย และ
มูลค่าตามเวลาของสิทธิเลือก (Time value) ของสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิที่เกี่ยวกับ
รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นในส่วนของเจ้าของ
กลุ่มบริษัทจะโอนจำนวนที่รับรู้สะสมในส่วนของเจ้าของดังกล่าวมายังกำไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาเดียวกับ
ที่รับรู้รายการที่ป้องกันความเสี่ยงในกำไรหรือขาดทุน
กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของสัญญาแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ย และสัญญาสิทธิใน
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ ที่ใช้ในการป้องกันความเสี่ยงของอัตราดอกเบี้ยผันแปรในเงินกู้ยืมและ
หุ้นกู้ของกลุ่มบริษัท จะรับรู้ในกำไรหรือขาดทุนในรายการต้นทุนทางการเงิน ณ ช่วงเวลาเดียวกับที่กิจการรับรู้
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยของเงินกู้ยืมหรือหุ้นกู้นั้น
5.31 สัญญาค้ำประกันทางการเงิน
กลุ่มบริษัทรับรู้หนี้สินทางการเงินจากสัญญาค้ำประกันเมื่อกลุ่มบริษัทให้การค้ำประกันทางการเงินที่มูลค่ายุติธรรม
ณ วันที่รับรู้เริ่มแรก และรับรู้มูลค่าในภายหลังด้วยจำนวนที่สูงกว่าระหว่าง
 จำนวนผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นที่คำนวณตามข้อกำหนดของ TFRS 9 และ
 จำนวนที่รับรู้เริ่มแรกหักด้วยรายได้ที่รับรู้ตามการรับรู้รายได้ภายใต้ TFRS 15
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มูลค่ายุติธรรมของสัญญาค้ำประกันทางการเงินกำหนดจากมูลค่าปัจจุบันของผลต่างในกระแสเงินสดระหว่าง ก) กระแสเงินสด
ตามสัญญาของหนี้สินที่เกี่ยวข้อง และ ข) กระแสเงินสดที่จะต้องจ่ายชำระในกรณีที่ไม่มีการค้ำประกันดังกล่าว หรือ
การประมาณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้แก่บุคคลภายนอกสำหรับเพื่อโอนภาระผูกพันดังกล่าวออกไป
กลุ่มบริษัทจะรับรู้มูลค่ายุติธรรมของสัญญาค้ำประกันที่เกี่ยวข้องกับเงินกู้ยืมหรือค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับ
ผลตอบแทน โดยจะแสดงรวมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนของเงินลงทุน
6 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงที่สำคัญด้านต่าง ๆ จากการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท ดังต่อไปนี้
6.1

ปัจจัยความเสี่ยงด้านการเงิน
กิจกรรมของกลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงทางการเงิน ซึ่งได้แก่ ความเสี่ยงจากตลาด (รวมถึงความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ความเสี ่ ย งจากอั ต ราดอกเบี ้ ย และความเสี ่ ย งด้ า นราคา) ความเสี ่ ย งด้ า นการให้ ส ิ น เชื ่ อ และความเสี ่ ย งด้ า น
สภาพคล่อง แผนการจัดการความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจึงมุ่งเน้นไปยังความผันผวนของตลาดการเงินและการบริหาร
จัดการเพื่อลดผลกระทบต่อผลการดำเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ รวมถึงการใช้อนุพันธ์เพื่อป้องกันความเสี่ยง
บางประการที่จะเกิดขึ้น
การบริหารความเสี่ยงของกลุ่มบริษัทจะถูกรวมศูนย์ไว้ที่ส่วนกลาง โดยจะมีส่วนงานบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
ในด้ า นต่ า ง ๆ ประกอบด้ว ย ความเสี่ย งจากอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิน ตราต่ า งประเทศ ความเสี ่ ยงจากอั ต ราดอกเบี้ ย
ความเสี่ยงจากราคา ความเสี่ยงด้านการให้สิ นเชื่อ และความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง ทั้งนี้ หลักการในการบริห าร
ความเสี่ยงจะเป็นไปตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ เพื่อสื่อสารและใช้เป็นเครื่องมือในการควบคุมส่วนงาน
บริหารการเงินในทุกกิจการของกลุ่มบริษัท

6.1.1 ความเสี่ยงด้านตลาด
ก)

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน
ธุรกิ จ ส่ว นใหญ่ข องกลุ่ ม บริษ ัททั ้ง ในประเทศและต่างประเทศนั ้น มีรายได้และรายจ่ ายหลักเป็น สกุลเงิน ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา และกลุ่มบริษัทได้กำหนดสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน (Functional
Currency) ของกลุ ่ ม บริ ษ ั ท โดยพิ จ ารณาจากรายได้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ และต้ น ทุ น ที ่ ใ ช้ ใ นการดำเนิ น กิ จ การเป็ น หลั ก ดั ง นั้ น
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงเกิดขึ้นเมื่อมีธุรกรรมต่าง ๆ เป็นสกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน

61

388

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทและบริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เป็นสาระสำคัญต่องบการเงินเป็นรายการที่เป็นสกุลเงินบาท
ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน ซึ่งสรุปได้ดังนี้
งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หน่วย:
หน่วย:
ล้านดอลลาร์
หน่วย: ล้านดอลลาร์
หน่วย:
สหรัฐอเมริกา
ล้านบาท สหรัฐอเมริกา
ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
- ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด *
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ - เพื่อค้า*
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้

339
409

11,341
13,653

261
356

7,826
10,685

969
4

32,400
8
150

879
16
5

26,400
468
7
157

(322)
(1,001)
(100)
(36)
(969)

(10,774)
(33,467)
(3,333)
(1,208)
(32,384)

(279)
(1,008)
(16)
(878)

(8,393)
(30,289)
(484)
(26,383)
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
หน่วย:
หน่วย:
ล้านดอลลาร์
หน่วย: ล้านดอลลาร์
หน่วย:
สหรัฐอเมริกา
ล้านบาท สหรัฐอเมริกา
ล้านบาท
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
- ป้องกันความเสี่ยงกระแสเงินสด *
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศ - เพื่อค้า *
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้
* แสดงด้วยจำนวนเงินตามสัญญา

65
316

2,184
10,564

55
277

1,661
8,329

521
4

17,400
8
147

380
16
5

11,400
468
7
153

(247)
(16)
(901)
(100)
(26)
(520)

(8,243)
(548)
(30,125)
(3,333)
(884)
(17,384)

(213)
(34)
(909)
(11)
(379)

(6,407)
(1,013)
(27,310)
(328)
(11,392)

เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เป็นสกุลเงินอื่นที่มิใช่
สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานด้วยการจัดโครงสร้างและลักษณะของรายการในสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ
ให้ สมดุ ลกั น นอกจากนี ้ กลุ ่ มบริ ษ ั ทได้ พ ิ จารณานำเครื ่ อ งมื อทางการเงิ นมาใช้ ในการบริ ห ารความเสี ่ ย งจาก
อัตราแลกเปลี่ยนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ทั้งนี้มีการพิจารณาถึงต้นทุน ผลลัพธ์และ
ความเสี่ยงที่เหมาะสมในแต่ละช่วงเวลา
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริษัทใช้สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (สัญญาฟอร์เวิร์ด)
และสิทธิในการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (สิทธิเลือก) ในลักษณะที่สอดคล้องกัน เพื่อป้องกันความเสี่ยงและ
ภาระผูกพันจากอัตราแลกเปลี่ยนที่คาดการณ์ไว้ และเพื่อจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น
จากธุรกรรมการค้าในอนาคต โดยทั่วไป กลุ่มบริษัทไม่ไ ด้ป้องกั นความเสี ่ยงจากการลงทุนในการดำเนินงาน
ในต่างประเทศ ยกเว้นในกรณีที่มีความเสี่ยงที่เป็นสาระสำคัญจากสกุลเงินที่คาดว่าจะมีความผันผวนและการป้องกัน
ความเสี่ยงนั้นมีความคุ้มค่า กลุ่มบริษัทจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
โดยการกู้ยืมที่เป็นเงินตราต่างประเทศจะถูกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานโดยใช้สัญญาแลกเปลี่ยน
สกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทจะไม่ทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนของเงินกู้ที่คาดว่า
จะมีการรับชำระด้วยสกุลเงินตราต่างประเทศเดียวกัน การป้องกันความเสี่ยงเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อลดผลกระทบ
ของความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศต่อสินทรัพย์ หนี้สิน และกำไรขาดทุนของกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษ ัทใช้เครื่ องมือป้องกันความเสี่ยงเงินตราต่ างประเทศโดยการเข้าทำสั ญญาแลกเปลี่ยนสกุ ลเงิ นและ
อัตราดอกเบี้ย สัญญาฟอร์เวิร์ด และสัญญาสิทธิเลือก เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน กลุ่มบริษัทกำหนด
นโยบายว่าเงื่อนไขของสัญญาดังกล่ าวจะต้ องเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกั บความเสี่ ยงของรายการที ่ ถู กป้ องกั น
ความเสี่ยงนั้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มบริษัทไม่ได้ใช้การบัญชีป้องกันความเสี่ยงสำหรับสัญญาฟอร์เวิร์ดและสัญญา
สิทธิเลือก โดยรับรู้กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องในกำไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทเลือกกำหนดให้เฉพาะการเปลี่ยนแปลงในมูลค่าขององค์ประกอบราคาปัจจุบัน (Spot component)
ของสัญญาแลกเปลี่ ยนสกุลเงินและอั ตราดอกเบี้ยในความสัมพั นธ์ของการป้องกันความเสี่ ยง โดยมูลค่ าของ
องค์ประกอบราคาปัจจุบันดังกล่าวอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องในตลาด ผลต่างระหว่างอัตราแลกเปลี่ยน
ล่วงหน้าตามสัญญาและอัตราแลกเปลี่ยนในตลาดคือค่าสะท้อนส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยในสองสกุล (Forward
points) จะถูกคิดลดตามระยะเวลาหากการคิดลดนั้นมีนัยสำคัญ
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่าองค์ประกอบของราคาล่วงหน้า (Forward element) ของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและ
อัตราดอกเบี้ยที่ถูกป้องกันความเสี่ยงจะรอรับรู้ในต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทและบริษัทเข้าทำสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยโดยครอบคลุมร้อยละ 100 ของเงินกู้ยืม
ในสกุลเงินบาท ซึ่งไม่สอดคล้องกับสกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงานของบริษัทและบริษทั ย่อย
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยจะมีการชำระดอกเบี้ยค้างรับและดอกเบี้ยค้างจ่ายปีละ 2 ครั้ง ทั้งนี้
วันที่ถึงกำหนดชำระดอกเบี้ยและเงินต้นตามสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยเป็นวันเดียวกับวันที่
ถึงกำหนดชำระของเงินกู้ยืม
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กระแสเงินสด

ประเภทการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง

กระแสเงินสด

ประเภทการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง

349
480
182

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ย

349
480

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าทั้งหมด
ตามสัญญา
(ล้านดอลลาร์
สัญญาอนุพันธ์
สหรัฐอเมริกา)

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ย

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าทั้งหมด
ตามสัญญา
(ล้านดอลลาร์
สัญญาอนุพันธ์
สหรัฐอเมริกา)
(201)
(1,098)
(80)

หน่วย: ล้านบาท

34
16

หน่วย:
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
1,007
467

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

(6)
(33)
(2)

หน่วย:
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

มูลค่าตามบัญชีของ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

1:1
1:1

ค่าอัตรา
ป้องกัน
ความเสี่ยง
(Hedge
ratio)

1:1
1:1
1:1

ค่าอัตรา
ป้องกัน
ความเสี่ยง
(Hedge
ratio)
วันครบกำหนด

6 มิถุนายน พ.ศ. 2572
19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565

วันครบกำหนด

6 มิถุนายน พ.ศ. 2572
19 มิถนุ ายน พ.ศ. 2565
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

ผลกระทบจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

32.66
31.25

อัตรา
แลกเปลี่ยน
ตามสัญญา

32.66
31.25
33.00

อัตรา
แลกเปลี่ยน
ตามสัญญา

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา
4.82%
2.26%

4.99%
2.63% - 3.05%
2.46% - 2.55%

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายตามสัญญา

65

4.99%
2.63% - 3.05%

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายตามสัญญา

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

4.82%
2.26%
2.00% - 2.75%

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กระแสเงินสด

ประเภทการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง

กระแสเงินสด

ประเภทการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง

349
182

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ย

349

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าทั้งหมด
ตามสัญญา
(ล้านดอลลาร์
สัญญาอนุพันธ์
สหรัฐอเมริกา)

สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ย

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าทั้งหมด
ตามสัญญา
(ล้านดอลลาร์
สัญญาอนุพันธ์
สหรัฐอเมริกา)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(201)
(80)

หน่วย: ล้านบาท

34

หน่วย:
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

1,007

หน่วย: ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

(6)
(2)

หน่วย:
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

มูลค่าตามบัญชีของ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

1:1

ค่าอัตรา
ป้องกัน
ความเสี่ยง
(Hedge
ratio)

1:1
1:1

ค่าอัตรา
ป้องกัน
ความเสี่ยง
(Hedge
ratio)

6 มิถุนายน พ.ศ. 2572

วันครบกำหนด

6 มิถุนายน พ.ศ. 2572
5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2569

วันครบกำหนด

32.66

อัตรา
แลกเปลี่ยน
ตามสัญญา

32.66
33.00

อัตรา
แลกเปลี่ยน
ตามสัญญา

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา

4.82%

4.99%
2.46% - 2.55%

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายตามสัญญา

4.99%

66

อัตราดอกเบี้ย
จ่ายตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

4.82%
2.00% - 2.75%

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา

งบการเงินเฉพาะกิจการ
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
ดังที่แสดงในตารางข้างต้น กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงหลักจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกาและเงินบาทที่มีผลต่อสินทรัพย์และหนี้สินสุทธิที่เป็นตัวเงินที่อยู่ในรูปของสกุลเงินอื่นที่มิใช่สกุลเงินที่ใช้ใน
การดำเนินงาน ทำให้ผลกำไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัทมีความผันผวน หากกำหนดให้อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่
31 ธั น วาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เปลี ่ ย นแปลงไปร้ อ ยละ 10 โดยกำหนดให้ ป ั จ จั ย อื ่ น คงที ่ จะมี ผ ลต่ อ
การเปลี่ยนแปลงของกำไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท ดังนี้
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- ลดลงร้อยละ 10

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

32
(32)

1,058
(1,058)
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- ลดลงร้อยละ 10

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

25
(25)

751
(751)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- ลดลงร้อยละ 10

51
(51)

1,718
(1,718)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2563
อัตราแลกเปลี่ยนบาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- ลดลงร้อยละ 10
ข)

40
(40)

1,192
(1,192)

ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยคือความเสี่ยงที่การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด
ที่เกิดจากสินทรัพย์หรือหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร ดังนั้นการกู้ยืมด้วยอัตราดอกเบี้ยผันแปรจึงทำให้กลุ่มบริษัท
มีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงส่วนใหญ่จากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในเงินกู้ยืมที่มี
อัตราดอกเบี้ยผันแปร ซึ่งกลุ่มบริษัทมีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการรักษาสัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยผันแปรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมกับลักษณะการดำเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท โดยรักษา
สัดส่วนอัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณร้อยละ 80 ของเงินกู้ยืมทั้งหมด รวมทั้งพิจารณาเข้าทำสัญญาอนุพันธ์เพื่อบริหาร
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย เช่น สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ เป็นต้น เพื่อป้องกันความเสี่ยง
จากความผันผวนของการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง โดยกลุ่มบริษัทจะคำนึงถึงต้นทุน สภาวะตลาดในแต่ละ
ช่วงเวลา และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
สืบเนื่องจากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ทำให้มีการยุติการใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงหลายอัตรารวมถึงอัตราดอกเบี้ย
LIBOR ซึ่งส่งผลต่อกลุ่มบริษัทที่มีการนำอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการคำนวณอัตราดอกเบี้ยผันแปร
โดยกลุ่มบริษัทมีการสังเกตการณ์ และบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงอื่นทั้งใน
ด้านสัญญาเงินกู้และเครื่องมือทางการเงิน กลุ่มบริษัทจึงไม่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนดังกล่าวอย่างมี
นัยสำคัญ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เครื่องมือทางการเงินที่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปใช้อัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงอื่นไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและการปรับอัตราดอกเบี้ยใหม่ของเงินกู้ยืม ณ วันสิ้นรอบระยะเวลา
รายงาน มีดังนี้
งบการเงินรวม
พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

เงินกู้ยืมที่มอี ัตราดอกเบีย้
ผันแปร - LIBOR
เงินกู้ยืมที่มอี ัตราดอกเบี้ยคงที่
เงินกู้ยืมที่มอี ัตราดอกเบี้ยคงที่
ซึ่งมีการปรับอัตราใหม่
1 - 5 ปี

เงินกู้ยืมที่มอี ัตราดอกเบีย้ คงที่
เงินกู้ยืมที่มอี ัตราดอกเบีย้ คงที่
ซึ่งมีการปรับอัตราใหม่
1 - 5 ปี

หน่วย:
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย:
ร้อยละ ล้านดอลลาร์
ของเงินกู้ สหรัฐอเมริกา

หน่วย:
ล้านบาท

596
2,746

19,920
91,747

17
78

179
3,521

5,991
117,658

5
100

หน่วย:
ล้านบาท

ร้อยละ
ของเงินกู้

595
2,830

17,862
85,016

17
83

3,425

102,878

100

พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
พ.ศ. 2563

หน่วย:
ร้อยละ ล้านดอลลาร์
ของเงินกู้ สหรัฐอเมริกา

หน่วย:
ล้านบาท

ร้อยละ
ของเงินกู้

หน่วย:
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย:
ล้านบาท

341

11,393

66

379

11,392

100

179
520

5,991
17,384

34
100

379

11,392

100

ร้อยละของเงินกู้ยืมแสดงถึงสัดส่วนของเงินกู้ยืมที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปรและอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อจำนวนเงินกู้ยืม
ทั้งหมด ทั้งนี้ ระยะเวลาครบกำหนดของเงินกู้ยืมได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 25
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เครื่องมือทางการเงินที่กลุ่มบริษัทใช้เพื่อบริหารความเสี่ยง

กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างแบบไม่มีค่าสิทธิโดยครอบคลุมร้อยละ 50 (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 50)
ของเงินกู้ยืมที่อัตราดอกเบี้ยผันแปร ซึ่งประกอบไปด้วยการซื้อสิทธิ (Put Option) ในการจำกัดเพดานดอกเบี้ยอ้างอิง
(Interest Rate Cap) ไว้ที่ร้อยละ 2.42 ต่อปี และการขายสิทธิ (Call Option) ในการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงขั้นต่ำ
(Interest Rate Floor) ไว้ที่ร้อยละ 0.20 ต่อปี โดยอัตราดอกเบี้ยผันแปรมีอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงกับ 6M LIBOR ซึ่ง ณ วันสิ้นรอบ
ระยะเวลารายงานมีอัตราดอกเบี้ย 6M LIBOR เท่ากับร้อยละ 0.34 ต่อปี (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 0.26 ต่อปี)
สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิจะมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม
ตามรอบการกำหนดอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของเงินกู้ที่มีอัตราดอกเบี้ยผันแปร และกรณีที่อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงเกินกว่า
เพดานหรือต่ำกว่าขั้นต่ำที่กำหนดไว้ จะต้องมีการชำระยอดสุทธิของดอกเบี้ยค้างรับหรือค้างจ่ายทุก 180 วัน ทั้งนี้ วันที่ถึง
กำหนดชำระตามสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างแบบไม่มีค่าสิทธิเป็นวันเดียวกับวันที่ถึงกำหนดชำระของดอกเบี้ยเงินกู้
ผันแปร

70

กระแสเงินสด

ประเภทการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง

สิทธิในอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงแบบไม่มี
ค่าสิทธิ

สัญญาอนุพันธ์

300

มูลค่าทั้งหมดตามสัญญา
(ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา)

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

1

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
28

หน่วย:
ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

1:1

ค่าอัตราป้องกัน
ความเสี่ยง
(Hedge ratio)

ผลกระทบจากเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท มีดังนี้

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

21ตุลาคมพ.ศ. 2567

วันครบกำหนด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ณ วันที่กำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้
ผันแปรมากกว่า
ร้อยละ 2.42 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ณ วันที่กำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้
ผันแปรน้อยกว่า
ร้อยละ 0.20 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยจ่าย
ตามสัญญา

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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กระแสเงินสด

ประเภทการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง

สิทธิในอัตราดอกเบี้ย
อ้างอิงแบบไม่มี
ค่าสิทธิ

300

เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
มูลค่าทั้งหมดตามสัญญา
(ล้านดอลลาร์
สัญญาอนุพันธ์
สหรัฐอเมริกา)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

(1)

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
(20)

หน่วย:
ล้านบาท

มูลค่าตามบัญชีของ
เครื่องมือป้องกันความเสี่ยง

1:1

ค่าอัตราป้องกัน
ความเสี่ยง
(Hedge ratio)
21ตุลาคมพ.ศ. 2567

วันครบกำหนด

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ณ วันที่กำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้
ผันแปรมากกว่า
ร้อยละ 2.42 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยรับ
ตามสัญญา

อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
ณ วันที่กำหนดอัตรา
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้
ผันแปรน้อยกว่า
ร้อยละ 0.20 ต่อปี

อัตราดอกเบี้ยจ่าย
ตามสัญญา

งบการเงินรวม
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
รายการกำไรหรื อ ขาดทุ น จะมี ค วามอ่ อ นไหวต่ อ การเพิ ่ ม ขึ ้ น หรื อ ลดลงส่ ว นใหญ่ จ ากค่ า ใช้ จ ่ า ยดอกเบี ้ ย เงิ น กู ้ ยื ม
ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้ยืม
กลุ่ ม บริษ ัทมีความเสี ่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด สำหรับเงิ น กู ้ประเภทที่ มี อั ตราดอกเบี้ย
ผั น แปร ซึ ่ ง เป็ น เงิ น กู ้ ย ื ม จากสถาบั น การเงิ น ภายนอกเท่ า นั ้ น หากกำหนดให้ อ ั ต ราดอกเบี ้ ย เปลี ่ ย นแปลงไป
โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกำไรก่อนภาษีเงินได้ของกลุ่มบริษัท ดังนี้
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564
อัตราดอกเบี้ย
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
- ลดลงร้อยละ 1

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

(3)
3

(97)
97
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563
อัตราดอกเบี้ย
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 1
- ลดลงร้อยละ 1

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

(4)
4

(125)
125
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค)

ความเสี่ยงด้านราคา
ความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทมีความเสี่ยงจากราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม เนื่องจากราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัทอ้างอิง
ราคาจากราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจากหลายปัจจัยอยู่นอกเหนือการควบคุมของกลุ่มบริษัท
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกมีผลกระทบโดยตรงต่อรายได้ของกลุ่มบริษัทจากการขายน้ำมันดิบ
และคอนเดนเสททันที ในขณะที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทจะปรับตัวไปในทิศทาง
เดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันอ้างอิงและปัจจัยอื่น ๆ ในสูตรราคา ทั้งนี้ ราคาก๊าซธรรมชาติจะมีช่วงเวลา
การปรับราคาที่สะท้อนราคาที่แท้จริงล่าช้าออกไปประมาณ 6 - 24 เดือน (lag time) ขึ้นอยู่กับสัญญาแต่ละฉบับ ทำให้
ก๊าซธรรมชาติมีความผันผวนต่ำกว่าราคาน้ำมันดิบและคอนเดนเสท
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ดำเนินการบริหารความเสี่ยงด้านราคา โดยจัดให้มีการวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายได้ กระแสเงินสด
และกำไรของกลุ่มบริษัทที่ระดับราคาน้ำมันต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคา
น้ำมัน โดยแผนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็น
แนวทางให้กลุ่มบริษัทดำเนินการต่อไป
ณ วั น ที ่ 31 ธั น วาคม พ.ศ. 2564 กลุ ่ ม บริ ษ ั ท ได้ ท ำสั ญ ญาอนุ พ ั น ธ์ ป ระกั น ความเสี ่ ย งราคาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส ำหรั บ ปี
พ.ศ. 2565 ไปแล้วรวมจำนวนทั้งสิ้น 15.4 ล้านบาร์เรล (พ.ศ. 2563: ทำสัญญาประกันความเสี่ยงราคาผลิตภัณฑ์สำหรับ
ปี พ.ศ. 2564 จำนวนรวมทั้งสิ้น 24.49 ล้านบาร์เรล)
การวิเคราะห์ความอ่อนไหว
การเปลี่ยนแปลงของราคาผลิตภัณฑ์ โดยกำหนดให้ปัจจัยอื่นคงที่ จะมีผลต่อมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ประกัน
ความเสี่ยงราคาผลิตภัณฑ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ดังนี้
งบการเงินรวม

พ.ศ. 2564
ราคาผลิตภัณฑ์ต่อบาร์เรล
- เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ลดลง 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

(8)
8

(269)
273
74

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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งบการเงินรวม

พ.ศ. 2563
ราคาผลิตภัณฑ์ต่อบาร์เรล
- เพิ่มขึ้น 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
- ลดลง 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

(8)
8

(244)
232

6.1.2 ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อ
ก)

การบริหารความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทมีนโยบายที่จะทำธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีระดับความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเท่านั้น โดยผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ส่วนใหญ่นั้นจะขายให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของกลุ่มบริษัท นอกจากนี้กลุ่มบริษัทจัดให้มี
การประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อของคู่ค้าอย่างสม่ำเสมอ
กลุ่มบริษัทมีเงินฝากอยู่กับธนาคารที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ Investment Grade ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการ
ประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารเหล่านี้อย่างสม่ำเสมอ โดยมีปัจจัยในการประเมินต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น
การจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ขนาดของเงินทุนของธนาคาร และอัตราส่วนทางการเงินอื่น ๆ ที่แสดงถึงความสามารถ
ในการดำเนินงานและการควบคุมความเสี่ยงต่าง ๆ ของธนาคาร เช่น อัตราส่วนหนี้สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อเงินกู้
เพื่อใช้ในการพิจารณากำหนดวงเงินฝากสำหรับแต่ละธนาคารเพื่อเป็นการบริหารความเสี่ยงในการฝากเงินกับธนาคารต่าง ๆ
นอกจากนี้กลุ่มบริษัทได้มีการกระจายเงินฝากเพื่อหลีกเลี่ยงการมีธุรกรรมกับธนาคารใดธนาคารหนึ่งมากเกิ น ไป
(Concentration Risk) โดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงเวลา
กลุ่มบริษัทได้มีการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคารที่จะมาเป็นคู่สัญญาในการเข้าทำอนุพันธ์
ทางการเงิน โดยมีปัจจัยในการประเมินต่าง ๆ เช่นเดียวกับการประเมินสถานะทางการเงินและความมั่นคงของธนาคาร
ที ่ ก ลุ ่ ม บริ ษ ั ท มี เ งิ น ฝากข้ า งต้ น และมี ก ารกำหนดวงเงิ น ในการเข้ า ทำอนุ พ ั น ธ์ ท างการเงิ น กับ คู ่ ส ั ญ ญาแต่ ละราย
โดยธนาคารที่เป็นคู่สัญญาในปัจจุบันทั้งหมดได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ Investment Grade ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทได้มีการคำนวณยอดคงค้างของอนุพันธ์ทางการเงินที่ทางกลุ่มบริษัทได้ทำกับแต่ละธนาคารตาม
ระยะเวลาและประเภทของธุรกรรมนั้น ๆ เพื่อสะท้อนความเสี่ยงที่แท้จริง (Risk-adjusted Exposure) และได้พิจารณา
กระจายการเข้ า ทำธุรกรรมกั บ แต่ละคู ่สัญ ญาเพื่ อ หลีกเลี่ยงการมีธุ รกรรมกั บธนาคารใดธนาคารหนึ่ งมากเกิน ไป
(Concentration Risk) โดยพิจารณาถึงต้นทุน ผลลัพธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในแต่ละช่วงเวลา
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข)

หลักประกัน
สำหรับลูกหนี้การค้าบางรายกลุ่มบริษัทมีการขอหลักประกันในรูปแบบการค้ำประกัน หรือเลตเตอร์ออฟเครดิต ซึ่งให้สิทธิ
กลุ่มบริษัทในการเรียกชำระได้หากคู่สัญญาผิดนัดตามเงื่อนไขของสัญญา

ค)

การด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงิน
กลุ่มบริษัทมีสินทรัพย์ทางการเงินที่เข้าเงื่อนไขที่ต้องพิจารณาตามโมเดลการวัดมูลค่าผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ดังนี้
- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
- เงินลงทุนระยะสั้น
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
- สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
ทั ้ง นี ้ ผู้ บริห ารได้พ ิจารณาว่า ผลขาดทุ น จากการด้ อ ยค่า ของสิน ทรั พ ย์ ท างการเงิ น ดัง กล่ า วเป็ น จำนวนเงิน ที ่ ไ ม่ มี
สาระสำคัญ

6.1.3 ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง
ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงจากการที่กลุ่มบริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนมาใช้ในการดำเนินธุรกิจได้ ทั้งนี้
ข้อมูลหนี้สินและภาระดอกเบี้ยในอนาคต รวมถึงอนุพันธ์ทางการเงินที่กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
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ก)

พ.ศ. 2564
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอัตราดอกเบี้ยลอยตัว
เงินต้น
ดอกเบี้ยจ่าย *
หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่
เงินต้น
ดอกเบี้ยจ่าย *
สัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย – สุทธิ **
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า – สุทธิ **
331
76
600
17
179
402
9
-

1,082
132
196
1
7
449
105
35
-

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

2,331
1,404
11
-

-

89
-

2,959
1,911
55
-

600
24

1,082
132
616
77

77

2,925
11
41
2

596
1

1,082
132
572
72

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
รวมมูลค่า
เกิน 5 ปี
รวม
ตามบัญชี

ตารางต่อไปนี้แสดงหนี้สินทางการเงินของกลุ่มบริษัทที่จัดประเภทตามระยะเวลาการครบกำหนดตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ซึ่งแสดงด้วยจำนวนเงินตาม
สัญญาที่ไม่ได้มีการคิดลด

วันครบกำหนดของหนี้สินทางการเงิน

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

403

พ.ศ.พ.ศ.
2563
2563
เจ้าเจ้
หนีา้กหนีารค้
้การค้
าและเจ้
าและเจ้
าหนีา้อหนีื่น ้อื่น
้สินนหมุเวีนยเวีนอืย่นนอื่น
หนี้สหนีินหมุ
้สินตามสั
ญญาเช่
หนี้สหนีินตามสั
ญญาเช่
า า
สิ่งตอบแทนที
ายในอนาคตจากการซื
สิ่งตอบแทนที
่จะจ่่จาะจ่
ยในอนาคตจากการซื
้อธุร้อกิธุจรกิจ
สิ่งตอบแทนที
่ต้อางจ่
ายจากการซื
ส่วนการถื
หุ้นในการร่
สิ่งตอบแทนที
่ต้องจ่
ยจากการซื
้อสัด้อส่สัวดนการถื
อหุ้นอในการร่
วมค้วามค้า
้ยืมจากสถาบั
นการเงิ
อัตราดอกเบี
้ยลอยตั
เงินเงิกู้ยนืมกูจากสถาบั
นการเงิ
นอัตนราดอกเบี
้ยลอยตั
ว ว
เงินเงิต้นต้น
ดอกเบี
้ยจ่า้ยยจ่า* ย *
ดอกเบี
้อัตราดอกเบี
้ยคงที
หุ้นกูหุ้อนัตกูราดอกเบี
้ยคงที
่ ่
เงินเงิต้นต้น
ดอกเบี
ดอกเบี
้ยจ่า้ยยจ่า* ย *
ญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้
สัญสัญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้
า - าสุท- ธิสุท**ธิ **

บริษบริัทษปตท.สำรวจและผลิ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิตโตรเลี
ปิโตรเลี
ยมยจำกั
ม จำกั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
สำหรั
สำหรั
บปีบสปีิ้นสสุิ้นดสุวันดทีวัน่ 31
ที่ 31
ธันธัวาคม
นวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
2564
2564

- - 302302
4 4
- 600600
25 25
499499
398398
- -

880880
112112
150150
2 2
55 55
- 8 8
- 109109
40 40

เกินเกิ1นปี1 ปี
ภายใน
ภายใน
1 ปี1 ปี แต่แต่
ไม่เไกิม่นเกิ5นปี5 ปี

2,370
2,370
1,507
1,507
- -

- - -

- - 119119
- - -

2,869
2,869
2,014
2,014
40 40

600600
33 33

880880
112112
571571
6 6
55 55

78 78

2,830
2,830
12 12
26 26

595595
1 1

880880
112112
507507
6 6
53 53

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
ล้านดอลลาร์
ฐอเมริ
หน่หน่
วย:วล้ย:านดอลลาร์
สหรัสฐหรัอเมริ
กา กา
รวมมู
รวมมู
ลค่ลา ค่า
เกินเกิ5นปี5 ปี
รวมรวม ตามบั
ตามบั
ญชีญชี

404
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ.พ.ศ.
2564
2564
เจ้าหนี
เจ้า้กหนี
ารค้
้การค้
าและเจ้
าและเจ้
าหนีา้อหนี
ื่น ้อื่น
้สินนหมุ
หนี้สหนี
ินหมุ
เวีนยเวี
นอืย่นนอื่น
้สินตามสั
ญญาเช่
หนี้สหนี
ินตามสั
ญญาเช่
า า
สิ่งตอบแทนที
ายในอนาคตจากการซื
สิ่งตอบแทนที
่จะจ่่จาะจ่
ยในอนาคตจากการซื
้อธุร้อกิธุจรกิจ
้ยืมจากสถาบั
นการเงิ
อัตราดอกเบี
้ยลอยตั
เงินกูเงิ้ยนืมกูจากสถาบั
นการเงิ
นอัตนราดอกเบี
้ยลอยตั
ว ว
เงินต้เงินนต้น
ดอกเบี
้ยจ่า้ยยจ่*าย *
ดอกเบี
หุ้นกูหุ้อ้นัตกูราดอกเบี
้ยคงที
่ ่
้อัตราดอกเบี
้ยคงที
เงินต้เงินนต้น
ดอกเบี
้ยจ่า้ยยจ่*าย *
ดอกเบี
ญญาแลกเปลี
่ยนสกุ
เงินและอั
ตราดอกเบี
สัญสัญาแลกเปลี
่ยนสกุ
ลเงินลและอั
ตราดอกเบี
้ย - ้ยสุท- ธิสุท**ธิ **
สัญสัญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้
า - สุา ท- ธิสุท**ธิ **
ญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้

บริษบริัทษปตท.สำรวจและผลิ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตตรเลี
ปิโตรเลี
ยม ยจำกั
ม จำกั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
สำหรั
สำหรั
บปีบสิ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวัน่ 31ที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
2564
2564

- - 11,072
11,072
2,555
2,555
20,052
20,052
558558
6,000
6,000
13,433
13,433
308308
- -

36,163
36,163
4,422
4,422
6,553
6,553
32 32
- 245245
15,000
15,000
3,509
3,509
1,176
1,176
- -

เกินเกิ1นปี1 ปี
ภายใน
ภายใน
1 ปี1 ปี แต่ไแต่
ม่เไกิม่นเกิ5นปี5 ปี

77,905
77,905
46,912
46,912
367367
- -

- - -

- - 2,954
2,954
- -

เกินเกิ5นปี5 ปี

98,905
98,905
63,854
63,854
1,851
1,851
- -

20,052
20,052
803803

36,163
36,163
4,422
4,422
20,579
20,579
2,587
2,587

79 79

97,738
97,738
373373
1,379
1,379
55 55

19,920
19,920
42 42

36,163
36,163
4,422
4,422
19,153
19,153
2,412
2,412

งบการเงิ
นรวม
งบการเงิ
นรวม
ล้านบาท
หน่หน่
วย:วล้ย:านบาท
รวมมู
รวมมู
ลค่าลค่า
รวมรวม ตามบั
ตามบั
ญชีญชี

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ.พ.ศ.
25632563
เจ้าหนี
เจ้้กาหนี
ารค้้กาารค้
และเจ้
าและเจ้
าหนี้อาหนี
ื่น ้อื่น
เวี่นยนอื่น
หนี้สหนี
ินหมุ้สินหมุ
เวียนนอื
้สินตามสั
ญญาเช่
หนี้สหนี
ินตามสั
ญญาเช่
า า
สิ่งตอบแทนที
ะจ่ายในอนาคตจากการซื
สิ่งตอบแทนที
่จะจ่า่จยในอนาคตจากการซื
้อธุรกิ้อจธุรกิจ
สิ่งตอบแทนที
งจ่ายจากการซื
ดส่วนการถื
หุ้นในการร่
สิ่งตอบแทนที
่ต้องจ่่ตา้อยจากการซื
้อสัดส่้อวสันการถื
อหุ้นอในการร่
วมค้าวมค้า
กู้ยืมจากสถาบั
นการเงิ
นอัตราดอกเบี
้ยลอยตั
เงินกูเงิ้ยืมนจากสถาบั
นการเงิ
นอัตราดอกเบี
้ยลอยตั
ว ว
เงินต้เงินนต้น
ดอกเบี
้ยจ่าย้ยจ่* าย *
ดอกเบี
กู้อัตราดอกเบี
หุ้นกูหุ้อัต้นราดอกเบี
้ยคงที้ย่ คงที่
เงินต้เงินนต้น
ดอกเบี
ดอกเบี
้ยจ่าย้ยจ่* าย *
สัญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
สัญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้วางหน้
- สุาทธิ- สุ**ทธิ **

บริษบริ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโตรเลี
ยม จำกั
ยม ดจำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
สำหรัสำหรั
บปีสบิ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ 31
นทีธั่ 31
นวาคม
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25642564

- - 9,0759,075
114 114
- 18,022
18,022
752 752
15,000
15,000
11,967
11,967
- -

26,430
26,430
3,3553,355
4,5164,516
61 61
1,6421,642
- 228 228
- 3,2883,288
1,2091,209

เกิน เกิ
1 นปี 1 ปี
ภายใน
ภายใน
1 ปี 1 ปีแต่ไม่แต่เกิไนม่เ5กินปี 5 ปี

71,174
71,174
45,252
45,252
- -

-

- - 3,5713,571
- - -

เกิน เกิ
5 นปี 5 ปี

86,174
86,174
60,507
60,507
1,2091,209

18,022
18,022
980 980

26,430
26,430
3,3553,355
17,162
17,162
175 175
1,6421,642

80 80

85,016
85,016
374 374
788 788

17,862
17,862
41 41

26,430
26,430
3,3553,355
15,230
15,230
169 169
1,6011,601

งบการเงิ
นรวมนรวม
งบการเงิ
ล้านบาท
หน่วหน่
ย: ล้วย:
านบาท
รวมมูรวมมู
ลค่าลค่า
รวม รวม ตามบั
ตามบั
ญชี ญชี
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ.พ.ศ.
25642564
เจ้าหนี
เจ้า้กหนี
ารค้้กาารค้
และเจ้
าและเจ้
าหนีา้อหนี
ื่น ้อื่น
้สินนหมุ
เวีย่นนอื่น
หนี้สหนี
ินหมุ
เวียนนอื
้สินตามสั
ญญาเช่
หนี้สหนี
ินตามสั
ญญาเช่
า า
้อัตราดอกเบี
หุ้นกูหุ้อ้นัตกูราดอกเบี
้ยคงที้ยคงที
่ ่
เงินต้เงินนต้น
ดอกเบี
ดอกเบี
้ยจ่าย้ จ่*าย *
สัญญาแลกเปลี
เงินและอั
ตราดอกเบี
สัญญาแลกเปลี
่ยนสกุ่ยนสกุ
ลเงินลและอั
ตราดอกเบี
้ย - สุ้ยท-ธิสุ**ทธิ **
สัญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้วงหน้
า - สุาท-ธิสุ**ทธิ **
สัญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่

บริษบริ
ัท ษปตท.สำรวจและผลิ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตตรเลี
ปิโตรเลี
ยม จำกั
ยม จำกั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
สำหรั
สำหรั
บปีสบิ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ น31ที่ ธั31
นวาคม
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25642564

180 180
83 83
9 9
- -

20
2
-

20
2
-

- - 29 29

356 356
102 102
31 31

เกินเกิ1 นปี 1 ปี
ภายใน
ภายใน
1 ปี 1 ปีแต่ไแต่
ม่เกิไม่นเกิ5 นปี 5 ปี

341 341
41 41
11 11
- -

- - 1 1

521 521
144 144
22 22
- -

356 356
102 102
61 61

81 81

520 520
4 4
8 8
1 1

356 356
102 102
60 60

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
ล้านดอลลาร์
ฐอเมริ
หน่วหน่
ย: วล้ย:านดอลลาร์
สหรัสฐหรั
อเมริ
กา กา
รวมมู
รวมมู
ลค่าลค่า
เกินเกิ5 นปี 5 ปี
รวมรวม ตามบั
ตามบั
ญชี ญชี

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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พ.ศ.พ.ศ.
25632563
เจ้าหนี
เจ้้กาารค้
หนี้กาารค้
และเจ้
าและเจ้
าหนี้อาื่นหนี้อื่น
เวี่นยนอื่น
หนี้สินหนีหมุ้สินหมุ
เวียนนอื
้สินตามสั
ญญาเช่
หนี้สินหนีตามสั
ญญาเช่
า า
กู้อัตราดอกเบี
หุ้นกู้อหุัต้นราดอกเบี
้ยคงที้ย่ คงที่
เงินต้เงินนต้น
ดอกเบี
ดอกเบี
้ยจ่าย้ยจ่* าย *
สัญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
สัญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้วางหน้
- สุาทธิ- สุ**ทธิ **

บริษบริ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโตรเลี
ยม จำกั
ยม ดจำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
สำหรัสำหรั
บปีสบิ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ 31
นทีธั่ 31
นวาคม
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25642564

- - 31 31
- 73 73
- -

299 299
3 3
27 27
- 18 18
37 37

เกิน เกิ
1 นปี 1 ปี
ภายใน
ภายใน
1 ปี 1 ปีแต่ไม่แต่
เกิไนม่เ5กินปี 5 ปี

380 380
64 64
- -

- - 2 2

380 380
155 155
37 37

299 299
3 3
60 60

82 82

379 379
3 3
23 23

299 299
3 3
57 57

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
ล้านดอลลาร์
หรัฐอเมริ
หน่วหน่
ย: ล้วาย:นดอลลาร์
สหรัสฐอเมริ
กา กา
รวมมูรวมมู
ลค่า ลค่า
เกิน เกิ
5 นปี 5 ปี
รวม รวม ตามบัตามบั
ญชี ญชี
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

พ.ศ. พ.ศ.
2564 2564
เจ้าหนีเจ้้กาารค้
หนีา้กและเจ้
ารค้าและเจ้
าหนี้อาื่นหนี้อื่น
นเวี่นยนอื่น
หนี้สินหนี
หมุ้สนินเวีหมุ
ยนอื
้สินตามสั
ญาญาเช่า
หนี้สินหนี
ตามสั
ญญาเช่
กู้อัตราดอกเบี
หุ้นกู้อหุัต้นราดอกเบี
้ยคงที้ย่ คงที่
เงินต้นเงินต้น
ดอกเบีดอกเบี
้ยจ่าย้ย*จ่าย *
สัญญาแลกเปลี
ลเงินตและอั
ตราดอกเบี
สัญญาแลกเปลี
่ยนสกุ่ยลนสกุ
เงินและอั
ราดอกเบี
้ย - สุท้ยธิ-**สุทธิ **
สัญญาซื
ขายเงิ้อขายเงิ
นตราต่นาตราต่
งประเทศล่
วงหน้าวงหน้
- สุทาธิ-**สุทธิ **
สัญ้อญาซื
างประเทศล่

บริษัทบริปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโยตรเลี
ม จำกั
ยมดจำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
สำหรัสำหรั
บปีสิ้นบสุปีดสวัิ้นนสุทีด่ วั31นทีธั่ น31วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. พ.ศ.
2564 2564

- - 954 954
6,0006,000
2,7532,753
308 308
- -

11,88311,883
3,4143,414
1,0251,025
- 669 669
77 77
- -

เกิน 1เกิปีน 1 ปี
ภายใน
ภายใน
1 ปี 1 แต่
ปี ไม่แต่
เกินไม่5เกิปีน 5 ปี

11,40011,400
1,3741,374
367 367
- -

- - 45 45

เกิน 5เกิปีน 5 ปี

17,40017,400
4,7964,796
752 752
- -

11,88311,883
3,4143,414
2,0242,024

83 83

17,38417,384
127 127
281 281
43 43

11,88311,883
3,4143,414
2,0112,011

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
ล้านบาท
หน่วย:หน่ล้วาย:
นบาท
รวมมูรวมมู
ลค่า ลค่า
รวม รวม ตามบัตามบั
ญชี ญชี
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931
2,198
-

8,966
79
806
550
1,104

ภายใน 1 ปี

เกิน 1 ปี
แต่ไม่เกิน 5 ปี

11,400
1,923
-

53

เกิน 5 ปี

11,400
4,671
1,104

8,966
79
1,790

11,392
80
681

8,966
79
1,707

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
รวมมูลค่า
รวม
ตามบัญชี

84

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันหุ้นกู้และเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย ตามที่ได้กล่าวไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.3 โดยวันครบกำหนดของ
ภาระผูกพันเป็นไปตามวันครบกำหนดของสัญญาเงินให้กู้ยืม หุ้นกู้ และเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย

* ดอกเบี้ยจ่าย หมายถึง ดอกเบี้ยจ่ายที่ถึงกำหนดชำระภายในปี
** อนุพันธ์ทางการเงินแสดงด้วยจำนวนสุทธิระหว่างกระแสเงินสดรับและกระแสเงินสดจ่าย

ตารางข้อมูลข้างต้นมีข้อสมมติที่สำคัญ คือ ดอกเบี้ยจ่ายทั้งหมดคำนวณจากอัตราดอกเบี้ยตามสัญญาเงินกู้ (Nominal Interest Rate) และไม่มีการเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินต้นของหนี้สิน
ยกเว้นการชำระหนี้เมื่อครบกำหนด
- หนี้สินที่เป็นสกุลเงินบาทเทียบเท่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่อัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน

พ.ศ. 2563
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
หนี้สินตามสัญญาเช่า
หุ้นกู้อัตราดอกเบี้ยคงที่
เงินต้น
ดอกเบี้ยจ่าย *
สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า - สุทธิ **

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข)

411

การจัดการด้านการจัดหาเงิน
กลุ่มบริษัทบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยมีการจัดทำประมาณการเงินสด และการปรับปรุงข้อมูลประมาณการ
ทางการเงินอย่างสม่ำเสมอ การจัดทำโครงการเงินกู้และออกตราสารหนี้ระยะสั้น เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงตลาดทุน
ภายในประเทศ รวมถึงการจัดทำวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับกลุ่มบริษัท โดยใช้อัตรา
ดอกเบี้ยที่ได้มีการตกลงไว้ล่วงหน้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 จำนวนเงินต้นและจำนวนเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้คงค้างมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
วงเงิน
วงเงินรวม ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
พ.ศ. 2564
วงเงินสินเชื่อแบบมีภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อแบบไม่มีภาระผูกพัน

580
374

580
374

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
วงเงิน
วงเงินรวม ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
พ.ศ. 2563
วงเงินสินเชื่อแบบมีภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อแบบไม่มีภาระผูกพัน

600
423

600
423

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
วงเงิน
วงเงินรวม ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
19,368
12,504

วงเงินรวม
18,015
12,718

19,368
12,504
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
วงเงิน
ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
18,015
12,718
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
วงเงิน
วงเงินรวม ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
พ.ศ. 2564
วงเงินสินเชื่อแบบมีภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อแบบไม่มีภาระผูกพัน

180
373

180
373

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
วงเงิน
วงเงินรวม ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
พ.ศ. 2563
วงเงินสินเชื่อแบบมีภาระผูกพัน
วงเงินสินเชื่อแบบไม่มีภาระผูกพัน

200
422

200
422

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
วงเงิน
วงเงินรวม ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
6,000
12,451

6,000
12,451

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
วงเงิน
วงเงินรวม ที่ยังไม่ได้เบิกใช้
6,000
12,664

6,000
12,664

วงเงินที่เป็นสกุลเงินบาทเทียบเท่าเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาโดยใช้อัตราปิด ณ วันที่ในงบแสดงฐานะการเงิน
บริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ (International Credit Rating) ที่ระดับเทียบเคียงได้กับระดับ
ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย (Sovereign Rating) และได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือภายในประเทศ (National
Credit Rating) ที่อันดับสูงสุด (AAA) ดังนั้นบริษัทสามารถจัดหาเงินกู้ระยะยาวที่มีอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเทียบเคียง
ได้กับอัตราดอกเบี้ยในตลาด โดยบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ในปี พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 จากสถาบัน
จัดอันดับเครดิตที่มีชื่อเสียง ดังต่อไปนี้

สกุลเงิน
ต่างประเทศ
สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
Moody’s
Standard and Poor’s
Fitch Ratings
TRIS Rating (National Rating)

Baa1
BBB+
BBB+
-

พ.ศ. 2564
สกุลเงิน
ในประเทศ

Baa1
BBB+
AAA

สกุลเงิน
ต่างประเทศ

Baa1
BBB+
BBB+
-

พ.ศ. 2563
สกุลเงิน
ในประเทศ

Baa1
BBB+
AAA
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
6.2
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การบริหารความเสี่ยงของเงินทุน

6.2.1 การบริหารความเสี่ยง
การบริหารโครงสร้างเงินทุน
กลุ่มบริษัทบริหารโครงสร้างเงินทุนโดยคำนึงถึงการรักษาระดับของโครงสร้างเงินทุนให้มีความแข็งแกร่งเทียบเคียงได้กับ
บริษัทชั้นนำในธุรกิจเดียวกัน สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ สภาพเศรษฐกิจ สภาวะตลาด และมีต้นทุนทางการเงินที่
เหมาะสม รวมทั้งคำนึงถึงผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน และอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท และการดำรงไว้
ซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น
7

อนุพันธ์ทางการเงินและการบัญชีป้องกันความเสี่ยง

มูลค่าตามบัญชีของอนุพันธ์ทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบ
งบการเงินข้อ 10
7.1

การจัดประเภทสัญญาอนุพันธ์
สัญญาอนุพันธ์มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงเชิงเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพื่อการลงทุนหวังผลกำไร กลุ่มบริษัท
นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติสำหรับสัญญาอนุพันธ์บางสัญญา ซึ่งเข้าเงื่อนไขการเป็นเครื่องมือป้องกัน
ความเสี ่ ย งในกระแสเงิ น สดและกำหนดอั ต ราส่ ว นการป้ อ งกั น ความเสี ่ ย ง (Hedge ratio) ที ่ 1:1 โดยพิ จ ารณา
จากความสัมพันธ์ของรายการอ้างอิงหรือตัวแปรความเสี่ยงระหว่างรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงกับเครื่องมือป้องกัน
ความเสี่ยง อย่างไรก็ตาม หากสัญญาอนุพันธ์ใดไม่เข้าเงื่อนไขของการบัญชีป้องกันความเสี่ยง สัญญาอนุพันธ์นั้น
จะถูกจัดประเภทเป็นรายการถือไว้เพื่อค้าสำหรับการบันทึกบัญชี และวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
กลุ่มบริษัทแสดงมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์เป็นรายการหมุนเวียนหรือไม่หมุนเวียนตามวันครบกำหนดของ
รายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง

7.2

การพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง
กลุ่มบริษัทพิจารณาความมีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยง ณ วันเริ่มต้นของความสัมพันธ์ป้องกันความเสี่ยงและ
ตลอดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เพื่อพิจารณาถึงความคงอยู่ในความสัมพันธ์เชิงเศรษฐกิจของรายการที่มีการป้อ งกั น
ความเสี่ยงและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยนั้น กลุ่มบริษัทเข้าทำรายการป้องกันความเสี่ยงเมื่อข้อกำหนด
ที่สำคัญของเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงมีความสอดคล้องเข้าคู่กัน และทำ
การประเมินเชิง คุณ ภาพถึ ง ความมีป ระสิท ธิ ผ ลของการป้อ งกัน ความเสี่ ยงดั ง กล่ า ว ในกรณีท ี่ มี การเปลี่ ย นแปลง
ในสถานการณ์ที่กระทบต่อข้อกำหนดของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง ซึ่งทำให้ข้อกำหนดที่สำคัญของเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงและรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงไม่มีความสอดคล้องเข้าคู่กันอีกต่อไป กลุ่มบริษัทจะใช้วิธีการ
อนุพันธ์เสมือน (hypothetical derivative) ในการพิจารณาความมีประสิทธิผล
ในการป้องกันความเสี่ยงของความผันผวนของเงินตราต่างประเทศบนสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ยนั้น
ความไม่มีประสิทธิผลอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา การปรับลดในมูลค่าสุทธิของ
รายการที่การป้องกันความเสี่ยง และการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญขององค์ประกอบในสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
และอัตราดอกเบี้ย
ความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ย
กลุ่มบริษัทเข้าทำสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ ซึ่งมีข้อกำหนดที่สำคัญคล้ายคลึงกับข้อกำหนดที่
สำคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยง เช่น อัตราอ้างอิง วันที่ถึงกำหนดชำระ วันสิ้นสุดสัญญา และจำนวนเงินที่
กำหนดไว้ เนื่องจากกลุ่มบริษัทไม่ได้ทำการป้องกันความเสี่ยงของเงินกู้ยืมทั้งหมด ดังนั้นรายการที่มีการป้องกัน
ความเสี่ยงจึงได้กำหนดเป็นสัดส่วนของรายการเงินกู้ยืมคงค้าง เทียบกับจำนวนเงินที่กำหนดไว้ของสัญญาสิทธิในอัตรา
ดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ และเนื่องจากข้อกำหนดที่สำคัญของรายการที่มีการป้องกันความเสี่ยงและเครื่องมือ
ป้องกันความเสี่ยงมีความสอดคล้องเข้าคู่กันตลอดปี จึงสรุปได้ว่ารายการป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวมีความสัมพันธ์
เชิงเศรษฐกิจ
กลุ่มบริษัทพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของสัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ โดยใช้หลักการ
เดียวกับการพิจารณาความไม่มีประสิทธิผลของการป้องกันความเสี่ยงของสัญญาแลกเปลี่ยนสกุลเงินและอัตราดอกเบี้ย
โดยอาจเกิดจากการเปลี่ยนแปลงในความเสี่ยงด้านมูลค่าเครดิตของคู่สัญญา การเปลี่ยนแปลงในข้อกำหนดที่สำคัญของ
สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิและเงินกู้ยืม และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนที่เกิด
จากการปฏิรูปอัตราดอกเบี้ยอ้างอิง
.

88

(9)
(94)
89
1
(13)

8
3
(1)
10

2

2
-

ต้นทุน
ในการ
มูลค่า
ป้องกัน องค์ประกอบ ที่แท้จริงของ
ความเสี่ยง ราคาปัจจุบัน
สิทธิเลือก

89
(1)

(1)
(92)
3

รวม

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

(21)
425

340
106

2,738
27
(354)

(245)
(2,874)
-

(9)
38

47
-

89

2,738
(3)
109

95
(2,827)
106

รวม

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
ต้นทุน
ในการ
มูลค่า
ป้องกัน องค์ประกอบ ที่แท้จริงของ
ความเสี่ยง ราคาปัจจุบัน
สิทธิเลือก

กลุ่มบริษัทมีสำรองรายการป้องกันความเสี่ยงที่แสดงอยู่ในองค์ประกอบอื่นของส่วนของเจ้าของประกอบด้วยเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

รายการสำรองการป้องกันความเสี่ยงประกอบด้วยต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงและสำรองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด สำรองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสดใช้สำหรับรับรู้รายการ
กำไรหรือขาดทุนที่เกี่ยวข้องกับส่วนที่มีประสิทธิผลของการเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมของสัญญาอนุพันธ์ที่นำการบัญชีป้องกันความเสี่ยงมาถือปฏิบัติ

สำรองการป้องกันความเสี่ยงในกระแสเงินสด

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงรอการรับรู้
การจัดประเภทจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรขาดทุน
- กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

7.3

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

415

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรมรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ต้นทุนในการป้องกันความเสี่ยงรอการรับรู้
การจัดประเภทจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นไปกำไรขาดทุน
- ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

10
(21)
(3)
5
(9)

3
8

มูลค่า
องค์ประกอบ ที่แท้จริงของ
ราคาปัจจุบัน สิทธิเลือก

19
(14)

ต้นทุน
ในการ
ป้องกัน
ความเสี่ยง

-

(3)
8
(1)

29
(21)
(14)

รวม

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

91
340

707
(458)

(108)
155
(245)

375
(667)
-

ต้นทุน
ในการ
ป้องกัน องค์ประกอบ
ความเสี่ยง ราคาปัจจุบัน

-

-

มูลค่า
ที่แท้จริงของ
สิทธิเลือก

(108)
246
95

1,082
(667)
(458)

รวม

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ณ วันที่ 1ณมกราคม
วันที่ 1 มกราคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
การเปลี่ยการเปลี
นแปลงในมู
ลค่ายุติธลรรมรั
นกำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็นจเบ็
อื่นดเสร็จอื่น
่ยนแปลงในมู
ค่ายุบตรูิธ้ใรรมรั
บรู้ในกำไรขาดทุ
ต้นทุนอในการป้
องกัน่ยความเสี
บรู้
ต้นทุนในการป้
งกันความเสี
งรอการรั่ยงรอการรั
บรู้
การจัดประเภทจากกำไรขาดทุ
นเบ็ดเสร็นจเบ็
อื่นดไปกำไรขาดทุ
น
การจัดประเภทจากกำไรขาดทุ
เสร็จอื่นไปกำไรขาดทุ
น
- กำไรจากอั
- กำไรจากอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยน
่ยน
ภาษี
ภาษีเงินได้
รอตัเงิดนบัได้ญรชีอตัดบัญชี
ณ ธัวันวาคม
ที่ 31 ธัพ.ศ.
นวาคม
พ.ศ. 2564
ณ วันที่ 31
2564

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิ
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลีตยปิมโตรเลี
จำกัยดม(มหาชน)
จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
สำหรับปีสำหรั
สิ้นสุบดวัปีนสทีิ้น่ สุ31ดวัธันนทีวาคม
่ 31 ธันพ.ศ.
วาคม
2564
พ.ศ. 2564

8
4
(1)
11

8
4
(1)
11

39
2
(11)

(6)
(46)
39
2
(11)

(6)
(46)
39
1
-

2
(46)
4
39
1
-

2
(46)
4

(27)
378

270
135

(27)
378

1,274 1,274
47
47
(353) (353)

1,274 1,274
20
20
25
25

270 (165) (165)
105 105
- (1,509) (1,509) (1,509) (1,509)
135
135 135

งบการเงิงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
หน่วย: ล้หน่
านดอลลาร์
วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ
สหรักฐาอเมริกา
หน่วย: ล้หน่
านบาท
วย: ล้านบาท
ต้นทุนในการ
ต้นทุนในการ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ต้นทุนในการ
ต้นทุนในการ
องค์ประกอบ
องค์ประกอบ
ป้องกันความเสี
ป้องกันความเสี
่ยง ราคาปั
่ยง จราคาปั
จุบัน จจุบัน
รวม รวม
ป้องกันความเสี
ป้องกันความเสี
่ยง ราคาปั
่ยง จราคาปั
จุบัน จจุบัน
รวม รวม

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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ณ วัณนทีวั่ น1ทีมกราคม
่ 1 มกราคม
พ.ศ.พ.ศ.
2563
2563
การเปลี
่ยนแปลงในมู
ลค่าลยุค่ตาิธยุรรมรั
บรู้ใบนกำไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็เสร็ดเสร็
จอื่นจอื่น
การเปลี
่ยนแปลงในมู
ติธรรมรั
รู้ในกำไรขาดทุ
ทุนในการป้
นความเสี
่ยงรอการรั
ต้นทุต้นในการป้
องกัอนงกัความเสี
่ยงรอการรั
บรู้ บรู้
การจั
ดประเภทจากกำไรขาดทุ
นเบ็นดเบ็เสร็ดเสร็
จอื่นจไปกำไรขาดทุ
น น
การจั
ดประเภทจากกำไรขาดทุ
อื่นไปกำไรขาดทุ
- ขาดทุ
นจากอั
ตราแลกเปลี
่ยน ่ยน
- ขาดทุ
นจากอั
ตราแลกเปลี
ภาษีภาษี
เงินเได้
อตัรดอตับัญ
งินรได้
ดบัชีญชี
ธันวาคม
2563
ณ วัณนทีวั่ น31ที่ 31
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
2563

บริษบริัทษปตท.สำรวจและผลิ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิตโตรเลี
ปิโตรเลี
ยมยจำกั
ม จำกั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
สำหรั
สำหรั
บปีบสปีิ้นสสุิ้นดวัสุนดทีวัน่ 31
ที่ 31
ธันวาคม
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
2564
2564

10 10
(19)(19)
- (1) (1)
4 4
(6) (6)

18 18
- (12)(12)
- 2 2
8 8

(1) (1)
6 6
2 2

28 28
(19)(19)
(12)(12)

- 76 76
270270

572572
- (378)
(378)

หน่หน่
วย:วล้ย:านดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัสฐหรั
อเมริ
ฐอเมริ
กา กา
ต้นต้ทุนทุในการ
นในการ องค์องค์
ประกอบ
ประกอบ
ต้นต้ทุนทุในการ
นในการ
ป้อป้งกัอนงกัความเสี
นความเสี
่ยง ่ยง ราคาปั
ราคาปั
จจุบจันจุบัน
รวมรวม ป้อป้งกัอนงกัความเสี
นความเสี
่ยง ่ยง

(47)(47)
128128
(165)
(165)

350350
(596)
(596)
- -

(47)(47)
204204
105105

922922
(596)
(596)
(378)
(378)

งบการเงิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
หน่หน่
วย:วล้ย:านบาท
ล้านบาท
องค์องค์
ประกอบ
ประกอบ
ราคาปั
ราคาปั
จจุบจันจุบัน
รวมรวม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
7.4

419

รายการที่รับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
รายการที ่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สั ญ ญาอนุ พ ัน ธ์ ท ี ่ร ั บรู ้ใ นกำไรหรื อ ขาดทุน นอกเหนือ จากจำนวนที ่ ร ับ รู ้ จ ากการโอนสำรอง
การป้องกันความเสี่ยงมาจากกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นตามตารางที่แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7.3 มีดังนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการกำไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ
การบัญชีป้องกันความเสี่ยง ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการกำไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ
การบัญชี ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการกำไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
กำไร (ขาดทุน) สุทธิจากสัญญาอนุพันธ์ที่ไม่เข้าเงื่อนไขของ
การบัญชี ป้องกันความเสี่ยง ซึ่งแสดงรวมอยู่ในรายการกำไร
(ขาดทุน) จากการวัดมูลค่าเครื่องมือทางการเงิน

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

(241)
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พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2563

(7,471)

3,759

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

28

(14)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

907

(444)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
8

ประมาณการทางบัญชีที่สำคัญ และการใช้ดุลยพินิจ

การประมาณการข้อสมมติฐานและการใช้ดุลยพินิจได้มีการประเมินทบทวนอย่างต่อเนื่อง และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์
ในอดีตและปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการคาดการณ์ถึงเหตุการณ์ในอนาคตที่เชื่อว่ามีสมเหตุสมผลในสถานการณ์ขณะนั้น
8.1

การด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม
ในการพิจารณาการด้อยค่าของสินทรัพย์และค่าความนิยม บริษัทคำนวณจากการคิดลดประมาณการกระแสเงินสด
ในอนาคต ซึ่งการคาดการณ์กระแสเงินสดในอนาคต มีข้อสมมติฐานที่สำคัญของฝ่ายบริหารในเรื่องเกี่ยวกับราคาขายซึ่ง
อ้างอิงจากราคาน้ำมันในอนาคต ปริมาณการผลิตที่คาดว่าจะผลิตได้ในอนาคต ซึ่งประมาณจากปริมาณสำรองที่พิสูจน์
แล้ ว (Proved Reserves) และปริ ม าณสำรองที ่ ค าดว่ า จะพบ (Probable Reserves) และอั ต รากำไรขั ้ น ต้ น
ซึ่งข้อสมมติฐานเหล่านี้มาจากดุลยพินิจของผู้บริหาร และอยู่บนพื้นฐานของประสบการณ์ในอดีต รวมถึงการคาดการณ์
ในอนาคตที่เชื่อว่าสมเหตุสมผลในสถานการณ์ปัจจุบัน โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงของข้อมูล หรือมีข้อมูลใหม่ที่ชัดเจน
ขึ้น อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงของข้อสมมติฐาน และอัตราคิดลดที่จะนำมาใช้ในการคำนวณประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตคิดลด ข้อสมมติฐานด้านราคากำหนดจากราคาน้ำมันในช่วงระยะสั้นอ้างอิงราคาน้ำมัน
ล่วงหน้า (Forward Price Curve) และประมาณราคาน้ำมันในช่วงระยะยาวอ้างอิงประมาณการจากอุปสงค์และอุปทาน
ของน้ำมันในตลาดโลก

8.2

ประมาณการที่เกี่ยวกับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้จากการรวมธุรกิจ
ในการประเมินมูลค่ายุติธรรมของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่า ณ วันที่ซื้อ
กลุ่มบริษัทต้องใช้ประมาณการรวมถึงสมมติฐานและดุลยพินิจที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ซึ่งประกอบด้วย อัตราการเติบโต
อัตราคิดลด ราคาขายซึ่งอ้างอิงจากราคาน้ำมันในอนาคต ประมาณการการผลิต และประมาณการค่าใช้จ่าย
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9 ข้อมูลตามส่วนงานและรายได้
9ข้อมูลข้ตามส่
อมูลตามส่
วนงานและรายได้
วนงานและรายได้

สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
สำหรับสำหรั
ปีสน้ิ สุบดปีวัสนน้ิ ทีสุ่ ด31วันธัทีน่ วาคม
31 ธันพ.ศ.
วาคม2564
พ.ศ. 2564
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สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ม ยม
สำรวจและผลิ
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เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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เอเชียตะวั
เอเชีนยออก
นออก
ประเทศไทย
เฉีตะวั
ยงใต้
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษัทบริปตท.สำรวจและผลิ
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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อื่นษัทอื่น
- บริษ-ัทบริ
ที่เษกีัท่ยทีวข้่เกีอ่ยงวข้อง
รายได้รายได้
อื่น อื่น
กำไรจากการซื
รกิจในราคาต่
ำกว่าำมูกว่
ลค่าามูยุลตค่ธิ ารรม
ยุตธิ รรม
กำไรจากการซื
้อธุรกิ้อจธุในราคาต่
รายได้รายได้
ดอกเบีดอกเบี
้ย ้ย
รวมรายได้
รวมรายได้
ค่าใช้ค่จ่ายในการดำเนิ
ใช้จ่ายในการดำเนิ
นงานนงาน
ค่าใช้ค่จ่ายในการสำรวจปิ
ใช้จ่ายในการสำรวจปิ
โตรเลีโยตรเลี
ม ยม
ค่าใช้ค่จ่ายในการบริ
ใช้จ่ายในการบริ
หาร หาร
ค่าภาคหลวง
ค่าภาคหลวง
าเสื่อมราคา
และค่
สิน้ และค่
าตัดจำหน่
าตัดจำหน่
าย าย
ค่าเสื่อค่มราคา
ค่าสูญค่สิานสู้ ญ
(กำไร)(กำไร)
ขาดทุขาดทุ
นจากอั
นจากอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
่ยนเงิน่ยตราต่
นเงินตราต่
างประเทศ
างประเทศ
นทุนทางการเงิ
น น
ต้นทุนต้ทางการเงิ
ส่วงนแบ่
ง (กำไร)
นจากเงิ
นจากเงิ
นลงทุนนลงทุ
ในบรินในบริ
ษัทร่วษมและการร่
ัทร่วมและการร่
วมค้าวมค้า
ส่วนแบ่
(กำไร)
ขาดทุขาดทุ
นจากการด้
นจากการด้
อยค่าอของสิ
ยค่าของสิ
นทรัพนย์ทรัพย์
ขาดทุขาดทุ
รวมค่รวมค่
าใช้จ่ายใช้จ่าย
กำไร กำไร
(ขาดทุ(ขาดทุ
น) ตามส่
น) ตามส่
วนงานวนงาน
ค่าเสื่อค่มราคาสิ
าเสื่อมราคาสิ
นทรัพนย์ทรั
ทั่วพไปย์ทั่วไป
ใช้จ่ายในการบริ
ค่าใช้ค่จ่ายในการบริ
หาร หาร
กำไรจากการดำเนิ
กำไรจากการดำเนิ
นงานนงาน
รายได้รายได้
อื่น สุทอื่นธิ สุทธิ
รายได้รายได้
ดอกเบีดอกเบี
้ย ้ย
นทุนทางการเงิ
น น
ต้นทุนต้ทางการเงิ
กำไรจากอั
ตราแลกเปลี
นเงินตราต่
างประเทศ
กำไรจากอั
ตราแลกเปลี
ย่ นเงินย่ ตราต่
างประเทศ
นจากการวั
นจากการวั
ดมูลค่ดามูเครื
ลค่่อางมื
เครือ่อทางการเงิ
งมือทางการเงิ
น น
ขาดทุขาดทุ
นหักเภาษี
กำไรก่กำไรก่
อนหักอภาษี
งินได้เงินได้
ภาษีเภาษี
งินได้เงิ-นโครงการ
ได้ - โครงการ
- กลุ่ม-บริ
กลุษ่มัทบริษัท
น) สุทนธิ) สุทธิ
(ขาดทุ
กำไรกำไร
(ขาดทุ

สำหรัสำหรั
บปีสน้ิบสุปีดสวัน้ิ นสุทีด่ วั31
นทีธั่ น31วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. พ.ศ.
25642564
29,893
29,893
26,992
26,992
2,7042,704
- 30 30
59,619
59,619
16,459
16,459
1,9301,930
1,8651,865
938 938
17,604
17,604
446 446
802 802
- 671 671
40,715
40,715
18,904
18,904

(7,324)
(7,324)
11,580
11,580

7,3937,393
130,461
130,461
1,1031,103
- 2 2
138,959
138,959
14,600
14,600
4 4
1,3801,380
16,052
16,052
42,617
42,617
1,2421,242
1,7361,736
- - 77,631
77,631
61,328
61,328

(22,204)
(22,204)

39,124
39,124

13,378
13,378

(13,012)
(13,012)

22,661
22,661
4,2174,217
8 8
10,694
10,694
1 1
37,581
37,581
2,6982,698
276 276
496 496
- 7,6147,614
- 132 132
(25) (25)
- 11,191
11,191
26,390
26,390

178 178

-

- - 2 2
- - 2 2
- (366)(366)
41 41
- 2 2
5 5
- 142 142
- (176)(176)
178 178

(5,442)
(5,442)

(5) (5)

68 68
- 2 2
- 1 1
71 71
33 33
5,2225,222
234 234
5 5
4 4
9 9
1 1
- - 5,5085,508
(5,437)
(5,437)

สำรวจและผลิ
สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโตรเลี
ยม ยม
เอเชียเอเชี
ตะวัยนตะวั
ออกเฉี
นออกเฉี
ยงใต้ยงใต้
เอเชียเอเชี
ตะวัยนตะวั
ออกนออก
ประเทศไทย
ประเทศไทย เฉียงใต้
เฉียองใต้
ื่น อื่นตะวันตะวั
ออกกลาง
นออกกลาง ออสเตรเลี
ออสเตรเลี
ย ย
อเมริอเมริ
กา กา

บริษบริ
ัท ษปตท.สำรวจและผลิ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตตรเลี
ปิโตรเลี
ยม ยจำกั
ม จำกั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
สำหรั
สำหรั
บปีสบิ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ น31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25642564

(4,974)
(4,974)

95 95

- 1,8481,848
- - 290 290
2,1382,138
402 402
44 44
531 531
- 727 727
(3) (3)
35 35
- 5,4715,471
7,2077,207
(5,069)
(5,069)

แอฟริแอฟริ
กา กา

428 428

(191)(191)

1,5221,522
- - - - 1,5221,522
407 407
- 6 6
- 484 484
- 6 6
- - 903 903
619 619

อื่น ๆอื่น ๆ

1,2531,253

(317)(317)

2,0272,027
- 3,8153,815
- - 5,8425,842
1,7281,728
- 2,8582,858
- 285 285
5 5
2 2
(606)(606)
- 4,2724,272
1,5701,570

- (8,014)
(8,014)
(3,797)
(3,797)
- - (11,811)
(11,811)
(8,603)
(8,603)
- (3,245)
(3,245)
- (115)(115)
- (10) (10)
- - (11,973)
(11,973)
162 162

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

96 96

63,564
63,564
155,504
155,504
3,8373,837
10,694
10,694
324 324
233,923
233,923
27,724
27,724
7,1107,110
4,1664,166
16,995
16,995
69,222
69,222
1,7041,704
2,7042,704
(489)(489)
6,1426,142
135,278
135,278
98,645
98,645
(1,072)
(1,072)
(7,250)
(7,250)
90,323
90,323
501 501
208 208
(3,768)
(3,768)
391 391
(7,263)
(7,263)
80,392
80,392
(42,958)
(42,958)
1,4301,430
38,864
38,864

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม
หน่วย:
หน่ล้วาย:นบาท
ล้านบาท
อื่น ๆอื่น ๆ การตัการตั
ดบัญดชีบัญชี
รวม รวม
รายการ
รายการ
ระหว่ระหว่
างกันางกัน

422

1,149 1,149

รายจ่ายฝ่
รายจ่
ายทุายฝ่
น ายทุน

195,806195,806
-

135,001135,001

36,688 36,688

สินทรัพย์สิจนำแนกตามส่
ทรัพย์จำแนกตามส่
วนงาน วนงาน
เงินลงทุเงินตามวิ
นลงทุธนีสตามวิ
่วนได้ธเีสสีย่วนได้เสีย
พย์ไทด้ี่ยปังนไม่
สินทรัพย์สิทนี่ยทรัังไม่
ส่วไนด้ปันส่วน
สินทรัพสิย์นรทรั
วมพย์รวม

หนีส้ ินจำแนกตามส่
หนีส้ ินจำแนกตามส่
วนงาน วนงาน
หนีส้ ินทีหนี
่ยังไม่
ส้ ินไทีด้่ยปังนไม่
ส่วไนด้ปันส่วน
หนี้สนิ รวม
หนี้สนิ รวม

รายจ่ายฝ่
รายจ่
ายทุายฝ่
น ายทุน

ณ วันทีณ่ 31วันธัทีน่วาคม
31 ธันพ.ศ.
วาคม2564
พ.ศ. 2564

4,039 4,039

หนีส้ ินจำแนกตามส่
หนีส้ ินจำแนกตามส่
วนงาน วนงาน
หนีส้ ินทีหนี
่ยังไม่
ส้ ินไทีด้่ยปังนไม่
ส่วไนด้ปันส่วน
หนี้สนิ รวม
หนี้สนิ รวม
542 542

1,826 1,826

6,180 6,180
-

2,658 2,658

641 641

3,477 3,477
48 48

-

2

-

2

305 305
-

17,290 17,290

61,010 61,010

206,531206,531
-

82,415 82,415

21,416 21,416

116,192116,192
1,590 1,590

-

64

-

64

10,186 10,186
-

สำรวจและผลิ
สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิยโมตรเลียม
เอเชียตะวั
เอเชีนยออกเฉี
ตะวันออกเฉี
ยงใต้ ยงใต้
เอเชียตะวั
เอเชีนยออก
ตะวันออก
ประเทศไทย
ประเทศไทย เฉียงใต้เฉี
ตะวันออกกลาง ออสเตรเลี
ออสเตรเลี
ย
ย
อื่นยงใต้อื่นตะวันออกกลาง

5,859 5,859
-

สินทรัพย์สิจนำแนกตามส่
ทรัพย์จำแนกตามส่
วนงาน วนงาน
นลงทุธนีสตามวิ
่วนได้ธเีสสีย่วนได้เสีย
เงินลงทุเงินตามวิ
พย์ไทด้ี่ยปังนไม่
สินทรัพย์สิทนี่ยทรัังไม่
ส่วไนด้ปันส่วน
สินทรัพสิย์นรทรั
วมพย์รวม

ณ วันทีณ่ 31วันธัทีน่วาคม
31 ธันพ.ศ.
วาคม2564
พ.ศ. 2564

สำรวจและผลิ
สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิยโมตรเลียม
เอเชียตะวั
เอเชีนยออกเฉี
ตะวันออกเฉี
ยงใต้ ยงใต้
เอเชียตะวั
เอเชีนยออก
ตะวันออก
ประเทศไทย
ประเทศไทย เฉียงใต้เฉี
ตะวันออกกลาง ออสเตรเลี
ออสเตรเลี
ย
ย
อื่นยงใต้อื่นตะวันออกกลาง

บริษัทบริปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโตรเลี
ยม จำกั
ยมดจำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
สำหรัสำหรั
บปีสิ้นบสุปีดสวัิ้นนสุทีด่ วั31นทีธั่ น31วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. พ.ศ.
25642564

34

7

1,098 1,098

228 228

5,562 5,562
-

อเมริกาอเมริกา

34

7

166 166
-

อเมริกาอเมริกา

11,340 11,340

20,734 20,734

135,702135,702
-

แอฟริกแอฟริ
า กา

355 355

620 620

4,061 4,061
-

แอฟริกแอฟริ
า กา

4

72

142 142

2,408 2,408

7,578 7,578
-

อื่น ๆ อื่น ๆ

4

72

227 227
-

อื่น ๆ อื่น ๆ

80

48

4,822 4,822

7,255 7,255
3,762 3,762
11,017 11,017

20,386 20,386
431 431
2,628 2,628
23,445 23,445

2,547 2,547

1,594 1,594

3,726 3,726
12,818 12,818

423
97 97

151,520151,520

242,455242,455
125,731125,731
368,186368,186

681,283681,283
14,408 14,408
87,845 87,845
783,536783,536

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม นรวม
หน่วย: หน่
ล้านบาท
วย: ล้านบาท
อื่น ๆ อื่น ๆ
รวม รวม

80

48

111 111
383 383

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม นรวม
หน่วย: หน่
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ
สหรักฐาอเมริกา
วย: ล้านดอลลาร์
อื่น ๆ อื่น ๆ
รวม รวม

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายได้ - รายได้
บริษัทอื-่นบริษัทอื่น
ษัทอทีง่เกี่ยวข้อง
- บริษัทที-่เกีบริ่ยวข้
รายได้อื่นรายได้อื่น
รายได้ดอกเบี
รายได้
้ย ดอกเบี้ย
รวมรายได้รวมรายได้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนิ
นงาน นงาน
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจปิ
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจปิ
โตรเลียมโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายในการบริ
ค่าใช้จ่ายในการบริ
หาร หาร
ค่าภาคหลวง
ค่าภาคหลวง
ค่าเสื่อค่มราคา
าสูญสิาตัน้ ดและค่
จำหน่าตัายดจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคา
าสูญสิน้ ค่และค่
(กำไร) ขาดทุ
(กำไร)
ขาดทุตราแลกเปลี
นจากอั
นจากอัตราแลกเปลี
่ยนเงินตราต่
่ยนเงิางประเทศ
นตราต่างประเทศ
ต้นทุนทางการเงิ
น
น
ต้นทุนทางการเงิ
วนแบ่งขาดทุ
(กำไร)
ขาดทุนนลงทุ
นจากเงิ
จากเงิ
นในบริ
นลงทุษัทนร่ในบริ
วมและการร่
ษัทร่วมและการร่
วมค้า วมค้า
ส่วนแบ่ง ส่(กำไร)
ขาดทุนจากการด้
อยค่าของสิ
อยค่
นทรั
าของสิ
พย์ นทรัพย์
ขาดทุนจากการด้
รวมค่าใช้รวมค่
จ่าย าใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุ
กำไรน)(ขาดทุ
ตามส่นวนงาน
) ตามส่วนงาน
ค่าเสื่อมราคาสิ
ค่าเสื่อนมราคาสิ
ทรัพย์ทนั่วไป
ทรัพย์ทั่วไป
ค่าใช้จ่ายในการบริ
ค่าใช้จ่ายในการบริ
หาร หาร
กำไรจากการดำเนิ
กำไรจากการดำเนิ
นงาน นงาน
รายได้อื่นรายได้
สุทธิ อื่น สุทธิ
รายได้
รายได้ดอกเบี
้ย ดอกเบี้ย
ต้นทุนทางการเงิ
น
น
ต้นทุนทางการเงิ
ตราแลกเปลี
ย่ นเงิางประเทศ
นตราต่างประเทศ
กำไรจากอักำไรจากอั
ตราแลกเปลี
ย่ นเงินตราต่
กำไรจากการวั
ดมู่อลงมืค่าอเครื
ทางการเงิ
่องมือทางการเงิ
น
น
กำไรจากการวั
ดมูลค่าเครื
กำไรจากการเปลี
่ยนเงือ่ นไขตราสารหนี
้
กำไรจากการเปลี
่ยนเงือ่ นไขตราสารหนี
้
ค่า่นใช้ๆจ่ายอื่น ๆ
ค่าใช้จ่ายอื
กำไรก่
อนหั
ภาษีเงินได้
กำไรก่อนหั
กภาษี
เงินกได้
ภาษีเงินได้
ภาษี- เโครงการ
งินได้ - โครงการ
ัท ่มบริษัท
- กลุ่มบริ-ษกลุ
) สุทธิ น) สุทธิ
กำไรน(ขาดทุ
กำไร (ขาดทุ

สำหรับปีสำหรั
สนิ้ สุดบวัปีนสทีนิ้ ่ สุ31ดวัธันนทีวาคม
่ 31 ธัพ.ศ.
นวาคม
2563
พ.ศ. 2563

145

799

145

(166) (166)

(385) (385)
799

735 735
821 821
1
1
3
3
1,560 1,560
514 514
54
54
62
62
2
2
541 541
(2)
(2)
34
34
44
44
1,249 1,249
311 311

251
3,291
18
3,560
461
5
32
408
1,392
(18)
92
4
2,376
1,184

251
3,291
18
3,560
461
5
32
408
1,392
(18)
92
4
2,376
1,184

(13)

(66)

200
200
49
10
10
72
3
3
147
53

(13)

(66)

200
200
49
10
10
72
3
3
147
53

(28)

-

27
1
28
(28)

(28)

-

27
1
28
(28)

(57)

-

1
1
1
6
5
2
44
58
(57)

(57)

-

1
1
1
6
5
2
44
58
(57)

23

32

43
7
50
9
2
17
30
1
59
(9)

23

32

43
7
50
9
2
17
30
1
59
(9)

สำรวจและผลิ
สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลีตยปิมโตรเลียม
เอเชียตะวั
เอเชี
นออกเฉี
ยตะวันยออกเฉี
งใต้ ยงใต้
เอเชียตะวั
เอเชี
นออก
ยตะวันออก
ประเทศไทย
ประเทศไทย เฉียงใต้อเฉีื่นยงใต้ตะวั
อื่นนออกกลาง
ตะวันออกกลางออสเตรเลี
ออสเตรเลี
ย
ย อเมริกา อเมริกา แอฟริกาแอฟริกา

บริษัทบริปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโยตรเลี
ม จำกั
ยมดจำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
สำหรับสำหรั
ปีสิ้นบสุปีดสวัิ้นสุทีด่ 31
วันธัทีน่ 31
วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

(2)

1

26
26
10
3
16
29
(3)

(2)

1

26
26
10
3
16
29
(3)

อื่น ๆ อื่น ๆ

424

55

(7)

32
113
145
30
89
9
(45)
83
62

55

(7)

32
113
145
30
89
9
(45)
83
62

(264)
(105)
(369)
(279)
(90)
(3)
(372)
3

(264)
(105)
(369)
(279)
(90)
(3)
(372)
3

1,245
3,891
27
10
5,173
795
104
129
410
2,057
(18)
130
(42)
92
3,657
1,516
(29)
(185)
1,302
10
27
(125)
8
99
22
(20)
1,323
(591)
(12)
720

98 98

1,245
3,891
27
10
5,173
795
104
129
410
2,057
(18)
130
(42)
92
3,657
1,516
(29)
(185)
1,302
10
27
(125)
8
99
22
(20)
1,323
(591)
(12)
720

งบการเงิงบการเงิ
นรวม นรวม
หน่วย: ล้หน่
านดอลลาร์
วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ
สหรักฐา อเมริกา
อื่น ๆ อื่น ๆการตัดบัการตั
ญชี ดบัญชี
รวม รวม
รายการ รายการ
ระหว่างกัระหว่
น างกัน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

รายได้ -รายได้
บริษัทอื- ่นบริษัทอื่น
- บริษัทที- ่เบริ
กี่ยษวข้ัททีอง่เกี่ยวข้อง
รายได้อื่นรายได้อื่น
รายได้ดอกเบี
รายได้้ยดอกเบี้ย
รวมรายได้
รวมรายได้
ค่าใช้จ่าค่ยในการดำเนิ
าใช้จ่ายในการดำเนิ
นงาน นงาน
ค่าใช้จ่าค่ยในการสำรวจปิ
าใช้จ่ายในการสำรวจปิ
โตรเลียมโตรเลียม
ค่าใช้จ่าค่ยในการบริ
าใช้จ่ายในการบริ
หาร หาร
ค่าภาคหลวง
ค่าภาคหลวง
ค่าเสื่อค่มราคา
สูญสิาน้ ตัและค่
ดจำหน่
าตัาดยจำหน่าย
ค่าเสื่อมราคา
าสูญสิค่น้ าและค่
(กำไร) ขาดทุ
(กำไร)นจากอั
ขาดทุตนราแลกเปลี
จากอัตราแลกเปลี
่ยนเงินตราต่
่ยนเงิานงประเทศ
ตราต่างประเทศ
ต้นทุนทางการเงิ
น
น
ต้นทุนทางการเงิ
วนแบ่งขาดทุ
(กำไร)นจากเงิ
ขาดทุนลงทุ
จากเงิ
นในบริ
นลงทุษนัทในบริ
ร่วมและการร่
ษัทร่วมและการร่
วมค้า วมค้า
ส่วนแบ่งส่(กำไร)
ขาดทุนจากการด้
ขาดทุนจากการด้
อยค่าของสิ
อยค่นาทรั
ของสิ
พย์ นทรัพย์
รวมค่าใช้รวมค่
จ่ายาใช้จ่าย
กำไร (ขาดทุ
กำไรน(ขาดทุ
) ตามส่นว)นงาน
ตามส่วนงาน
ค่าเสื่อมราคาสิ
ค่าเสื่อมราคาสิ
นทรัพย์ทนั่วทรั
ไปพย์ทั่วไป
าใช้จ่ายในการบริ
ค่าใช้จ่าค่ยในการบริ
หาร หาร
กำไรจากการดำเนิ
กำไรจากการดำเนิ
นงาน นงาน
รายได้อื่นรายได้
สุทธิอื่น สุทธิ
รายได้้ยดอกเบี้ย
รายได้ดอกเบี
ต้นทุนทางการเงิ
น
น
ต้นทุนทางการเงิ
กำไรจากอั
กำไรจากอั
ตราแลกเปลี
ตราแลกเปลี
ย่ นเงินตราต่
ย่ นเงิานงประเทศ
ตราต่างประเทศ
กำไรจากการวั
ดมู่อลงมื
ค่าอเครื
ทางการเงิ
่องมือทางการเงิ
น
น
กำไรจากการวั
ดมูลค่าเครื
กำไรจากการเปลี
่ยนเงือ่ นไขตราสารหนี
้
กำไรจากการเปลี
่ยนเงือ่ นไขตราสารหนี
้
ค่าใช้จ่าค่ยอืาใช้
่น ๆจ่ายอื่น ๆ
กำไรก่
อนหัเงิกนภาษี
กำไรก่อนหั
กภาษี
ได้ เงินได้
ภาษีเงินภาษี
ได้ -เโครงการ
งินได้ - โครงการ
- กลุ่มบริ-ษกลุัท ่มบริษัท
) สุทธิน) สุทธิ
กำไรน(ขาดทุ
กำไร (ขาดทุ

สำหรับปีสำหรั
สนิ้ สุบดปีวัสนนิ้ ทีสุ่ 31
ดวัธันนทีวาคม
่ 31 ธันพ.ศ.
วาคม2563
พ.ศ. 2563

(2,046) (2,046)
(367) (367)

(5,186) (5,186)
4,586 4,586

24,904 24,904

6,220
1
5
6,226
1,523
327
318
2,234
86
59
4,547
1,679

(11,949)(11,949)

6,220
1
5
6,226
1,523
327
318
2,234
86
59
4,547
1,679

22,943 22,943
25,734 25,734
17 17
97 97
48,791 48,791
16,073 16,073
1,685 1,685
1,938 1,938
51 51
16,926 16,926
(46) (46)
1,066 1,066
1,326 1,326
39,019 39,019
9,772 9,772

7,847 7,847
102,732102,732
570 570
8
8
111,157111,157
14,431 14,431
166 166
995 995
12,742 12,742
43,526 43,526
(546) (546)
2,870 2,870
120 120
74,304 74,304
36,853 36,853

(846) (846)

-

2
2
2
2
822 822
32 32
2
2
(8) (8)
848 848
(846) (846)

(1)
(1,763) (1,763)

(1)

43 43
2
2
1
1
46 46
35 35
182 182
166 166
5
5
8
8
49 49
2
2
1,361 1,361
1,808 1,808
(1,762) (1,762)

สำรวจและผลิ
สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิยโมตรเลียม
เอเชียตะวั
เอเชี
นออกเฉี
ยตะวันยออกเฉี
งใต้ ยงใต้
เอเชียตะวั
เอเชี
นออก
ยตะวันออก
ตะวันออกกลาง ออสเตรเลี
ประเทศไทย
ประเทศไทย เฉียงใต้เฉี
อื่นยงใต้ตะวั
อื่น นออกกลาง
ออสเตรเลี
ย
ย อเมริกาอเมริกา

บริษัทบริปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโยตรเลี
ม จำกั
ยมดจำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
สำหรัสำหรั
บปีสิ้นบสุปีดสวัิ้นนสุทีด่ วั31นทีธั่ น31วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. พ.ศ.
2564 2564

671

967

1,344
1
201
1,546
294
57
525
936
(1)
31
1,842
(296)

671

967

1,344
1
201
1,546
294
57
525
936
(1)
31
1,842
(296)

แอฟริกแอฟริ
า กา

33
(68) (68)

33

813 813
2
2
815 815
315 315
82 82
509 509
2
2
8
8
916 916
(101) (101)

อื่น ๆ อื่น ๆ

1,686 1,686

(220) (220)

992 992
3,524 3,524
1
1
4,517 4,517
912 912
2,773 2,773
275 275
13 13
4
4
(1,366) (1,366)
2,611 2,611
1,906 1,906

(8,268) (8,268)
(3,266) (3,266)
(1) (1)
(11,535)(11,535)
(8,727) (8,727)
(2,809) (2,809)
(84) (84)
(11) (11)
(11,631)(11,631)
96 96

38,858 38,858
121,542121,542
851 851
314 314
161,565161,565
24,856 24,856
3,239 3,239
4,020 4,020
12,798 12,798
64,332 64,332
(537) (537)
4,056 4,056
(1,307) (1,307)
2,807 2,807
114,264114,264
47,301 47,301
(917) (917)
(5,734) (5,734)
40,650 40,650
305 305
836 836
(3,900) (3,900)
281 281
3,213 3,213
680 680
(637) (637)
41,428 41,428
(18,402)(18,402)
(362) (362)
22,664 22,664

งบการเงิงบการเงิ
นรวม นรวม
หน่วย: หน่
ล้านบาท
วย: ล้านบาท
อื่น ๆ อื่น ๆการตัดบัการตั
ญชี ดบัญชี
รวม รวม
รายการรายการ
ระหว่างกั
ระหว่
น างกัน

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

99 99

425

352

1,814

6,120
-

352

1,814

6,120
-

104

377

727
63

104

377

727
63

-

15

308
5

-

15

308
5

18

7

293
-

18

7

293
-

188,213 188,213
-

121,663 121,663

27,377 27,377

หนีส้ ินจำแนกตามส่
หนีส้ ินจำแนกตามส่
วนงาน วนงาน
หนีส้ ินที่ยังหนี
ไม่ไส้ ด้ินปทีัน่ยส่ังวไม่น ได้ปันส่วน
หนี้สนิ รวมหนี้สนิ รวม

รายจ่ายฝ่ารายจ่
ยทุนายฝ่ายทุน

11,005 11,005

54,489 54,489

183,832 183,832
-

3,236

3,236

11,331 11,331

21,834 21,834
1,905 1,905

-

452

9,248
149

-

452

9,248
149

576

222

8,807
-

576

222

8,807
-

236

591

3,863
-

7,376

7,376

17,744 17,744

116,030 116,030
-

แอฟริกา แอฟริกา

236

591

3,863
-

แอฟริกา แอฟริกา

162

1,975

6,527
-

อื่น ๆ

5

66

217
-

อื่น ๆ

162

1,975

6,527
-

อื่น ๆ

5

66

217
-

อื่น ๆ

1,407

1,695

1,635

1,635

6,977 6,977
3,717 3,717
10,694 10,694

17,896 17,896
450
450
4,147 4,147
22,493 22,493

1,407

1,695

537,561
13,523
124,553
675,637

100 100

51,139 51,139

209,571 209,571
111,655 111,655
321,226 321,226

537,561
13,523
124,553
675,637

งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
หน่วย: ล้าหน่
นบาท
วย: ล้านบาท
อื่น ๆ
รวม
รวม

45

56

102
382

3,070 3,070
11,469 11,469

อื่น ๆ

45

56

102
382

งบการเงินงบการเงิ
รวม นรวม
หน่วย: ล้าหน่
นดอลลาร์
สหรัฐอเมริสกหรัา ฐอเมริกา
วย: ล้านดอลลาร์
อื่น ๆ อื่น ๆ
รวม
รวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

สินทรัพย์จสิำแนกตามส่
นทรัพย์จำแนกตามส่
วนงาน วนงาน
เงินลงทุนตามวิ
เงินลงทุ
ธีส่วนนได้
ตามวิ
เสีธยีส่วนได้เสีย
ทรัไพด้ย์ปทันี่ยส่ังวไม่น ได้ปันส่วน
สินทรัพย์ทสิี่ยนังไม่
นทรัพย์รวม
สินทรัพย์รสิวม

ณ วันที่ 31ณธัวันนวาคม
ที่ 31 พ.ศ.
ธันวาคม
2563พ.ศ. 2563

875

4,051

6,266
-

สำรวจและผลิ
สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลียตมปิโตรเลียม
เอเชียตะวัเอเชี
นออกเฉี
ยตะวัยนงใต้
ออกเฉียงใต้
เอเชียตะวัเอเชี
นออก
ยตะวันออก
ประเทศไทย
ประเทศไทย เฉียงใต้อื่นเฉียงใต้อตะวั
ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีออสเตรเลี
ย
ย อเมริกา อเมริกา
ื่น นออกกลาง

875

4,051

หนีส้ ินจำแนกตามส่
หนีส้ ินจำแนกตามส่
วนงาน วนงาน
หนีส้ ินที่ยังหนี
ไม่ไส้ ด้ินปทีัน่ยส่ังวไม่น ได้ปันส่วน
หนี้สนิ รวมหนี้สนิ รวม

รายจ่ายฝ่ารายจ่
ยทุนายฝ่ายทุน

6,266
-

สินทรัพย์จสิำแนกตามส่
นทรัพย์จำแนกตามส่
วนงาน วนงาน
เงินลงทุ
ธีส่วนนได้
ตามวิ
เสีธยีส่วนได้เสีย
เงินลงทุนตามวิ
ทรัไพด้ย์ปทันี่ยส่ังวไม่น ได้ปันส่วน
สินทรัพย์ทสิี่ยนังไม่
นทรัพย์รวม
สินทรัพย์รสิวม

ณ วันที่ 31ณธัวันนวาคม
ที่ 31 พ.ศ.
ธันวาคม
2563พ.ศ. 2563

สำรวจและผลิ
สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลียตมปิโตรเลียม
เอเชียตะวัเอเชี
นออกเฉี
ยตะวัยนงใต้
ออกเฉียงใต้
เอเชียตะวัเอเชี
นออก
ยตะวันออก
ประเทศไทย
ประเทศไทย เฉียงใต้อื่นเฉียงใต้อตะวั
ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีออสเตรเลี
ย
ย อเมริกา อเมริกา
ื่น นออกกลาง

บริษัท บริ
ปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิยโมตรเลี
จำกัยดม (มหาชน)
จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
สำหรับสำหรั
ปีสิ้นสุบดปีวัสนิ้นทีสุ่ ด31วันธัทีน่ วาคม
31 ธันพ.ศ.
วาคม2564
พ.ศ. 2564

426

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

427

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้นำเสนอส่วนงานที่รายงานเพิ่มเติมตามหลักเกณฑ์ของมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงินที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นส่วนงานต่าง ๆ ดังนี้
 ส่วนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงธุรกิจท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติในต่างประเทศ โดยเป็นผู้ดำเนินการหรือร่วมลงทุนกับบริษัทสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
อื่น ๆ ซึ่งโครงการในประเทศส่วนใหญ่ตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวไทย โครงการในต่างประเทศครอบคลุมภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย อเมริกา แอฟริกา และอื่น ๆ
 การดำเนินงานอื่นของกลุ่มบริษัท ส่วนใหญ่ประกอบด้วย ส่วนงานการลงทุนในธุรกิจต่อเนื่องที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์
และส่วนงานอื่น ๆ ซึ่งไม่มีส่วนงานใดเป็นส่วนงานที่ต้องรายงานแยกต่างหาก
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ทำการปรับปรุงข้อมูลย้อนหลังของปี พ.ศ. 2563 ที่นำมาแสดง เพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทมีลูกค้ารายใหญ่จำนวน 1 ราย สำหรับรายได้จากการขายภายใต้ส่วน
งานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยคิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้รายได้จากการขายดังกล่าวได้แสดงไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 (ก) ภายใต้หัวข้อบริษัทใหญ่ (สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษัท
มีลูกค้ารายใหญ่จำนวน 1 ราย สำหรับรายได้จากการขายภายใต้ส่วนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม โดยคิดเป็นร้อยละ 76
ของรายได้จากการขาย ทั้งนี้รายได้จากการขายดังกล่าวได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 15 (ก) ภายใต้หัวข้อ
บริษัทใหญ่)
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สินทรัพย์
สินทรั
สินพทรั
ทรั
ย์พพย์ย์อนุพนั ธ์ทางการเงิน
พธ์ันทธ์างการเงิ
ที่ใช้นสำหรัน บป้องกันความเสี่ยง
สินทรัสิพนสิทรั
ย์นอทรั
พนุย์พอนั ย์นุธ์อพทนุนัางการเงิ
นป้และอั
ราดอกเบี
ี่ในสกุ
ช้สบำหรั
งกันตความเสี
สินทรัสิ-พนสัทรั
ย์ญอพญาแลกเปลี
นุย์พอันนุธ์พทันี่ใช้ธ์สท่ยำหรั
ป้ลอเงิบงกั
นอความเสี
่ยง ่ยง้ย
ญาสิทธิ่ยในสกุ
นอั่ยตนสกุ
างอิตงราดอกเบี
แบบไม่
- สัญ-ญาแลกเปลี
ลราดอกเบี
เงินลและอั
ตอ้ราดอกเบี
้ย ม้ยีค่าสิทธิ
สัญญาแลกเปลี
เงิน้ยและอั
นสัทรั
ธ์ทตี่วราดอกเบี
ัดมูลค่้ยาอ้ด้าวงอิ
ลงอิค่งาแบบไม่
ยุตมิธีครรมผ่
- สัญสิ-ญาสิ
ทย์ธิอในุนอั
ราดอกเบี
่ามสิทีคาธิ่ นกำไรหรื
ญพญาสิ
ทพธิตันในอั
้ยยมู
อ้งาแบบไม่
สิทธิ อขาดทุน
สินทรัสิ- พสันญ
ย์อญาประกั
มูที่วลัดค่มูาด้ล่ยวค่งราคาน้
ยมู
ค่ายุลำตค่มัิธานรรมผ่
านกำไรหรื
อขาดทุ
น น
ทรั
พนุย์พอันนุธ์พทันี่วนัดธ์ความเสี
าด้ลวยมู
ยุติธรรมผ่
านกำไรหรื
อขาดทุ
ญาซืน้อความเสี
ขายเงิ
นตราต่
งประเทศล่
- สัญ-ญาประกั
่ยงราคาน้
ำมันำมันวงหน้า
สัญญาประกั
นความเสี
่ยางราคาน้
ทรั
ย์้อทขายเงิ
างการเงิ
นนอืตราต่
่นางประเทศล่
- สัสิญน-ญาซื
สัญพญาซื
้อขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้วางหน้า
พย์ย์ททางการเงิ
างการเงิ
สินทรัสิพนสิทรั
ย์นททรัพางการเงิ
นอื่นนอืที่นวัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน่
นทลงทุ
ในตราสารทุ
สินทรัสิ- พนเงิย์ทรั
นที่วัดนมูทีล่วค่ัดมูานด้ลวค่ยมู
านกำไรขาดทุ
นเบ็ดนเสร็
พางการเงิ
ย์ทนางการเงิ
าด้ลวค่ยมูายุลตค่ิธารรมผ่
ยุติธรรมผ่
านกำไรขาดทุ
เบ็จดอืเสร็น่ จอื่น
ไในตราสารทุ
ม่หนมุในตราสารทุ
นเวียนอืน ่น น
เงิพนนย์ลงทุ
- เงิสิน-ทรั
ลงทุ
มูเวีลย่นค่นอื
าด้่นวยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
สินทรัสิพนสิทรั
ย์นไม่ทรั
พหย์พมุไม่ย์นหทเวีมุี่วยัดนนอื
พนัอขาดทุ
กงานจากการ
สินทรัสิ- พเงิ
ย์นทลงทุ
นทรั
พี่วัดย์มูทนี่วลทีัดค่่ถมูาือด้ลไว้วค่สยมู
าำหรั
ด้ลวยมู
ค่บาหนี
ยุลตค่้สิธาินรรมผ่
ยุผลประโยชน์
ติธรรมผ่
านกำไรหรื
านกำไรหรื
อขาดทุ
น น
งานร่
น บ้สหนี
- เงิน-ลงทุ
นลงทุ
ที่ถนือทีไว้
หนี
ินผลประโยชน์
พนักพงานจากการ
เงินดำเนิ
่ถสือำหรั
ไว้วมกั
สบำหรั
้สินผลประโยชน์
นักงานจากการ
ดำเนิ
นงานร่
วมกันวมกัน
รวมสิ
นดำเนิ
ทรั
พย์นงานร่
รวมสิรวมสิ
นทรัพนทรั
ย์ พย์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
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55
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1
1 1

4
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49
-
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งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรันฐรวม
อเมริ
กา
งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
ข้อมูลระดับที่ 1
ข้อมูลระดับที่ 2
ข้อมูลระดับที่ 3
รวม
ล้านดอลลาร์
ฐอเมริ
หน่วหน่
ย: วล้ย:
านดอลลาร์
สหรัสฐหรั
อเมริ
กา กา
31
31
31
31 ธันรวม
วาคมรวม 31 ธันวาคม
มูลระดั
1 ธันวาคม
มูลระดั
2 ธันวาคม
มูลระดั
3 ธันวาคม
ข้อธัมูนข้ลอวาคม
ระดั
บที่ บ1 ที่ 31
ข้อธัมูนข้ลอวาคม
ระดั
บที่ บ2 ที่ 31
ข้อธัมูนข้ลอวาคม
ระดั
บที่ บ3 ที่ 31
2564 31 ธั31
2563 31 ธั31
2564 31 ธั31
2563 31 ธั31
2564 31 ธั31
2563 31 ธั31
2564 31 ธั31
2563
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
ธันวาคม
31 ธั31
นพ.ศ.
วาคม
นพ.ศ.
วาคม
นพ.ศ.
วาคม
นพ.ศ.
วาคม
นพ.ศ.
วาคม
นพ.ศ.
วาคม
นพ.ศ.
วาคม
นพ.ศ.
วาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25642564 พ.ศ.พ.ศ.
25632563 พ.ศ.พ.ศ.
25642564 พ.ศ.พ.ศ.
25632563 พ.ศ.พ.ศ.
25642564 พ.ศ.พ.ศ.
25632563 พ.ศ.พ.ศ.
25642564 พ.ศ.พ.ศ.
25632563

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บริษบริ
ัท ษปตท.สำรวจและผลิ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตตรเลี
โตรเลี
ยม ยจำกั
ม จำกั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นปิรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิจการ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
สำหรับปปีระกอบงบการเงิ
สปิ้นระกอบงบการเงิ
สุดวันที่ 31 ธันนรวมและงบการเงิ
วาคม
พ.ศ. 2564นเฉพาะกิ
สำหรั
สำหรั
บปีสบิ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ น31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25642564
10 มูลค่ายุติธรรม
10 10มูลค่มูาลยุค่ตาิธยุรรม
ติธรรม
10.1 การประมาณการมูลค่ายุติธรรม
10.1ตารางต่
10.1การประมาณการมู
การประมาณการมู
ตาิธยุรรม
ติธรรม
อไปนี้แสดงสินทรัลพค่ย์าลทยุค่างการเงิ
นและหนี้สินทางการเงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมในแต่ละระดับ
ตารางต่
ตารางต่
อไปนี
อไปนี
้แสดงสิ
้แสดงสิ
นทรันพทรั
ย์ทพางการเงิ
ย์ทางการเงิ
นและหนี
นและหนี
้สินทางการเงิ
้สินทางการเงิ
นที่วนัดทีมู่วลัดค่มูาลด้ค่วายมู
ด้วลยมู
ค่าลยุค่ตาิธยุรรมในแต่
ติธรรมในแต่
ละระดั
ละระดั
บ บ
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หนี้สหนี
ิน ้สิน
หนี้สหนี
ินอนุ้สินพอนุ
นั ธ์พทนั างการเงิ
ธ์ทางการเงิ
น น
หนี้สหนี
ินอนุ้สินพอนุ
ันธ์พทันี่ใช้ธ์สทำหรั
ป้อบงกัป้นอความเสี
่ยง ่ยง
ี่ใช้สบำหรั
งกันความเสี
- สัญ-ญาแลกเปลี
่ยนสกุ่ยนสกุ
ลเงินลและอั
ตราดอกเบี
้ย ้ย
สัญญาแลกเปลี
เงินและอั
ตราดอกเบี
- สัญ-ญาสิ
ทธิในอั
ราดอกเบี
้ยอ้างอิ
มีค่ามสิทีคธิ่าสิทธิ
สัญญาสิ
ทธิตในอั
ตราดอกเบี
้ยอ้งาแบบไม่
งอิงแบบไม่
หนี้สหนี
ินอนุ้สินพอนุ
ันธ์พทันี่วัดธ์ทมูี่วลัดค่มูาด้ลวค่ยมู
ค่ายุลตค่ิธารรมผ่
านกำไรหรื
อขาดทุ
น น
าด้ลวยมู
ยุติธรรมผ่
านกำไรหรื
อขาดทุ
- สัญ-ญาประกั
นความเสี
่ยงราคาน้
ำมันำมัน
สัญญาประกั
นความเสี
่ยงราคาน้
- สัญ-ญาซื
สัญญาซื
้อขายเงิ
้อขายเงิ
นตราต่
นตราต่
างประเทศล่
างประเทศล่
วงหน้วางหน้า
้สินนหมุ
เวียน่ นอืน่
หนี้สหนี
ินหมุ
เวียนนอื
หนี้สหนี
ินทางการเงิ
นที่วนัดทีมู่วลัดค่มูาด้ลวค่ยมู
ค่ายุลตค่ิธารรมผ่
านกำไรหรื
อขาดทุ
น น
้สินทางการเงิ
าด้วลยมู
ยุติธรรมผ่
านกำไรหรื
อขาดทุ
- สิ่งตอบแทนที
่จะจ่า่จยในอนาคตจากการซื
้อธุรกิ้อจธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที
ะจ่ายในอนาคตจากการซื
- สิ่งตอบแทนที
่ต้องจ่่ตา้อยในการซื
้อสัด้อส่สัวนการถื
อหุ้นอในการร่
วมค้วามค้า
- สิ่งตอบแทนที
งจ่ายในการซื
ดส่วนการถื
หุ้นในการร่
หนี้สหนี
ินไม่้สหินมุไม่นหเวีมุยนนอื
เวีย่นนอื่น
หนี้สหนี
ินทางการเงิ
นที่วนัดทีมู่วลัดค่มูาด้ลวค่ยมู
ค่ายุลตค่ิธารรมผ่
านกำไรหรื
อขาดทุ
น น
้สินทางการเงิ
าด้วลยมู
ยุติธรรมผ่
านกำไรหรื
อขาดทุ
- สิ่งตอบแทนที
่จะจ่า่จยในอนาคตจากการซื
้อธุรกิ้อจธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที
ะจ่ายในอนาคตจากการซื
รวมหนี
้สิน ้สิน
รวมหนี

บริษบริ
ัท ษปตท.สำรวจและผลิ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตตรเลี
ปิโตรเลี
ยม ยจำกั
ม จำกั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ
จการ
สำหรั
สำหรั
บปีสบิ้นปีสุสดิ้นวัสุนดทีวั่ น31ที่ ธั31นวาคม
ธันวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25642564

- - - - -

- - -

- - -

- - - - -

- - -

- - -

- 58 58

- - -

15 15
2 2

41 41
- -

- 30 30

- - -

3 3
26 26

- 1 1

71 71
72 72

1 1
- -

- - -

- - -

4 4
59 59

2 2
53 53

- - -

- - -

71 71
130 130

1 1
- -

15 15
2 2

41 41
- -

4 4
89 89

2 2
53 53

3 3
26 26

- 1 1

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม
นรวม
ล้านดอลลาร์
ฐอเมริ
หน่วหน่
ย: วล้ย:
านดอลลาร์
สหรัสฐหรั
อเมริ
กา กา
มูลระดั
มูลระดั
มูลระดั
ข้อมูข้ลอระดั
บที่ บ1 ที่ 1
ข้อมูข้ลอระดั
บที่ บ2 ที่ 2
ข้อมูข้ลอระดั
บที่ บ3 ที่ 3
รวมรวม
ธันวาคม 31 ธั31
ธันวาคม 31 ธั31
ธันวาคม 31 ธั31
ธันวาคม 31 ธั31
ธันวาคม 31 ธั31
ธันวาคม 31 ธั31
ธันวาคม 31 ธั31
ธันวาคม
31 ธั31
นวาคม
นวาคม
นวาคม
นวาคม
นวาคม
นวาคม
นวาคม
นวาคม
พ.ศ.พ.ศ.
25642564 พ.ศ.พ.ศ.
25632563 พ.ศ.พ.ศ.
25642564 พ.ศ.พ.ศ.
25632563 พ.ศ.พ.ศ.
25642564 พ.ศ.พ.ศ.
25632563 พ.ศ.พ.ศ.
25642564 พ.ศ.พ.ศ.
25632563

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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สินทรัพสิย์นทรัพย์
สินทรัพสิย์นอนุทรัพพนั ย์ธ์อทนุางการเงิ
พนั ธ์ทางการเงิ
น
น
สินทรัพสิย์นอนุทรัพพันย์ธ์อทนุี่ใช้พสันำหรั
งกันบความเสี
่ยง ่ยง
ธ์ที่ใบช้ป้สอำหรั
ป้องกันความเสี
- สัญญาแลกเปลี
่ยนสกุล่ยเงินสกุ
นและอั
้ย
- สัญญาแลกเปลี
ลเงิตนราดอกเบี
และอัตราดอกเบี
้ย
- สัญญาสิ
ในอัตทราดอกเบี
้ยอ้างอิง้ยแบบไม่
ีค่าสิทมธิ ีค่าสิทธิ
- สัทญธิญาสิ
ธิในอัตราดอกเบี
อ้างอิงมแบบไม่
สินทรัพสิย์นอนุทรัพพันย์ธ์อทนุี่วพัดมูันลธ์ทค่ี่วาัดด้มูวยมู
อขาดทุนอขาดทุน
ลค่ลาค่ด้าวยุยมูติธลรรมผ่
ค่ายุตาิธนกำไรหรื
รรมผ่านกำไรหรื
- สัญญาประกั
นความเสี
่ยงราคาน้
ำมัน ำมัน
- สัญญาประกั
นความเสี
่ยงราคาน้
- สัญญาซื
- สั้อญขายเงิ
ญาซื้อนขายเงิ
ตราต่านงประเทศล่
ตราต่างประเทศล่
วงหน้า วงหน้า
สินทรัพสิย์นททรั
างการเงิ
นอื่น นอื่น
พย์ทางการเงิ
สินทรัพย์สิทนางการเงิ
ทรัพย์ทางการเงิ
นที่วัดมูลนค่ทีา่วด้ัดวมูยมู
ลค่ลาค่ด้าวยุยมูติธลรรมผ่
ค่ายุตาิธนกำไรหรื
รรมผ่านกำไรหรื
อขาดทุนอขาดทุน
- เงินลงทุ- เงินนในตราสารหนี
้
ลงทุนในตราสารหนี
้
สินทรัพสิย์นททรั
างการเงิ
พย์ทางการเงิ
นที่วัดมูนลทีค่่วาัดด้มูวยมู
ลค่ลาด้ค่าวยุยมูติธลรรมผ่
ค่ายุตาิธนกำไรขาดทุ
รรมผ่านกำไรขาดทุ
น
น
เบ็ดเสร็จเบ็อืด่นเสร็จอื่น
- เงินลงทุ- เงินในตราสารทุ
น
นลงทุนในตราสารทุ
น
สินทรัพสิย์นไม่ทรัหมุพนย์เวี
ไม่ยหนอื
มุน่นเวียนอื่น
สินทรัพสิย์นททรั
ี่วัดพมูย์ลทค่ี่วาัดด้มูวยมู
ลค่ลาค่ด้าวยุยมูติธลรรมผ่
ค่ายุตาิธนกำไรหรื
รรมผ่านกำไรหรื
อขาดทุนอขาดทุน
่ถือไว้
สำหรั
หนี้สินผลประโยชน์
พนักงานจากการ
- เงินลงทุ- เงินนทีลงทุ
่ถือไว้นสทีำหรั
บหนี
้สินบผลประโยชน์
พนักงานจากการ
ดำเนินงานร่
น วมกัน
ดำเนิวนมกั
งานร่
รวมสินทรั
พย์นทรัพย์
รวมสิ

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

-

6

21

-

6

21

2,048 2,048
2,075 2,075

-

-

16

6

-

-

1,648 1,648
1,670 1,670

16

6

-

28

-

-

577 577

-

-

304 304
245 245

28

-

-

1,604 1,604

-

-

131 131
-

1,473 1,473
-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

1

1

-

-

-

28

22

6

2,048 2,048
2,653 2,653

22

6

304 304
245 245

28

17

6

104 104

1,648 1,648
3,275 3,275

17

6

131 131
-

1,473 1,473
-

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม นรวม
วย: ล้านบาท
หน่วย: หน่
ล้านบาท
ข้อมูบลทีระดั
ข้อมูบลทีระดั
ข้อมูบลทีระดั
ข้อมูลระดั
่ 1 บที่ 1
ข้อมูลระดั
่ 2 บที่ 2
ข้อมูลระดั
่ 3 บที่ 3
รวม รวม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

บริษัทบริ
ปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโยตรเลี
ม จำกั
ยมด จำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
สำหรับสำหรั
ปีสิ้นบสุปีดสวัิ้นสุทีด่ 31
วันธัทีน่ 31
วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564
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หนี้สิน หนี้สิน
หนี้สินอนุหนีพ้สนั ินธ์อนุ
ทางการเงิ
พนั ธ์ทางการเงิ
น
น
หนี้สินอนุหนีพ้สันินธ์อนุ
ที่ใช้พสันำหรั
งกันบความเสี
่ยง ่ยง
ธ์ที่ใบช้ป้สอำหรั
ป้องกันความเสี
- สัญญาแลกเปลี
่ยนสกุลเงิ่ยนสกุ
นและอั
้ย
- สัญญาแลกเปลี
ลเงิตนราดอกเบี
และอัตราดอกเบี
้ย
- สัญญาสิ
ในอัตทราดอกเบี
้ยอ้างอิง้ยแบบไม่
ีค่าสิทธิมีค่าสิทธิ
- สัทญธิญาสิ
ธิในอัตราดอกเบี
อ้างอิงมแบบไม่
หนี้สินอนุหนีพ้สันินธ์อนุ
ที่วัดพมูันลธ์ค่ทาี่วด้ัดวมูยมู
อขาดทุนอขาดทุน
ลค่ลาค่ด้าวยุยมูติธลรรมผ่
ค่ายุตาิธนกำไรหรื
รรมผ่านกำไรหรื
- สัญญาประกั
นความเสี
่ยงราคาน้่ยงราคาน้
ำมัน ำมัน
- สัญญาประกั
นความเสี
- สัญญาซื
- สั้อญขายเงิ
ญาซืน้อขายเงิ
ตราต่านงประเทศล่
ตราต่างประเทศล่
วงหน้า วงหน้า
หนี้สินหมุหนีน้สเวีินยหมุ
นอืนน่ เวียนอืน่
หนี้สินทางการเงิ
นที่วัดมูลนค่ทีา่วด้ัดวมูยมู
ติธลรรมผ่
อขาดทุนอขาดทุน
หนี้สินทางการเงิ
ลค่ลาค่ด้าวยุยมู
ค่ายุตาิธนกำไรหรื
รรมผ่านกำไรหรื
- สิ่งตอบแทนที
่จะจ่ายในอนาคตจากการซื
้อธุรกิจ ้อธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที
่จะจ่ายในอนาคตจากการซื
- สิ่งตอบแทนที
่ต้องจ่ายในการซื
้อสัดส่วนการถื
หุ้นในการร่
มค้า วมค้า
- สิ่งตอบแทนที
่ต้องจ่ายในการซื
้อสัดส่วอนการถื
อหุ้นวในการร่
หนี้สินไม่หนี
หมุ้สนิ เวีไม่ยหนอื
มุน่นเวียนอื่น
หนี้สินทางการเงิ
นที่วัดมูลนค่ทีา่วด้ัดวมูยมู
อขาดทุนอขาดทุน
หนี้สินทางการเงิ
ลค่ลาค่ด้าวยุยมูติธลรรมผ่
ค่ายุตาิธนกำไรหรื
รรมผ่านกำไรหรื
- สิ่งตอบแทนที
่จะจ่ายในอนาคตจากการซื
้อธุรกิจ ้อธุรกิจ
- สิ่งตอบแทนที
่จะจ่ายในอนาคตจากการซื
รวมหนี้สรวมหนี
ิน ้สิน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1,926 1,926

-

493 493
54 54

1,379 1,379
20

-

911 911

-

103 103
788 788

20

32
-

-

-

2,380 2,380
2,412 2,412

32
-

-

-

-

-

109 109
1,770 1,770

60 60
1,601 1,601

-

-

32
-

2,380 2,380
4,338 4,338

32
-

493 493
54 54

1,379 1,379
-

20

109 109
2,681 2,681

60 60
1,601 1,601

103 103
788 788

20

งบการเงิงบการเงิ
นรวม นรวม
วย: ล้านบาท
หน่วย: หน่
ล้านบาท
ข้อมูบลทีระดั
ข้อมูบลทีระดั
ข้อมูบลทีระดั
ข้อมูลระดั
่ 1 บที่ 1
ข้อมูลระดั
่ 2 บที่ 2
ข้อมูลระดั
่ 3 บที่ 3
รวม รวม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

บริษัทบริ
ปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโยตรเลี
ม จำกั
ยมด จำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
สำหรับสำหรั
ปีสิ้นบสุปีดสวันิ้ ทีสุด่ 31
วันธัทีน่ 31
วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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หนี้สิน หนี้สิน
หนี้สินอนุพหนีนั ธ์้สทินางการเงิ
อนุพนั ธ์ทนางการเงิน
ันธ์บทป้ี่ใช้อสงกัำหรั
บป้องกั่ยนงความเสี่ยง
หนี้สินอนุพหนีันธ์้สทินี่ใอนุ
ช้สพำหรั
นความเสี
- สัญญาแลกเปลี
่ยนสกุลเงิน่ยและอั
- สัญญาแลกเปลี
นสกุลตเงิราดอกเบี
นและอัต้ยราดอกเบี้ย
หนี้สินอนุพหนีันธ์้สทินี่วอนุ
ัดมูพลันค่ธ์าทด้ี่ววัดยมู
ิธรรมผ่
ขาดทุน อขาดทุน
มูลลค่ค่าาด้ยุวตยมู
ลค่ายุานกำไรหรื
ติธรรมผ่าอนกำไรหรื
- สัญญาซื-้อสัขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้า วงหน้า
ญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่างประเทศล่
รวมหนี้สินรวมหนี้สิน

สินทรัพย์สินทรัพย์
สินทรัพย์อสินุนพทรันั ธ์พทย์างการเงิ
อนุพนั ธ์ทนางการเงิน
สินทรัพย์อสินุนพทรัันธ์พทย์ี่ใอช้นุสพำหรั
นความเสี
ันธ์บทป้ี่ใช้อสงกัำหรั
บป้องกั่ยนงความเสี่ยง
- สัญญาแลกเปลี
่ยนสกุลเงิน่ยและอั
- สัญญาแลกเปลี
นสกุลตเงิราดอกเบี
นและอัต้ยราดอกเบี้ย
สินทรัพย์อสินุนพทรัันธ์พทย์ี่วอัดนุมูพลันค่ธ์าทด้ี่ววัดยมู
ิธรรมผ่
ขาดทุน อขาดทุน
มูลลค่ค่าาด้ยุวตยมู
ลค่ายุานกำไรหรื
ติธรรมผ่าอนกำไรหรื
- สัญญาซื-้อสัขายเงิ
นตราต่
างประเทศล่
วงหน้า วงหน้า
ญญาซื
้อขายเงิ
นตราต่างประเทศล่
รวมสินทรัรวมสิ
พย์ นทรัพย์

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
9

8

6
6

-

1
9

8

6
6

-

23
23

-

34

34

23
23

-

34

34

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1
9

8

6
6

-

1
9

8

6
6

-

23
23

106

106

-

34

34

23
23

-

34

34

งบการเงินงบการเงิ
เฉพาะกินจเฉพาะกิ
การ จการ
วย: ล้านดอลลาร์
สหรั
หน่วย: ล้หน่
านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ
กาฐอเมริกา
ข้อมูลระดัข้บอมูทีล่ 1ระดับที่ 1
ข้อมูลระดัข้บอมูทีล่ 2ระดับที่ 2
ข้อมูลระดัข้บอมูทีล่ 3ระดับที่ 3
รวม รวม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินเป็นไปตามนโยบายการบัญชีตามที่เปิดเผยในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 5.8 สินทรัพย์ทางการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5.19 หนี้สินทางการเงิน
การโอนระหว่างระดับของชั้นมูลค่ายุติธรรม
กลุ่มบริษัทไม่มีรายการโอนระหว่างระดับที่ 1 ระดับที่ 2 และระดับที่ 3 ของลำดับชั้นมูลค่ายุติธรรมในระหว่างปี
10.2 เทคนิคการประเมินมูลค่ามูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมแบ่งออกเป็นลำดับชั้นตามข้อมูลที่ใช้ดังนี้
10.2.1 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 1
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินอ้างอิงจากการใช้ราคา Quoted Prices ของแต่ละสินทรัพย์หรือหนี้สิน
โดยตรงจากตลาด (Active Markets)
10.2.2 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งใช้ข้อมูลที่สามารถสังเกตได้
อย่างมีนัยสำคัญและอ้างอิงจากประมาณการของกลุ่มบริษัทมาใช้น้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 2 ของตราสารอนุพันธ์ทางการเงิน มีดังนี้
 สัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ำมัน ประกอบด้วยสัญญาแลกเปลี่ยนราคาน้ำมัน (Swap) และสัญญา
สิทธิในราคาน้ำมัน (Option) โดยมูลค่ายุติธรรมของสัญญา Swap มีการประเมินจากระดับราคา Swap ซึ่ง
คำนวณมาจากราคาตลาดของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ส่วนมูลค่ายุติธรรมของสัญญา Option ประเมินจาก
ค่าธรรมเนียมส่วนเพิ่ม (Premium) ซึ่งวิธีการคำนวณต้องอาศัยตัวแปรต่าง ๆ เช่น ระดับราคา Swap ใน
ตลาด ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และความผันผวนของราคา
 สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า รวมถึงสัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่มีสิทธิ
ในการปรับ อั ตราแลกเปลี่ยน มีการวัดมู ลค่า ยุติธรรมของสัญ ญาส่ วนที่ เป็น สัญ ญาซื้อขายล่วงหน้า
โดยอ้างอิงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงิน ตราต่างประเทศล่วงหน้า ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที ่มี
สภาพคล่อง ในขณะที่มูลค่ายุติธรรมของสัญญาสิทธิในการปรับอัตราแลกเปลี่ยน มีการประเมินมูลค่า
ยุติธรรมผ่านการคำนวณจากตัวแปรต่าง ๆ เช่น อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในอนาคต ระดับ
ราคา Swap ในตลาด ระยะเวลาคงเหลือของสัญญาสิทธิ และความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
 สั ญ ญาแลกเปลี ่ ย นสกุ ล เงิ น และอั ต ราดอกเบี ้ ย รวมถึ ง บั น ทึ ก ความเข้ า ใจ (Memorandum of
Understanding on Cross Currency Swap) ในการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยกับธนาคารพาณิชย์ มีการวัด
108
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หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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มูลค่ายุติธรรมโดยอ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ยล่วงหน้าซึ่งได้มาจากเส้นอัตราผลตอบแทน (Yield Curve) ที่
สังเกตได้จากตลาดดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันใน
ตลาดที่มีสภาพคล่อง รวมถึงการพิจารณาความเป็นไปได้ในการปรับอัตราดอกเบี้ยของบันทึกความเข้าใจ
ดังกล่าว
สัญญาสิทธิในอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ (Option) มีการประเมินมูลค่ายุติธรรมผ่านการ
คำนวณจากตัวแปรต่าง ๆ เช่น ระดับราคา Swap ในตลาด อัตราดอกเบี้ยอ้างอิง ระยะเวลาในการใช้สิทธิ และ
ความผันผวนของราคา

10.2.3 เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3
มูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินวัดมูลค่าโดยใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าซึ่งไม่ได้มาจากข้อมูลที่สังเกตได้
ในตลาด ซึ่งกลุ่มบริษัทใช้เทคนิคการประเมินมูลค่าสำหรับการวัดมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3 โดยใช้วิธีคิดลด
กระแสเงินสด
ตารางต่อไปนี้แสดงการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลระดับ 3 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ
พ.ศ. 2563
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์
ทางการเงินที่วัด
สิ่งตอบแทนที่ตอ้ ง มูลค่าด้วยมูลค่า
สิ่งตอบแทนที่จะ
จ่ายในการซื้อ
ยุติธรรมผ่าน
จ่ายในอนาคต สัดส่วนการถือหุน้
กำไรขาดทุน
จากการซือ้ ธุรกิจ
ในการร่วมค้า
เบ็ดเสร็จอื่น
รวม
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ซื้อธุรกิจ
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สิ่งตอบแทนที่ตอ้ ง
สิ่งตอบแทนที่จะ
จ่ายในการซื้อ
จ่ายในอนาคต สัดส่วนการถือหุน้
จากการซือ้ ธุรกิจ
ในการร่วมค้า
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การรับรู้จากการนำ TFRS 9 มาปฏิบัติใช้
ลดลง
เปลี่ยนประเภท
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ซื้อธุรกิจ
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรู้ในกำไรหรือขาดทุน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

214
(53)
7
1
169
2,132
(108)
33
186
2,412

1,564
45
(8)
1,601
(1,745)
43
101
-

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่า
ยุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอื่น
รวม
10
(9)
1
1

1,778
10
(53)
(9)
52
(7)
1,771
2,132
(1,853)
76
287
2,413
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

437

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การรับรู้จากการนำ TFRS 9 มาปฏิบัติใช้
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

-

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
การรับรู้จากการนำ TFRS 9 มาปฏิบัติใช้
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงซึ่งรับรู้ในกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์ทางการเงินที่วัด
มูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่าน
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
1
1
1

111

72

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ

6

2,412

อัตราคิดลดที่ปรับด้วยความเสี่ยง

ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้

ตารางต่อไปนี้แสดง ความสัมพันธ์ของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้กับมูลค่ายุติธรรม

สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ

ร้อยละ 1.00

การเคลื่อนไหว

พ.ศ. 2563

ร้อยละ 1.79 – 2.84 ร้อยละ 2.71 - 2.84

ข้อมูล
พ.ศ. 2564

ลดลง ร้อยละ 1.11 – 3.91

112

เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1.14 – 4.08

การเปลี่ยนแปลงในมูลค่ายุติธรรม
การเพิ่มขึ้นของสมมติฐาน การลดลงของสมมติฐาน
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

169 อัตราคิดลดที่ปรับด้วยความ
เสี่ยง

มูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้
หน่วย: ล้านดอลลาร์
หน่วย: ล้านบาท
สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ตารางต่อไปนี้แสดงสรุปข้อมูลเชิงปริมาณของข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญที่ใช้ในการจัดทำมูลค่ายุติธรรมที่เป็นข้อมูลระดับที่ 3

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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ขั้นตอนการประเมินมูลค่ายุติธรรม
ข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้ที่มีสาระสำคัญของลำดับชั้นของมูลค่ายุติธรรมที่ 3 คืออัตราคิดลดที่ปรับด้วยความเสี่ยง
ประมาณโดยอ้างอิงจากต้นทุนเงินกู้ของกลุ่มบริษัท และข้อสมมติฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่เกี่ยวข้องตามเงื่อนไขที่
ระบุไว้ในสัญญาซื้อขายสัดส่วนการลงทุน (Sales and Purchase Agreement: SPA)
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในตราสารทุนที่ไม่อยู่ในความต้องการของตลาด ที่ถูกจัดประเภทเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่
วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น ได้ถูกประเมินมูลค่าโดยใช้แผนธุรกิจร่วมกับการประเมินสภาพ
ปัจจุบันของตลาด ทั้งนี้ผู้บริหารพิจารณาว่ามูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินดังกล่าวมีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่า
ยุติธรรม
ตารางต่อไปนี้แสดงมูลค่ายุติธรรมและมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินทางการเงินในแต่ละประเภท แต่ไม่รวมรายการที่
มีราคาตามบัญชีใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม
มูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวและหนี้สินระยะยาว ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 คำนวณโดยใช้วิธีคิด
ลดกระแสเงินสดซึ่งใช้อัตราคิดลดที่มีเงื่อนไขการกู้ยืมใกล้เคียงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
ราคาตามบัญชี
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2563
2564
2563
2564
2563
2,925 2,830 3,278 3,294 97,738 85,016
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2563
2564
2563

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการ
ที่เกี่ยวข้องกัน
หุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิ

6,441
520

6,796
379

7,035
574

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2563
109,542 98,941

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
ราคาตามบัญชี
มูลค่ายุติธรรม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ.
2564
2563
2564
2563

6,796 215,252 204,131 235,123 204,131
450 17,384 11,392 19,176 13,525

มูลค่าตามบัญชีของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันไม่ด้อยสิทธิวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุน
ตัดจำหน่าย
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินบาทอ้างอิงจากราคาซื้อขายในตลาดรองของสมาคมตราสารหนี้ไทย (Thai Bond Market
Association) ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง และจัดเป็นมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2
113
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การประเมินมูลค่ายุติธรรมของหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาอ้างอิงจากราคาซื้อขายที่สังเกตได้จากตลาดรองของตราสารหนี้
ต่างประเทศ ซึ่งมีการเสนอซื้อขายกันในตลาดที่มีสภาพคล่อง และจัดเป็นมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 2
การประเมินมูลค่ายุติธรรมของเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันคำนวณมาจากวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยใช้อัตราคิด
ลดที่เทียบเคียงได้ในตลาด และจัดเป็นมูลค่ายุติธรรมในระดับที่ 3
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินต่อไปนี้มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
ทั้งนี้ราคาตามบัญชีของเงินกู้ยืมระยะยาว มีมูลค่าใกล้เคียงกับมูลค่ายุติธรรม เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยใกล้เคียงกับอัตราดอกเบี้ย
เงินกู้ยืมในตลาด
งบการเงินรวม

งบการเงินเฉพาะกิจการ

สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงิน
 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
 เงินลงทุนระยะสั้น
 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
 เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 หนี้สินตามสัญญาเช่า
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น
 เงินกู้ยืมระยะยาว

หนี้สินทางการเงิน
 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
 หนี้สินตามสัญญาเช่า
 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

มูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินข้างต้นวัดมูลค่าด้วยวิธีราคาทุนตัดจำหน่าย
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

441

11 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
ตั๋วเงินคลังที่ครบกำหนดไถ่ถอน
ไม่เกินสามเดือน
กองทุนรวมตลาดเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,756

1,223

58,681

36,725

803

2,443

26,841

73,396

2,559

38
3,704

6
85,528

1,131
5
111,257

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินฝากธนาคารประเภทประจำ
กองทุนรวมตลาดเงิน
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

298

289

9,968

8,683

490
788

830
1,119

16,376
6
26,350

24,931
5
33,619
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
12 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ลูกหนี้การค้า สุทธิ (หมายเหตุฯ ข้อ 15)
ลูกหนี้อื่น สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ

796
204
1,000

572
219
791

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ลูกหนี้การค้า สุทธิ (หมายเหตุฯ ข้อ 15)
ลูกหนี้อื่น สุทธิ
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น สุทธิ

311
301
612

280
186
466

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
26,613
6,817
33,430

17,186
6,566
23,752

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
10,377
10,066
20,443

8,411
5,597
14,008
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

443

ลูกหนี้การค้าสามารถวิเคราะห์ตามอายุหนี้ที่ค้างชำระได้ ดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ครบกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 แต่ไม่เกิน 6 เดือน
- มากกว่า 6 แต่ไม่เกิน 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รวม

769

538

25,726

16,168

28
797
(1)
796

4
31
573
(1)
572

920
26,646
(33)
26,613

108
9
934
17,219
(33)
17,186

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยังไม่ครบกำหนดชำระ
ครบกำหนดชำระ
- ไม่เกิน 3 เดือน
- มากกว่า 3 แต่ไม่เกิน 6 เดือน
- มากกว่า 6 แต่ไม่เกิน 12 เดือน
- มากกว่า 12 เดือนขึ้นไป
หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
รวม

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

284

251

9,492

7,524

28
312
(1)
311

30
281
(1)
280

918
10,410
(33)
10,377

2
1
917
8,444
(33)
8,411

เนื่องจากลักษณะของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน มูลค่ายุติธรรมจึงใกล้เคียงกับมูลค่าตามบัญชี
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
13 สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น ประกอบด้วยเงินลงทุนในกองทุนเปิดตราสารหนี้ โดยการเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์ทาง
การเงินหมุนเวียนอื่นสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงของมูลค่ายุติธรรม
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

368
(367)
(1)

214
423
(622)
(1)
(14)

11,771
(11,724)
(47)

6,444
13,230
(19,450)
(26)
(438)

-

-

-

240
-

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ราคาตามบัญชีปลายปี

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

-

50
(50)
-

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
-

6
1,564
(1,570)
-

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นข้างต้นเป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุน (FVPL) กลุ่มบริษัทมี
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อที่เกี่ยวกับเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่วัดมูลค่าด้วย FVPL
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริ
บริษษัทัท ปตท.สำรวจและผลิ
ปตท.สำรวจและผลิตตปิปิโโตรเลี
ตรเลียยมม จำกั
จำกัดด (มหาชน)
(มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุปประกอบงบการเงิ
ระกอบงบการเงินนรวมและงบการเงิ
รวมและงบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
สำหรั
สำหรับบปีปีสสิ้นิ้นสุสุดดวัวันนทีที่ ่ 31
31 ธัธันนวาคม
วาคม พ.ศ.
พ.ศ. 2564
2564

445

14
14 สิสินนค้ค้าาคงเหลื
คงเหลืออ

หน่
หน่ววย:
ย: ล้ล้าานดอลลาร์
นดอลลาร์สสหรั
หรัฐฐอเมริ
อเมริกกาา
31
31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
31 ธัธันนวาคม
วาคม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2564
2564
พ.ศ. 2563
2563
สิสินนค้ค้าาคงเหลื
คงเหลืออ
พัพัสสดุดุคคงเหลื
งเหลืออ
หัหักก ค่ค่าาเผืเผื่อ่อสำหรั
สำหรับบมูมูลลค่ค่าาสุสุททธิธิทที่จี่จะได้
ะได้รรับับ
ค่ค่าาเผืเผื่อ่อการเสื
การเสื่อ่อมสภาพและล้
มสภาพและล้าาสมั
สมัยย
รวม
รวม

36
36
426
426
462
462
-(41)
(41)
(41)
(41)
421
421

24
24
352
352
376
376
(1)
(1)
(37)
(37)
(38)
(38)
338
338

หน่ววย:
ย: ล้ล้าานดอลลาร์
นดอลลาร์สสหรั
หรัฐฐอเมริ
อเมริกกาา
หน่
31
31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
31 ธัธันนวาคม
วาคม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2564
2564
พ.ศ. 2563
2563
สิสินนค้ค้าาคงเหลื
คงเหลืออ
พัพัสสดุดุคคงเหลื
งเหลืออ
หัหักก ค่ค่าาเผื
เผื่อ่อการเสื
การเสื่อ่อมสภาพและล้
มสภาพและล้าาสมั
สมัยย
รวม
รวม

55
138
138
143
143
(23)
(23)
120
120

33
116
116
119
119
(19)
(19)
100
100

งบการเงิ
งบการเงินนรวม
รวม
หน่
หน่ววย:
ย: ล้ล้าานบาท
นบาท
31
31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
31 ธัธันนวาคม
วาคม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2564
2564
พ.ศ. 2563
2563
1,217
1,217
14,237
14,237
15,454
15,454
-(1,385)
(1,385)
(1,385)
(1,385)
14,069
14,069

728
728
10,566
10,566
11,294
11,294
(26)
(26)
(1,112)
(1,112)
(1,138)
(1,138)
10,156
10,156

งบการเงิ
งบการเงินนเฉพาะกิ
เฉพาะกิจจการ
การ
หน่ววย:
ย: ล้ล้าานบาท
นบาท
หน่
31
31
31 ธัธันนวาคม
วาคม
31 ธัธันนวาคม
วาคม
พ.ศ.
พ.ศ.
พ.ศ. 2564
2564
พ.ศ. 2563
2563
159
159
4,617
4,617
4,776
4,776
(762)
(762)
4,014
4,014

93
93
3,474
3,474
3,567
3,567
(577)
(577)
2,990
2,990

119
119
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
15 รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท หมายถึง บุคคลหรือกิจการที่มีอำนาจควบคุมบริษัทหรือถูกควบคุมโดยบริษัท
ไม่ว่าจะเป็นโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรืออยู่ภายใต้การควบคุมเดียวกันกับบริษัท รวมถึงบริษัทที่ทำหน้าที่ถือหุ้น บริษัทย่อย และ
กิ จ การที ่ เ ป็ น บริ ษ ั ท ในเครื อ เดี ย วกั น นอกจากนี ้ บ ุ ค คลหรื อ กิ จ การที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั น ยั ง หมายรวมถึ ง บริ ษ ั ท ร่ ว มและบุ ค คล
ซึ่งถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและมีอิทธิพลอย่างเป็นสาระสำคัญกับบริษัท ผู้บริหารสำคัญ กรรมการ
ตลอดทั้งสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดกับบุคคลดังกล่าว และกิจการที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้น
ในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันแต่ละรายการ บริษัทจะคำนึงถึงเนื้อหาของความสัมพันธ์
มากกว่ารูปแบบทางกฎหมาย
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท คือ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัทดังกล่าวถือหุ้น
ในบริษัทคิดเป็นจำนวนร้อยละ 63.79 จำนวนหุ้นที่เหลือถือโดยบุคคลทั่วไป
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน คือ กิจการที่ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทร่วมและการร่วมค้าของบริษัท มีอำนาจควบคุมในกิจการอื่นนั้น
รายการระหว่างบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า การดำเนินงานร่วมกัน และกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
มีนโยบายการคิดราคาดังนี้






การขายสินค้า คิดราคาโดยอ้างอิงจากราคาตลาด
รายได้ดอกเบี้ยรับ คำนวณโดยคำนึงถึงต้นทุนของเงินที่กู้มาโดยถัวเฉลี่ยบวกกำไรส่วนเพิ่ม
รายการซื้อสินค้าและรับบริการเป็นไปตามเงื่อนไขและคิดราคาโดยใช้ราคาตามที่ตกลงกัน
ค่าเช่า คิดราคาตามราคาที่ตกลงกัน
ค่าใช้จ่ายอื่นประกอบด้วยค่าบริหารจัดการ เป็นการให้บริการด้านการบริหารจัดการแก่บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อให้บริษัทดังกล่าวสามารถดำเนินธุรกิจได้ตามปกติธุรกิจ โดยคิดราคาจากต้นทุนการให้บริการ
บวกกำไรส่วนเพิ่ม
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

447

รายการระหว่างบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันที่มีสาระสำคัญสรุปได้ดังนี้
ก)

รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
รายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษัทใหญ่
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ซื้อและค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า
และการดำเนินงานร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ซื้อและค่าใช้จ่ายอื่น
รายได้ดอกเบี้ย

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

4,712
5
6

3,811
4
21

151,070
159
190

119,057
139
647

2
41
49

2
27
46

6
61
1,301
1,552

15
69
838
1,427

140
1
67
1

80
39
2

4,434
18
2,126
31

2,486
13
1,204
72

121
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษัทใหญ่
รายได้จากการขาย
รายได้อื่น
ซื้อและค่าใช้จ่ายอื่น
บริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า
และการดำเนินงานร่วมกัน
รายได้ดอกเบี้ย
รายได้อื่น
เงินปันผลรับ
ค่าเช่าและค่าบริการ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
รายได้อื่น
ซื้อและค่าใช้จ่ายอื่น
ข)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

3,115
2
5

2,588
2
20

99,763
69
148

80,825
63
619

367
2
72
47

239
2
29
44

11,719
71
2,293
1,496

7,496
78
905
1,367

1
33

22

18
1,053

11
677

ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษัทใหญ่

503

424

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษัทใหญ่

310

279

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
16,817

12,747

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
10,353

8,385
122

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ค)

449

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษัทย่อย

527

78

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
17,622

2,352

บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย โดยมีดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 0.05 ต่อปี (พ.ศ. 2563: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.05 ต่อปี)
ง)

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กจิ การที่เกี่ยวข้องกัน
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษัทร่วม
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน

42
42

16
59
75

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
บริษัทย่อย
บริษัทร่วม

6,441
6,441

6,780
16
6,796

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
1,387
1,387

467
1,784
2,251

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
215,252
215,252

203,664
467
204,131
123
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทย่อย โดยมีดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 5.48 ต่อปี (พ.ศ. 2563: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.54 ต่อปี) โดยผู้กู้แจ้งกำหนดชำระคืนภายในระยะเวลาของเงิน
กู้ยืมนี้ ซึ่งมีระยะเวลาเกินกว่า 1 ปี
บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่บริษัทร่วม โดยมีดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ที่อัตราดอกเบี้ย
ร้อยละ 2.40 ถึงร้อยละ 2.50 ต่อปี (พ.ศ. 2563: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ถึงร้อยละ 3.35 ต่อปี)
กลุ ่มบริษ ั ท ให้ก ู้ ย ืม เงิ นแก่ก ิจ การอื ่น ที ่เ กี ่ ยวข้อ งกัน โดยมีด อกเบี ้ ย เงิ น ให้ กู ้ย ื ม สำหรั บ ปี ส ิ้ น สุ ดวั น ที ่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2564 ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.96 ถึงร้อยละ 2.06 ต่อปี (พ.ศ. 2563: อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.17 ถึงร้อยละ 3.71 ต่อปี)
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน สำหรับปี มีดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย:
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564
เพิ่มขึ้น
ลดลง
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่าข้อมูลการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย:
หน่วย: ล้านดอลลาร์
หน่วย:
ล้านบาท สหรัฐอเมริกา
ล้านบาท

75
(33)
-

2,251
(1,059)
(9)

6,796
(355)
-

204,131
(11,329)
(9)

42

204
1,387

6,441

22,459
215,252

เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
บริษัทมีเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่วัดมูลค่าด้วยราคาทุนตัดจำหน่าย โดยผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นใน 12 เดือนข้างหน้าและผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดอายุสำหรับเงินให้กู้ยืมที่มีการเพิ่มขึ้นของ
ความเสี่ยงด้านการให้สินเชื่อมีจำนวนไม่มีนัยสำคัญ

124

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
จ)

451

ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกลุ่มบริษัท
ค่าตอบแทนผู้บริหารสำคัญของกิจการสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

7

7

233

214

7

7

12
245

15
229

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ผลประโยชน์ระยะสั้น
ผลประโยชน์หลังออกจากงานและ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

7

7

232

214

7

7

12
244

15
229

16 เงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และการดำเนินงานร่วมกัน
จำนวนของเงินลงทุนรับรู้ในงบแสดงฐานะการเงินมีดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
รวม

221
210
431

217
233
450

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
7,382
7,026
14,408

6,514
7,009
13,523
125
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
รวม

2,485
26
2,511

1,082
26
1,108

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
83,041
855
83,896

32,511
768
33,279

16.1 เงินลงทุนในบริษัทย่อย
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทย่อยระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีต้นปี
การลงทุนเพิ่มขึ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
1,082
1,403
2,485

924
158
1,082

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
32,511
44,771
5,759
83,041

27,874
4,941
(304)
32,511

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ปตท.สผ. อีเอช) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 2,017 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 20.17 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทแล้ว จำนวนเทียบเท่า 67.30 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

126

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

453

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทได้ทำการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจำนวน 13,094.97 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยการเพิ่มมูลค่าต่อหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.47 ล้านดอลลาร์
ฮ่ อ งกงโดยบริ ษ ั ท ได้ ช ำระค่ า หุ ้ น ตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ ้ น ของบริ ษ ั ท แล้ ว จำนวนเที ย บเท่ า 421.60 ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ปตท.สผ. อีเอช ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 600 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่ จำนวน 6 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทแล้ว
จำนวนเทียบเท่า 19.17 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ปตท.สผ. อีเอช ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 3,956 ล้านบาท โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่ จำนวน 39.56 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทแล้ว
จำนวนเทียบเท่า 126.79 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2564 PTTEP HK ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 155.78 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงโดยการ
เพิ่มมูลค่าต่อหุ้น เป็นมูลค่าหุ้นละ 1.48 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง โดยบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท
แล้ว จำนวนเทียบเท่า 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จำกัด (อีพี-เทค) ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Asia Power
and Transportation SG Holding PTE. LTD. (APT) โดยมี ท ุ น จดทะเบี ย นจำนวน 0.05 ล้ า นดอลลาร์ ส หรั ฐ อเมริ ก า
ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 0.05 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดย อีพี-เทค ถือหุ้นในสัดส่วนร้อย
ละ 100 และได้ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 และจัดประเภทเงินลงทุนใน APT เป็นเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2564 APT ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Delta Gas Transportaion SG Holding PTE. LTD. (DGH)
โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 0.05 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดย APT ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน ในวันที่ 20 มกราคม
พ.ศ. 2565 และจัดประเภทเงินลงทุนใน DGH เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เออาร์วีได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด (โรวูล่า) โดยมีทุน
จดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเออาร์วีถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 และได้ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน เป็นจำนวนเทียบเท่า 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัท
จัดประเภทเงินลงทุนใน โรวูล่า เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เออาร์วีได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สไกลเลอร์) โดยมีทุน
จดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเออาร์วีถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 และได้ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน เป็นจำนวนเทียบเท่า 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัท
จัดประเภทเงินลงทุนใน สไกลเลอร์ เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เออาร์วีได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (วรุณา) โดยมีทุน
จดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเออาร์วีถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 และได้ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน เป็นจำนวนเทียบเท่า 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัท
จัดประเภทเงินลงทุนใน วรุณา เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2564 เออาร์วีได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด (แคริว่า) โดยมีทุนจด
ทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 0.1 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท โดยเออาร์วีถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 100 และได้ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน เป็นจำนวนเทียบเท่า 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัท
จัดประเภทเงินลงทุนใน แคริว่า เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 DGH ได้จดทะเบียนจัดตั้ง Delta Gas Transportation Limited (DGT) โดยมีทุนจด
ทะเบียนจำนวน 0.05 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 0.05 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา โดย DGH ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวนในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน DGT เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564 อีพี-เทค ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด (เอฟอีวี)
โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 0.05 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดย
อี พี- เทคถือ หุ ้น ในสั ดส่ว นร้อยละ 100 และได้ช ำระค่า หุ้น แล้ ว ทั้ ง จำนวน เป็น จำนวนเที ยบเท่า 0.15 ล้ านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน เอฟอีวี เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เอฟอีวีได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ฟิวเจอร์เทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอฟเอสที)
โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 0.01 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยเอฟอีวี
ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 100 และได้ชำระค่าหุ้นแล้วทั้งจำนวน เป็นจำนวนเทียบเท่า 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
กลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนใน เอฟเอสที เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย
เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ปตท.สผ. อีเอช ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 25,338.89 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 253.39 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริษัทแล้วจำนวนเทียบเท่า 762.55 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
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2564
พ.ศ.
2563
พ.ศ.
2564
พ.ศ.
2563
พ.ศ.
2564
พ.ศ.
2563

รายละเอี
รายละเอี
ยดเงิยนดเงิ
ลงทุ
นลงทุ
นนในบริ
นในบริ
ษนัทในบริ
ย่ษอัทยของบริ
ษัทมีษดัทังษมีต่ัทดอัมีงไปนี
ต่ดอังไปนี
้ต่อไปนี
้ ้
รายละเอี
ยดเงิ
ลงทุ
ษย่อัทยของบริ
ย่อยของบริ

บริษบริ
ัท ษบริ
ปตท.สำรวจและผลิ
ัทษปตท.สำรวจและผลิ
ัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตตรเลี
ปิตโตรเลี
ปิยโมตรเลี
ยจำกั
มยจำกั
ดม (มหาชน)
จำกั
ด (มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
จการ
สำหรั
สำหรั
บสำหรั
ปีสบิ้นปีสุบสดปีิ้นวัสสุนิ้นดทีสุวั่ นด31วัทีน่ ธั31
ทีน่ วาคม
31
ธันธัวาคม
นพ.ศ.
วาคม
พ.ศ.
2564
พ.ศ.
2564
2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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456

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

บริษัทที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยของบริษัทที่รวมอยู่ในการจัดทำงบการเงินรวมมีดังต่อไปนี้

รายชื่อบริษัทย่อย

ประเทศที่
จดทะเบียน

บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จำกัด (ปตท.สผ.ศธ.)
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี)
บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิ้ง จำกัด (อีพี-เทค)

ไทย
ไทย
ไทย

บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จำกัด (เออาร์วี)
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)
PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
PTTEP Australia Pty Ltd (PTTEP AU)
PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (PTTEP AO)
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) 1
PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd (PTTEP AB)
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT)
PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA)
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)
PTTEP International Holding Company Limited (PTTEP IH)
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)
PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) 2
PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
JV Marine Limited (JV Marine)
PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD) 3

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนการลงทุน
ทางอ้อม)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
100
100
100

100
100
100

ไทย
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจเทคโนโลยี
ที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเลียม
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ท่อขนส่งก๊าซ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ฮ่องกง
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

130

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายชื่อบริษัทย่อย

PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)

ประเทศที่
จดทะเบียน

หมู่เกาะเคย์แมน
เนเธอร์แลนด์
แคนาดา
แคนาดา

Cove Energy Limited (Cove)
สหราชอาณาจักร
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
สาธารณรัฐไซปรัส
4
(CEMROL)
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
สาธารณรัฐไซปรัส
PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
สาธารณรัฐไซปรัส
PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH)
เนเธอร์แลนด์
PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)
เนเธอร์แลนด์
PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and
สหพันธ์
Production Limitada (PTTEP BL)
สาธารณรัฐบราซิล
Sinphuhorm Holdings Limited (SHL)
หมู่เกาะเคย์แมน
PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
สหราชอาณาจักร
บริษัท ปตท.สผ.จี 7 จำกัด (ปตท.สผ.จี 7)
ไทย
PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
ฮ่องกง
PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA)
ฮ่องกง
PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP)
เม็กซิโก
PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO)
บาฮามาส
PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO)
บาฮามาส
PTTEP Group Holding B.V. (PGH)
เนเธอร์แลนด์
5
Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (POGHC)
หมู่เกาะเคย์แมน
PTTEP (Kazakhstan) Corporation (PKC)
หมู่เกาะเคย์แมน
PTTEP (Angola) Corporation (PANG)
หมู่เกาะเคย์แมน
Partex (Brazil) Corporation (PBC)
หมู่เกาะเคย์แมน
PTTEP Gas Corporation (PGC)
สาธารณรัฐปานามา
Partex Services Corporation (PSC)
สาธารณรัฐปานามา
Participations and Explorations Corporation (PEC)
PTTEP Oman E&P Corporation (POC) 6
Partex Services Portugal – Serviços para a Indústria
Petrolífera, S.A. (PSP)

สาธารณรัฐปานามา
สาธารณรัฐปานามา
โปรตุเกส

ประเภทธุรกิจ
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สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนการลงทุน
ทางอ้อม)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการจัดหาเงินทุน
เพื่อธุรกิจของกลุ่ม
บริษัท
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100

100
100
100
100

100
-

100
100

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100
100

100
100
100
100
100

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการสนับสนุน
บุคลากร
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการสนับสนุน
บุคลากร

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100

100
100
100
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายชื่อบริษัทย่อย

Partex Brasil Ltda. (PBL) 7
Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda (PBO) 7
Asia Power and Transportation SG Holding PTE. LTD.
(APT)
Delta Gas Transportation SG Holding PTE. LTD. (DGH)
Delta Gas Transportation Limited (DGT)
บริษัท โรวูล่า (ประเทศไทย) จำกัด (โรวูล่า)
บริษัท สไกลเลอร์ โซลูชั่นส์ จำกัด (สไกลเลอร์)
บริษัท วรุณา (ประเทศไทย) จำกัด (วรุณา)
บริษัท แคริว่า (ประเทศไทย) จำกัด (แคริว่า)
บริษัท ฟิวเจอร์เทค เอนเนอร์ยี่ เวนเจอร์ส จำกัด (เอฟอีวี)

บริษัท ฟิวเจอร์เทค โซลาร์ (ประเทศไทย) จำกัด (เอฟเอสที)

ประเทศที่
จดทะเบียน

สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล
สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล
สิงคโปร์
สิงคโปร์
สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย
ไทย

ไทย

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนการลงทุน
ทางอ้อม)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

ธุรกิจปิโตรเลียม

-

100

ให้บริการสนับสนุน
บุคลากร
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
ปิโตรเลียม
ให้บริการท่อขนส่งก๊าซ
ให้บริการท่อขนส่งก๊าซ

-

100

100

-

100
100

-

100
100
100
100
100

-

100

-

ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจพลังงาน
หมุนเวียนและธุรกิจ
ใหม่ที่เกี่ยวเนื่อง
ธุรกิจผลิตไฟฟ้าจาก
พลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 PTTEP Semai II Company Limited (PTTEP SM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้รับอนุมัติให้เลิกบริษัทจากนายทะเบียน
เรียบร้อยแล้ว
2
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้ดำเนินการเลิกบริษัท โดยจะมีผลสมบูรณ์
เมื่อได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลฮ่องกง
3
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564 PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้รับการอนุมัติให้จดทะเบียนเลิกบริษั ท ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการปิดบริษัท
4
เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564 Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและ
ชำระบัญชีเสร็จสิ้นแล้ว
5
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (POGHC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้จดทะเบียนเลิกบริษัทและชำระ
บัญชีเสร็จสิ้นแล้ว
6
ถือหุ้นใน Gas Investments and Services Company Limited (GISCO) ร้อยละ 5 กลุ่มบริษัทจัดประเภทการลงทุนดังกล่าวเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วม ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 เงินลงทุนดังกล่าวมีมูลค่าตามบัญชีเป็นศูนย์
7
เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 Participations and Explorations Corporation (PEC) และ Partex (Brazil) Corporation (PBC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้
ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement: SPA) เพื่อขายหุ้น ทั้งหมดใน Partex Brazil Ltda. (PBL) และ Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda.
(PBO) ซึ่งจดทะเบียนในสหพันธ์ สาธารณรัฐบราซิล ให้แก่ Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda. (Ubuntu) โดยการขายหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม
พ.ศ. 2564
1

132

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

459

16.2 เงินลงทุนในบริษัทร่วม
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในบริษัทร่วมระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีต้นปี
ผลกระทบจากการนำ TFRS 9
มาปฏิบัติใช้
ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิหลังภาษี
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น
- การวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์
พนักงาน
- การวัดมูลค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ของบริษัทร่วม
การลงทุนเพิ่มขึ้น
เปลี่ยนประเภท
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีต้นปี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

217

228

6,514

6,864

5
(4)

23
12
(3)

141
(119)

685
391
(90)

-

(44)

2
9

(5)
(1,390)

(9)
12
-

1
-

(267)
391
-

21
9

221

217

711
7,382

29
6,514

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

26

26

768

771

26

26

87
855

(3)
768
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MoZ LNG1 Holding Company Ltd (HoldCo)

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (พีทีที จีแอล)
Leismer Aerodrome Limited (LAL)

บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP 3

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
(เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (พีทีที ดิจิตอล)

รายชื่อบริษัทร่วม 1, 2

ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ให้บริการฐานปฏิบัติการ
ทางเดินอากาศ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการการเดินทางทาง
อากาศ
ธุรกิจปิโตรเลียม

ไทย

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์

ไทย
แคนาดา

เครือรัฐออสเตรเลีย

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ประเภทธุรกิจ

ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียน

รายละเอียดเงินลงทุนในบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทและบริษัทมีดังต่อไปนี้

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

8.5

50
32

50

20

50

8.5

50
32

50

20

50

13

127
-

-

17

64

-

129
4

5

16

63

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนการลงทุนทางอ้อม) หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

425

4,258
-

-

569

2,130

134

-

3,883
111

149

493

1,878

หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

ไทย

ประเภทธุรกิจ

ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียน

2

1

20

50

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ (ตามวิธีราคาทุน)

20

50

1

25

1

25

26

829

135

24

745

หน่วย: ล้านดอลลาร์
หน่วย: ล้านบาท
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนการลงทุนทางอ้อม)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมทั้งหมดได้ถูกประเมินแล้วว่าไม่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทไม่มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
3
บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ได้แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด
(เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด
(พีทีที ดิจิตอล)

รายชื่อบริษัทร่วม

1,2

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
บริษัทร่วมแต่ละรายที่ไม่มีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในบริษัทร่วมที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย ดังนี้
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสียในบริษัท
ร่วมซึ่งแต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัท
ในบริษัทร่วม
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

221

217

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

5
(9)
(4)

12
(43)
(31)

หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

7,382

6,514

หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

141
(256)
(115)

391
(1,374)
(983)

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 MoZ LNG1 Holding Company Ltd (HoldCo) ซึ่งจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในบริษัทร่วมของ
กลุ่มบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 94 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 94 ล้านหุ้น
มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทแล้ว จำนวน 7.99
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 HoldCo ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 5 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จำนวน 5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัทแล้ว จำนวน 0.43 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564 HoldCo ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 45 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยการออกหุ้น
สามัญใหม่จำนวน 45 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัทแล้ว จำนวน 3.83 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

463

16.3 เงินลงทุนในการร่วมค้า
การเปลี่ยนแปลงของเงินลงทุนในการร่วมค้าระหว่างปีมีดังต่อไปนี้

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
ราคาตามบัญชีต้นปี
ส่วนแบ่งผลกำไรสุทธิหลังภาษี
เงินปันผลรับ
ส่วนแบ่งกำไรเบ็ดเสร็จอื่น
- ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ของการร่วมค้า
การลงทุนเพิ่มขึ้น
การลงทุนลดลง
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

233
11
(37)

225
29
(24)

7,009
347
(1,182)

6,796
916
(749)

3
-

3
-

(1)
104
-

98
(12)

210

233

749
7,026

(40)
7,009

เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 บริษัท ซีเควสต์ จำกัด (ซีเควสต์) ซึ่งจัดประเภทเป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทได้ทำการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 150 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 1.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยกลุ่ม
บริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทแล้ว จำนวนเทียบเท่า 2.54 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เออาร์วี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้ร่วมลงทุนในบริษัท แอโร สกาย โซลูชั่นส์
จำกัด (แอโรสกาย) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 1 ล้านบาท ประกอบด้วย หุ้นสามัญจำนวน 0.01 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท โดยเออาร์วีถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 33 และได้ชำระค่าหุ้นไปแล้วจำนวนร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียน จำนวน
เทียบเท่า 0.003 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และกลุ่มบริษัทจัดประเภทเงินลงทุนในแอโรสกายเป็นเงินลงทุนในการร่วมค้า
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (เอทีไอ) ซึ่งจัดประเภทเป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัท
ได้ทำการเรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือจำนวนร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียน โดยกลุ่มบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วน
การถือหุ้นของกลุ่มบริษัทแล้ว จำนวนเทียบเท่า 0.12 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 แอโรสกายซึ่งเป็นการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทได้ทำการเรียกชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือ
จำนวนร้อยละ 75 ของทุนจดทะเบียน รวมทั้งได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 29 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้น
สามัญจำนวน 0.29 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท โดยกลุ่มบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
จำนวนเทียบเท่ารวมทั้งสิ้น 0.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
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13.11
72.8215
2
50
50
-

37
123
48
2
-

41
129
63
-

1,238
4,125
1,590
5
59
9

2

1,236
3,863
1,905
5
-
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ถือหุ้นใน Asia PacificMarine Services (EF) B.V. ร้อยละ 100 และได้เปลี่ยนประเทศที่จดทะเบียน (Redomiciliation) จากประเทศบาฮามาส ไปยังประเทศสิงคโปร์ และเปลี่ยนชื่อเป็น Erawan 2 FSO PTE. LTD. ระหว่างปี พ.ศ.
2564

13.11
72.8215
2
50
50
33

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564

3

ให้เช่าเรือ FSO
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจเทคโนโลยี

ประเภทธุรกิจ

เงินลงทุนในการร่วมค้าทั้งหมดได้ถูกประเมินแล้วว่าไม่มีสาระสำคัญต่อกลุ่มบริษัท
กลุ่มบริษัทไม่มีหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับส่วนได้เสียในการร่วมค้า

สิงคโปร์
สหรัฐอเมริกา
รัฐสุลต่านโอมาน
ไทย
ไทย
ไทย

ประเทศที่
จดทะเบียน

หน่วย: ล้านดอลลาร์
หน่วย: ล้านบาท
สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนการลงทุนทางอ้อม)

งบการเงินรวม (ตามวิธีส่วนได้เสีย)

1

Erawan 2 FSO PTE. LTD.3 (Erawan 2 FSO PTE.)
APICO LLC (APICO)
Oman LNG LLC (OLNG)
บริษัท เอทีไอ เทคโนโลยีส์ จำกัด (เอทีไอ)
บริษัท ซีเควสต์ จำกัด (ซีเควสต์)
บริษัท แอโร สกาย โซลูชั่นส์ จำกัด (แอโรสกาย)

รายชื่อการร่วมค้า 1,2

รายละเอียดเงินลงทุนในการร่วมค้าของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

465

466

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การร่วมค้าแต่ละรายที่ไม่มีสาระสำคัญ

กลุ่มบริษัทมีส่วนได้เสียในการร่วมค้าที่แต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ ซึ่งได้บันทึกเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
มูลค่าตามบัญชีโดยรวมของส่วนได้เสีย
ในการร่วมค้าซึ่งแต่ละรายไม่มีสาระสำคัญ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
จำนวนรวมของส่วนแบ่งของกลุ่มบริษัท
ในการร่วมค้า
กำไรสำหรับปีจากการดำเนินงานต่อเนื่อง
กำไรเบ็ดเสร็จอื่น
กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี

210

223

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

11
11

29
29

หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
7,026

7,009

หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

347
(1)
346

916
916

16.4 การดำเนินงานร่วมกัน
รายละเอียดเงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้
สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนการลงทุน
ทางอ้อม)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

รายชื่อการดำเนินงานร่วมกัน

ประเทศที่จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

Carigali - PTTEPI Operating Company
Sdn Bhd. (CPOC)
Moattama Gas Transportation Company
(MGTC)
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)

มาเลเซีย

ธุรกิจปิโตรเลียม

50

50

เบอร์มิวดา

ให้บริการท่อ
ขนส่งก๊าซ
ให้บริการท่อ
ขนส่งก๊าซ

25.5

25.5

19.3178

19.3178

หมู่เกาะเคย์แมน
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายชื่อการดำเนินงานร่วมกัน

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (ออเร้นจ์)
บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จำกัด
(บี 8/32 พาร์ทเนอร์)
Hoang-Long Joint Operating Company
Hoan-Vu Joint Operating Company
Groupement Bir Seba (GBRS)
Andaman Transportation Limited (ATL)
Natuna 2 B.V. (Natuna)
Petroleum Development Oman LLC
(PDO)
Abu Dhabi Gas Industries Limited (AGP)
Private Oil Holdings Oman Limited
(POHOL)
Petroleum Development Oman Services
LLC (PDO-S) 1

467

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนการลงทุน
ทางอ้อม)
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

ประเทศที่จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ไทย
ไทย

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

53.9496
25.0009

53.9496
25.0009

สาธารณรัฐสังคมนิยม ธุรกิจปิโตรเลียม
เวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิยม ธุรกิจปิโตรเลียม
เวียดนาม
สาธารณรัฐประชาธิปไตย ธุรกิจปิโตรเลียม
ประชาชนแอลจีเรีย
หมู่เกาะเคย์แมน
ให้บริการท่อ
ขนส่งก๊าซ
เนเธอร์แลนด์
ธุรกิจปิโตรเลียม
รัฐสุลต่านโอมาน
ธุรกิจปิโตรเลียม

28.5

28.5

25

25

35

35

80

80

50
2

50
2

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
สหราชอาณาจักร

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

2
5

2
5

รัฐสุลต่านโอมาน

ธุรกิจปิโตรเลียม

1.9998

-

1

เมื่อวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564 Petroleum Development Oman LLC (PDO) ซึ่งเป็นเงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกันของกลุ่มบริษัทได้ร่วมจด
ทะเบียนจัดตั้ง Petroleum Development Oman Services LLC (PDO-S) โดยมีทุนจดทะเบียนจำนวน 0.5 ล้านเรียลโอมาน ประกอบด้วย หุ้นสามัญ
จำนวน 0.5 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 เรียลโอมาน ซึ่ง PDO ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 โดยคิดตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทแล้วเป็นจำนวน
เทียบเท่า 0.03 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และจัดประเภทเป็นเงินลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
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468

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดโครงการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่ดำเนินธุรกิจโดยกลุ่มบริษัทมีดังต่อไปนี้

โครงการ

ประเทศ

บริษัทผู้ดำเนินการ

โครงการของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
บงกช
ไทย
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
อาทิตย์
ไทย
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
คอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
ไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
สินภูฮ่อม (แปลง อี 5 นอร์ท)
ไทย
PTTEP SP Limited
เอส 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด
คอนแทร็ค 3 (แปลง บี 10,
ไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
บี 11, บี 12 และ บี 13)
อี 5
ไทย
บริษัท เอ็กซอนโมบิล เอ็กซ์โพลเรชั่น แอนด์
โพรดักชั่น โคราช อิงค์
1
สาธารณรัฐ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

66.6667
80
45
20
25
5

66.6667
80
45
20
25
5

20

20

49

24.5
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการ

ประเทศ

บริษัทผู้ดำเนินการ

โครงการของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.)
ยาดานา
สาธารณรัฐแห่ง TotalEnergies EP Myanmar
สหภาพเมียนมา
เยตากุน
สาธารณรัฐแห่ง Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.
สหภาพเมียนมา
พีทีทีอีพี 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จี 4/43
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จี 9/43
ไทยราชอาณาจักร
กัมพูชา
แอล 22/43
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
แอล 53/43 และแอล 54/43
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จี 4/48
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด
บงกช (แปลง จี 12/48)
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
คอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50)
ไทย
บริษัท เชฟรอน ปัตตานี จำกัด
อาทิตย์ (แปลง จี 8/50)
ไทย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
ซอติก้า
สาธารณรัฐแห่ง บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
สหภาพเมียนมา
2
สาธารณรัฐแห่ง บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เมียนมา เอ็ม 3
สหภาพเมียนมา
3
สาธารณรัฐแห่ง บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เมียนมา เอ็ม 11
สหภาพเมียนมา
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ไทย-มาเลเซีย Carigali-PTTEPI Operating Company Sdn Bhd.

469

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
25.5

25.5

19.31784

19.31784

100
21.375
100

100
21.375
100

100
100
5
66.6667
60
80
80

100
100
5
66.6667
60
80
80

100

80

-

100

50

50

25.001

25.001

โครงการของ PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
เวียดนาม 52/97
สาธารณรัฐสังคม Vietnam Oil and Gas Group
นิยมเวียดนาม

7

7

โครงการของ PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
เวียดนาม บี และ 48/95
สาธารณรัฐสังคม Vietnam Oil and Gas Group
นิยมเวียดนาม

8.5

8.5

28.5

28.5

โครงการของ PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
ไทย
บริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
บี 8/32 และ 9 เอ 4

โครงการของ PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)
เวียดนาม 16-1
สาธารณรัฐสังคม Hoang-Long Joint Operating Company
นิยมเวียดนาม
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470

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการ

ประเทศ

บริษัทผู้ดำเนินการ

โครงการของ PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)
เวียดนาม 9-2
สาธารณรัฐสังคม Hoan-Vu Joint Operating Company
นิยมเวียดนาม
โครงการของ PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
สาธารณรัฐ
Groupement Bir Seba
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
โครงการของบริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด (ปตท.สผ.ส.)
สินภูฮ่อม (แปลง อียู-1)
ไทย
PTTEP SP Limited
บี 6/27
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด
เอส 1
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.สยาม จำกัด
โครงการของ PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
สาธารณรัฐแห่ง PTTEP South Asia Limited
เมียนมา เอ็มดี-7 5
สหภาพเมียนมา
6
สาธารณรัฐแห่ง PTTEP South Asia Limited
เมียนมา เอ็มโอจีอี 3
สหภาพเมียนมา
โครงการของ PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
มาเรียนา ออยล์ แซนด์
แคนาดา
PTTEP Canada Limited

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

25

25

35

35

20
100
75

20
100
75

50

50

-

77.5

100

100

โครงการของบริษัท PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย *
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
* รายละเอียดบริษัทผู้ดำเนินการและสัดส่วนการร่วมทุนของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย มีดังต่อไปนี้
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

แปลง

เอซี/อาร์แอล 7, เอซี/อาร์แอล 12 และเอซี/พี 54
เอซี/แอล 3 7
เอซี/อาร์แอล 10
เอซี/อาร์แอล 4 (Tenacious)
เอซี/อาร์แอล 6 (Audacious), เอซี/อาร์แอล 6
(ไม่รวม Audacious)
เอซี/อาร์แอล 4 (ไม่รวม Tenacious)

บริษัทผู้ดำเนินการ

471

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

100
100
90
100
100

100
100
90
100
100

PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

100

100
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการ

ประเทศ

บริษัทผู้ดำเนินการ

โครงการของ PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
โมซัมบิก แอเรีย 1
สาธารณรัฐ
TotalEnergies EP Mozambique Area 1,
โมซัมบิก
Limitada

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
8.5

8.5

11.5

11.5

25

25

20

20

15
35

15
35

42.5
80
80
55
70

42.5
80
80
55
70

โครงการของ PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP)
เม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
เม็กซิโก
PC Carigali Mexico Operations, S.A. de C.V.
เม็กซิโก แปลง 29 (2.4)
เม็กซิโก
Repsol Exploración México, S.A. de C.V.

20
16.67

20
16.67

โครงการของบริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (ปตท.สผ.อีดี)
จี 1/61
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
จี 2/61
ไทย
บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด

60
100

60
100

โครงการของ Natuna 2 B.V. (Natuna)
นาทูน่า ซี เอ
สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย

Premier Oil Natuna Sea BV

โครงการของ PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada
(PTTEP BL)
บารารินเนียส์ เอพี 1
สหพันธ์
Shell Brasil Petroleo Ltda.
สาธารณรัฐบราซิล
บราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
สหพันธ์
Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobas)
สาธารณรัฐบราซิล
โครงการของ PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
คอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
ไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด
สินภูฮ่อม (แปลง อี 5 นอร์ท
ไทย
PTTEP SP Limited
และ อียู-1)
โครงการของ PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
ซาราวักเอสเค 410 บี
มาเลเซีย
PTTEP HK Offshore Limited
ซาราวักเอสเค 417
มาเลเซีย
PTTEP HK Offshore Limited
ซาราวักเอสเค 438
มาเลเซีย
PTTEP HK Offshore Limited
เพนนินซูลาร์ พีเอ็ม 407
มาเลเซีย
PTTEP HK Offshore Limited
เพนนินซูลาร์ พีเอ็ม 415
มาเลเซีย
PTTEP HK Offshore Limited
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการ

ประเทศ

บริษัทผู้ดำเนินการ

โครงการของ PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA)
อาบูดาบี ออฟชอร์ 1
สหรัฐอาหรับ Eni Abu Dhabi B.V.
เอมิเรตส์
อาบูดาบี ออฟชอร์ 2
สหรัฐอาหรับ Eni Abu Dhabi B.V.
เอมิเรตส์
โอมาน ออนชอร์ แปลง 12
รัฐสุลต่านโอมาน TotalEnergies EP Oman Block 12 B.V.
อาบูดาบี ออฟชอร์ 3
สหรัฐอาหรับ Eni Abu Dhabi B.V.
เอมิเรตส์
8
รัฐสุลต่านโอมาน BP Exploration (Epsilon) Limited (BP)
โอมาน แปลง 61

473

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

30

30

30

30

20
30

20
30

20

-

โครงการของ PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO)
มาเลเซีย แปลงเค **
มาเลเซีย
มาเลเซีย แปลงเอช ***
มาเลเซีย
** รายละเอียดบริษทั ผู้ดำเนินการและสัดส่วนการร่วมทุนของโครงการมาเลเซีย แปลงเค มีดังต่อไปนี้

แปลง

Kikeh
SNP
GK 9

บริษัทผู้ดำเนินการ

PTTEP Sabah Oil Limited
PTTEP Sabah Oil Limited
Sabah Shell Petroleum Co., Ltd.

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
56
22.4
7.1657292

56
22.4
6.366

*** รายละเอียดบริษทั ผู้ดำเนินการและสัดส่วนการร่วมทุนของโครงการมาเลเซีย แปลงเอช มีดังต่อไปนี้

แปลง

Rotan
อื่น ๆ

บริษัทผู้ดำเนินการ

PTTEP Sabah Oil Limited
PTTEP Sabah Oil Limited

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
56
42

56
42

147

474

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โครงการ

ประเทศ

บริษัทผู้ดำเนินการ

โครงการของ PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO)
ซาราวัก เอสเค 314เอ
มาเลเซีย
PTTEP Sarawak Oil Limited
ซาราวัก เอสเค 405บี
มาเลเซีย
PTTEP Sarawak Oil Limited
ซาราวัก เอสเค 309 และ
มาเลเซีย
เอสเค 311 ****

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

59.5
59.5

59.5
59.5

*** รายละเอียดบริษทั ผู้ดำเนินการและสัดส่วนการร่วมทุนของโครงการซาราวัก เอสเค 309 และ เอสเค 311 มีดังต่อไปนี้

แปลง

บริษัทผู้ดำเนินการ

East Patricia
อื่น ๆ

โครงการ

PTTEP Sarawak Oil Limited
PTTEP Sarawak Oil Limited

ประเทศ

บริษัทผู้ดำเนินการ

โครงการของกลุม่ PTTEP Holding Group B.V. (PGH)
แปลง 17/06
แองโกลา
TotalEnergies E&P Angola Block 17.06 (TEPA)
10
โปติกัวร์
สหพันธ์สาธารณรัฐ Partex Brasil Ltda
บราซิล
ดุงกา
คาซัคสถาน
Total E&P Dunga GmbH
พีดีโอ (แปลง 6)
รัฐสุลต่านโอมาน Petroleum Development Oman LLC
มุคไคซนา (แปลง 53)
รัฐสุลต่านโอมาน Occidental Mukhaizna,LLC

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
42
59.5

42
59.5

สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
31 ธันวาคม 31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

2.5
-

2.5
50

20
2
1

20
2
1

เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2564 บริษัทซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในโครงการ แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ (โครงการ) ในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย ในการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนในโครงการ เพิ่มร้อยละ
24.5 จาก CNOOC Limited (CNOOC) ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุน ด้วยมูลค่ารวมจำนวน 82.84 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (2,675.98 ล้านบาท) ส่งผลให้
บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนในโครงการเป็นร้อยละ 49 ทั้งนี้ การเข้าซื้อสัดส่วนดังกล่าวถือเป็นการซื้อสินทรัพย์เนื่องจากมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์รวม
ที่ถูกซื้อเกือบทั้งหมดกระจุกตัว อยู่ที่สินทรัพย์เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ดังนั้นบริษัทจึงบันทึกรายการจากการซื้อสินทรัพย์เป็นที่ดิน อาคาร
และอุปกรณ์จำนวน 75.26 ล้านดอลลาร์ สหรัฐอเมริก า (2,430.89 ล้านบาท) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สดจำนวน 11.97 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา (386.58 ล้านบาท) และส่วนที่เหลือบันทึกเป็นสินทรัพย์และหนี้สินที่เกี่ยวข้อง

1
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

475

เมื่อวันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 Mitsui Oil Exploration Company Limited (MOECO) ผู้ร่วมทุนในโครงการเมียนมา เอ็ม 3 ได้ขอยุติการลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 20 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ตามสัญญาร่วมทุนส่งผลให้มีการปรับเปลี่ยนสัดส่วนการลงทุนในโครงการดังกล่าวของ
บริษัท ปตท.สผ.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทและเป็นผู้ดำเนินการในโครงการดังกล่าว จากเดิมร้อยละ 80 เป็น
ร้อยละ 100 ทั้งนี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

2

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ปตท.สผ.อ.ได้ลงนามร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสัญญา Termination Agreement ใน
การขอยุติการสำรวจและคืนพื้นที่แปลงสำรวจโครงการเมียนมา เอ็ม 11 หลังจากดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาสัมปทานครบถ้วนแล้ว สัญญา
ดังกล่าวมีผลสมบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

3

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถือหุ้นในบริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด และบริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จำกัดซึ่ง
เป็นผู้ถือสัมปทานโครงการ

4

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้ยื่นขอยุติการสำรวจและคืนพื้นที่
แปลงสำรวจโครงการเมียนมา เอ็มดี 7 ในสัดส่วนร้อยละ 50 ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาสำรวจตามสัญญา (วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) หลังจาก
ดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

5

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 PTTEP SA ได้ลงนามร่วมกับรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในสัญญา Termination Agreement ใน
การขอยุติการสำรวจและคืนพื้นที่แปลงสำรวจโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 หลังจากดำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาสัมปทานครบถ้วนแล้ว
สัญญาดังกล่าวมีผลสมบูรณ์นับตั้งแต่วันที่ลงนาม

6

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ได้ยื่นขอคืนพื้นที่แปลงสำรวจในโครงการ เอ
ซี/แอล3 ทั้งนี้จะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลีย

7

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายสัดส่วน
การลงทุน (Sale and Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการโอมานแปลง 61 ในประเทศโอมานจาก BP Exploration
(Epsilon) Limited (BP) ทั้งนี้ การซื้อสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยการลงทุนนี้เป็นการลงทุนในการ
ดำเนินงานร่วมกัน

8

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลมาเลเซียใน
การเปลี่ยนสัดส่วนของแปลง GK ที่อยู่ภายใต้โครงการมาเลเซีย แปลงเค โดยสัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.366 เป็นร้อยละ 6.555 ซึ่งมีผล
ย้อนหลังไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ต่อมาเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564 Sabah Shell Petroleum Company Limited (SSPC) ซึ่งเป็น
บริษัทผู้ดำเนินการในแปลง GK ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลมาเลเซียในการเปลี่ยนสัดส่วนของแปลง GK ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการมาเลเซีย แปลงเค ตาม
สัญญา Unitisation and Unit Operating Agreement (UUOA) ซึ่งมีผลทำให้สัดส่วนการลงทุนของ PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 6.555 เป็นร้อยละ 7.1657292

9

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 Participations and Explorations Corporation (PEC) และ Partex (Brazil) Corporation (PBC) ซึ่งเป็นบริษัท
ย่อยของกลุ่มบริษัท ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Sale and Purchase Agreement: SPA) เพื่อขายหุ้น ทั้งหมดใน Partex Brazil Ltda. (PBL) และ
Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda. (PBO) ซึ่งจดทะเบียนในสหพันธ์ สาธารณรัฐบราซิล ให้แก่ Ubuntu Engenharia e Serviços Ltda.
(Ubuntu) โดยการขายหุ้นดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

10

149

476

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
17 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

สินทรัพย์เพื่อ
การสำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ท่อขนส่งก๊าซ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์
ระหว่าง
อื่น ๆ
ก่อสร้าง
รวม

28,654
(19,930)
(330)
8,394

893
(278)
(5)
610

144
(86)
58

1,478
1,478

31,169
(20,294)
(335)
10,540

8,394
541
(64)
294
(1,934)
(48)
7,183

610
2
(30)
582

58
12
(3)
(14)
53

1,478
851
(32)
(277)
2,020

10,540
1,406
(99)
17
(1,978)
(48)
9,838

28,968
(21,423)
(362)
7,183

896
(308)
(6)
582

153
(100)
53

2,020
2,020

32,037
(21,831)
(368)
9,838
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สินทรัพย์เพื่อ
การสำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ท่อขนส่งก๊าซ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
จำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ค่าเสื่อมราคา
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

477

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์
ระหว่าง
อื่น ๆ
ก่อสร้าง
รวม

7,183
1,862
705
(385)
674
(2,170)
(14)
7,855

582
1
(2)
(30)
(6)
545

53
5
(1)
1
(10)
48

2,020
304
1,267
(28)
(631)
2,932

9,838
2,166
1,978
(416)
44
(2,210)
(20)
11,380

31,583
(23,367)
(361)
7,855

894
(338)
(11)
545

153
(105)
48

2,932
2,932

35,562
(23,810)
(372)
11,380
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สินทรัพย์เพื่อ
การสำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ท่อขนส่งก๊าซ
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
เพิ่มขึน้
จำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

อื่น ๆ

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
รวม

864,044
(600,980)
(9,947)
253,117

26,944
(8,390)
(158)
18,396

4,338
(2,599)
1,739

44,558
44,558

939,884
(611,969)
(10,105)
317,810

253,117
16,922
(2,012)
9,185
(60,513)
(1,434)

18,396
66
(934)
(12)

1,739
378
(90)
9
(447)
-

44,558
26,615
(979)
(8,667)
-

317,810
43,981
(3,081)
527
(61,894)
(1,446)

476
215,741

(37)
17,479

(1)
1,588

(844)
60,683

(406)
295,491

870,110
(643,493)
(10,876)
215,741

26,903
(9,254)
(170)
17,479

4,584
(2,996)
1,588

60,683
60,683

962,280
(655,743)
(11,046)
295,491
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สินทรัพย์เพื่อ
การสำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ท่อขนส่งก๊าซ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีตน้ ปี สุทธิ
ซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึน้
จำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ค่าเสือ่ มราคา
ค่าเผือ่ การด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสือ่ มราคาสะสม
หัก ค่าเผือ่ การด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

อื่น ๆ
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งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์
ระหว่าง
ก่อสร้าง
รวม

215,741

17,479

1,588

60,683

295,491

59,651
22,517
(12,298)
21,535
(69,373)
(470)

19
(72)
(954)
(201)

181
(39)
24
(317)
-

9,730
40,455
(894)
(20,146)
-

69,381
63,172
(13,303)
1,413
(70,644)
(671)

25,214
262,517

1,924
18,195

167
1,604

8,163
97,991

35,468
380,307

1,055,511
(780,932)
(12,062)
262,517

29,878
(11,293)
(390)
18,195

5,106
(3,502)
1,604

97,991
97,991

1,188,486
(795,727)
(12,452)
380,307
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สำหรับปีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ค่าเสื่อมราคา
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพย์
อื่น ๆ ระหว่างก่อสร้าง

รวม

13,360
(10,468)
2,892

84
(61)
23

390
390

13,834
(10,529)
3,305

2,892
174
(1)
135
(971)
2,229

23
6
(4)
25

390
246
(1)
(135)
500

3,305
426
(2)
(975)
2,754

13,514
(11,285)
2,229

89
(64)
25

500
500

14,103
(11,349)
2,754

2,229
326
(259)
175
(996)
1,475

25
1
1
(4)
23

500
324
(176)
648

2,754
651
(259)
(1,000)
2,146

13,628
(12,153)
1,475

87
(64)
23

648
648

14,363
(12,217)
2,146
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ค่าเสื่อมราคา
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สำหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
จำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์ สุทธิ
จัดประเภทใหม่
ค่าเสื่อมราคา
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพย์
อื่น ๆ ระหว่างก่อสร้าง

รวม

402,865
(315,673)
87,192

2,533
(1,827)
706

11,758
11,758

417,156
(317,500)
99,656

87,192
5,443
(28)
4,195
(30,348)

706
193
(4)
9
(126)

11,758
7,682
(37)
(4,204)
-

99,656
13,318
(69)
(30,474)

487
66,941

(6)
772

(182)
15,017

299
82,730

405,914
(338,973)
66,941

2,683
(1,911)
772

15,017
15,017

423,614
(340,884)
82,730

66,941
10,402
(8,261)
5,575
(31,760)

772
48
(3)
22
(145)

15,017
10,347
(13)
(5,597)
-

82,730
20,797
(8,277)
(31,905)

6,392
49,289

84
778

1,913
21,667

8,389
71,734

455,445
(406,156)
49,289

2,895
(2,117)
778

21,667
21,667

480,007
(408,273)
71,734
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
ณ วั นที ่ 31 ธั นวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 กลุ่มบริษ ัท มีภ าระผูก พัน เกี่ ยวกั บ รายจ่า ยฝ่ า ยทุน ดังที ่ ไ ด้ กล่ า วไว้ ใ น
หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 36.1
18 สินทรัพย์สิทธิการใช้
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

-

-

-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ผลกระทบจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขสัญญา
ค่าตัดจำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

467
91
(1)
1
(90)
468

29
6
(20)
15

496
97
(1)
1
(110)
483

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

558
(90)
468

35
(20)
15

593
(110)
483

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

156

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

483

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขสัญญา
ค่าตัดจำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

468

15

483

149
(9)
5
(127)

33
(14)

182
(9)
5
(141)

486

34

520

672
(186)

44
(10)

716
(196)

486

34

520
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484

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

-

-

-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ผลกระทบจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขสัญญา
ค่าตัดจำหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

14,078
2,840
(21)
43
(2,826)
(58)
14,056

866
192
(2)
1
(626)
14
445

14,944
3,032
(23)
44
(3,452)
(44)
14,501

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

16,756
(2,700)
14,056

1,045
(600)
445

17,801
(3,300)
14,501

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

485

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขสัญญา
ค่าตัดจำหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

14,056

445

14,501

4,763
(280)
159
(4,098)
1,626

1,051
(7)
2
(426)
78

5,814
(287)
161
(4,524)
1,704

16,226

1,143

17,369

22,459
(6,233)

1,463
(320)

23,922
(6,553)

16,226

1,143

17,369
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486

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

-

-

-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ผลกระทบจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้
เพิ่มขึ้น
ค่าตัดจำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

6
42
(8)
40

25
5
(18)
12

31
47
(26)
52

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

48
(8)
40

31
(19)
12

79
(27)
52

40

12

52

9
(2)
2
(19)

25
(11)

34
(2)
2
(30)

30

26

56

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขสัญญา
ค่าตัดจำหน่าย
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

160

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

487

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

55
(25)

33
(7)

88
(32)

30

26

56

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

-

-

-

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ผลกระทบจากการนำ TFRS 16 มาปฏิบัติใช้
เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขสัญญา
ค่าตัดจำหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

179
1,321
(8)
(246)
(45)
1,201

768
169
(577)
13
373

947
1,490
(8)
(823)
(32)
1,574

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

1,440
(239)
1,201

927
(554)
373

2,367
(793)
1,574

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
การเปลี่ยนแปลงจากการแก้ไขสัญญา
ค่าตัดจำหน่าย
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

สินทรัพย์เพื่อการ
สำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม

อื่น ๆ

รวม

1,201

373

1,574

296
(67)
82
(620)
126

792
(1)
1
(365)
61

1,088
(68)
83
(985)
187

1,018

861

1,879

1,862
(844)

1,099
(238)

2,961
(1,082)

1,018

861

1,879
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

489

19 ค่าความนิยม
งบการเงินรวม
หน่วย:
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย:
หน่วย: ล้านดอลลาร์
หน่วย:
ล้านบาท สหรัฐอเมริกา
ล้านบาท

2,016
(112)
1,904

60,796
(3,389)
57,407

75
75

2,266
2,266

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

1,904

57,407

75

2,266

1,904

(222)
57,185

75

(8)
2,258

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

2,016
(112)
1,904

60,561
(3,376)
57,185

75
75

2,258
2,258

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่า
งบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

1,904
(163)

57,185
(5,471)

75
-

2,258
-

1,741

6,463
58,177

75

254
2,512

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

2,016
(275)
1,741

67,381
(9,204)
58,177

75
75

2,512
2,512
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ค่าความนิยมได้ถูกปันส่วนให้แก่หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU)
การปันส่วนของค่าความนิยมให้แก่หน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดสามารถแสดงได้ดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ตะวันออกกลาง
แอฟริกา
อื่น ๆ
ส่วนงานอื่น ๆ
รวม

521
454
142
563
44
17
1,741

521
454
142
726
44
17
1,904

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
ส่วนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
รวม

75
75

75
75

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

17,393
15,176
4,747
18,814
1,465
582
58,177

15,633
13,640
4,266
21,806
1,317
523
57,185

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

2,512
2,512

2,258
2,258
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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การทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยม
กลุ่มบริษัททดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจเป็นประจำทุกปี หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์
หรือสถานการณ์ที่บ่งชี้ว่าค่าความนิยมอาจจะด้อยค่า โดยกลุ่มบริษัทได้เปรียบเทียบมูลค่าตามบัญชีของค่าความนิยมกับมูล
ค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนใน
การขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) คือ สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่น
หรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระดับโครงการ โดยการประเมินกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับตามอายุเฉลี่ยของโครงการด้วยอัตราการเติบโตอ้างอิงตามดัชนีการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม
การวัดมูลค่ายุติธรรมสุทธิหลังหักต้นทุนในการขายและมูลค่าจากการใช้สินทรัพย์ จะใช้ข้อมูลการผลิตที่อ้างอิงจากปริมาณ
สำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved reserves) และปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ (Probable reserves) รวมทั้งประมาณการต่าง ๆ
และข้อสมมติฐานที่สำคัญ เช่น ราคาน้ำมันในช่วงระยะสั้นอ้างอิงราคาน้ำมันล่วงหน้า (Forward price curve) และประมาณ
ราคาน้ำมันในช่วงระยะยาวอ้างอิงจากประมาณการอุปสงค์และอุปทานของน้ำมันในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา
ต่างประเทศ อัตราคิดลด และประมาณการของฝ่า ยบริหารโครงการในการประมาณรายจ่ายฝ่ ายทุนและรายจ่า ยในการ
ดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของอุตสาหกรรมและความสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก เป็นต้น
ประมาณการทางการเงินใช้อัตราคิดลดตามอัตราถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของเงินทุนของโครงการต่าง ๆ ในแต่ละภูมิภาคสำหรับงบ
การเงินรวม ส่วนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประกอบด้วย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างร้อยละ 6 ถึง ร้อยละ 7
(พ.ศ. 2563: ร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 6) แอฟริกาอยู่ระหว่างร้อยละ 8 ถึง ร้อยละ 9 (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 7 ถึง ร้อยละ 10) ตะวันออก
กลางอยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 8 ( พ.ศ. 2563: ร้อยละ 6 ถึง ร้อยละ 8) และภูมิภาคอื่นๆ อยู่ระหว่างร้อยละ 5 ถึง ร้อยละ 6
(พ.ศ. 2563: ร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 5) ส่วนงานอื่นๆ อยู่ที่ร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 5 (พ.ศ. 2563: ร้อยละ 4) สำหรับงบการเงินเฉพาะ
กิจการ ส่วนงานสำรวจและผลิตปิโตรเลียม ประกอบด้วย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อยู่ระหว่างร้อยละ 6 ถึง ร้อยละ 7 (พ.ศ. 2563:
ร้อยละ 4 ถึง ร้อยละ 5)
หากประมาณการอัตราคิดลดในการทดสอบการด้อยค่าของค่าความนิยมที่เกิดจากการซื้อธุรกิจ เพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 0.3
ถึง ร้อยละ 10 ต่อปี กลุ่มบริษัทยังคงไม่มีค่าเผื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมที่ต้องรับรู้ในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
การด้อยค่าของค่าความนิยม
ในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้พิจารณาแล้วพบว่ามีโครงการระยะพัฒนาบางโครงการได้ปรับแผนการพัฒนาตาม
สถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้แผนพัฒนาโครงการล่าช้ากว่าเดิมอย่างมีสาระสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญทำ
ให้กลุ่มบริษัทต้องทำการทดสอบด้อยค่าของโครงการ แล้วพบว่ามีการด้อยค่าของค่าความนิยมเกิดขึ้น
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ด้วยการวัดมูลค่ายุติธรรมสุทธิหลังหักต้นทุนในการขาย โดยใช้ข้อมูลการ
ผลิตที่อ้างอิงจากปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved reserves) และปริมาณสำรองที่คาดว่าจะพบ (Probable reserves)
รวมทั้งประมาณการต่าง ๆ และข้อสมมติฐานที่สำคัญ เช่น ประมาณราคาน้ำมันในช่วงระยะยาวอ้างอิงจากประมาณการอุปสงค์
และอุปทานของน้ำมันในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราการเติบโต อัตราคิดลด และประมาณการของ
ฝ่ายบริหารโครงการในการประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต
ของอุตสาหกรรมและความสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก เป็นต้น โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดตามอายุเฉลี่ยของโครงการ
ซึ่งมากกว่า 5 ปีด้วยอัตราคิดลดประมาณร้อยละ 8 ถึง ร้อยละ 9
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยมในงบกำไรขาดทุนรวม
ดังนี้
งบการเงินรวม

ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
รวม

กลุ่มสินทรัพย์

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รบั คืน

ต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
163
163

หน่วย: ล้านบาท
5,471
5,471

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชี
ของกลุ่มสินทรัพย์ ของกลุ่มสินทรัพย์
ขาดทุน
ก่อนการด้อยค่า
หลังการด้อยค่า จากการด้อยค่า
2,770

2,607
รวม

163
163
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มสินทรัพย์

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดมูลค่า
ที่คาดว่าจะได้รบั คืน

ต่างประเทศ

มูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขาย

มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชี
ของกลุ่มสินทรัพย์ ของกลุ่มสินทรัพย์
ก่อนการด้อยค่า
หลังการด้อยค่า
92,564

87,093
รวม

ขาดทุน
จากการด้อยค่า
5,471
5,471
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
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จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ข้อมูลตามส่วนงานและ
รายได้
20 สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่า
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
จัดประเภทใหม่
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาตามบัญชีต้นปี สุทธิ
ซื้อธุรกิจ
เพิ่มขึ้น
ลดลง
จัดประเภทใหม่
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
ราคาตามบัญชีปลายปี สุทธิ

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

4,606
(1,726)
2,880

138,905
(52,052)
86,853

2,880
104
(35)
(17)
(44)
(2)
2,886

86,853
3,235
(1,099)
(527)
(1,360)
(408)
86,694

4,694
(1,808)
2,886

140,982
(54,288)
86,694

2,886
332
134
(187)
(44)
3,121

86,694
10,286
4,280
(5,971)
(1,413)
10,437
104,313
167
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ราคาทุน
หัก ค่าเผื่อการด้อยค่าสะสม
ราคาตามบัญชี สุทธิ

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

4,446
(1,325)
3,121

148,599
(44,286)
104,313

ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าบางส่วน
ของโครงการสำรวจปิโตรเลียมในประเทศบราซิล จำนวน 144.72 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (4,454.56 ล้านบาท) โดยแสดงเป็น
ส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการสำรวจปิโตรเลียมในงบกำไรขาดทุนของข้อมูลทางการเงินรวม
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่าได้แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21
21 การด้อยค่าของสินทรัพย์
กลุ่มบริษัทจะทำการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์เมื่อมีเหตุการณ์หรือสถานการณ์บ่งชี้ว่ามูลค่าตามบัญชีอาจสูงกว่า
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน โดยผลขาดทุนจากการด้อยค่าจะรับรู้เมื่อมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สูงกว่ามูลค่าสุทธิที่คาดว่า
จะได้รับคืน ซึ่งหมายถึงจำนวนที่สูงกว่าระหว่างมูลค่ายุติธรรมหักต้นทุนในการขายเทียบกับมูลค่าจากการใช้
สินทรัพย์หรือหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสด (CGU) คือ สินทรัพย์กลุ่มที่เล็กที่สุดที่สามารถระบุได้ว่าการใช้กลุ่มสินทรัพย์
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจะก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นอิสระจากกระแสเงินสดรับที่เกิดจากสินทรัพย์อื่น
หรือกลุ่มสินทรัพย์อื่น ซึ่งกลุ่มบริษัทพิจารณาหน่วยของสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดเงินสดในระดับโครงการ โดยการประเมินกระแสเงินสด
ในอนาคตที่คาดว่าจะได้รับตามอายุเฉลี่ยของโครงการด้วยอัตราการเติบโตอ้างอิงตามดัชนีการเติบโตของกลุ่มอุตสาหกรรม
ในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้พิจารณาแล้วพบว่ามีโครงการระยะผลิตบางโครงการได้ปรับแผนการผลิตลดลง
ตามประมาณการศักยภาพปริมาณสำรองปิโตรเลียมซึ่งลดลงอย่างมีสาระสำคัญ เหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นข้อบ่งชี้ที่สำคัญทำ
ให้กลุ่มบริษัทต้องทำการทดสอบด้อยค่าของโครงการ
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

495

กลุ่มบริษัทวัดมูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืนของสินทรัพย์ด้วยการวัดมูลค่ายุติธรรมสุทธิหลังหักต้นทุนในการขายและมูลค่าจากการ
ใช้สินทรัพย์ โดยใช้ข้อมูลการผลิตที่อ้างอิงจากปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว (Proved reserves) และปริมาณสำรองที่คาดว่าจะ
พบ (Probable reserves) รวมทั้งประมาณการต่าง ๆ และข้อสมมติฐานที่สำคัญ เช่น ราคาน้ำมันในช่วงระยะสั้นอ้างอิงราคา
น้ำมันล่วงหน้า (Forward price curve) และประมาณราคาน้ำมันในช่วงระยะยาวอ้างอิงจากประมาณการอุปสงค์และอุปทาน
ของน้ำมันในตลาดโลก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ อัตราคิดลด และประมาณการของฝ่ายบริหารโครงการในการ
ประมาณรายจ่ายฝ่ายทุนและรายจ่ายในการดำเนินงาน รวมทั้งพิจารณาถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตของอุตสาหกรรมและ
ความสอดคล้องกับแหล่งข้อมูลภายนอก เป็นต้น โดยใช้วิธีคิดลดกระแสเงินสดด้วยอัตราคิดลดประมาณร้อยละ 10 ถึงร้อยละ 11
(พ.ศ. 2563: ร้อยละ 4 ถึงร้อยละ 5)
ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 กลุ่มบริษัทได้บันทึกผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในกำไรขาดทุนรวม
โดยแบ่งตามประเภทของสินทรัพย์ ดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

20
20

671
671

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อการสำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมที่บันทึกในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
รวม

กลุ่มสินทรัพย์

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ต่างประเทศ

มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชี
ของกลุ่มสินทรัพย์ ของกลุ่มสินทรัพย์
ขาดทุน
ก่อนการด้อยค่า
หลังการด้อยค่า จากการด้อยค่า
25

5
รวม

20
20

169
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท

กลุ่มสินทรัพย์

เกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนด
มูลค่าที่คาดว่าจะได้รับคืน

ต่างประเทศ

มูลค่าจากการใช้สินทรัพย์

มูลค่าตามบัญชี
มูลค่าตามบัญชี
ของกลุ่มสินทรัพย์ ของกลุ่มสินทรัพย์
ก่อนการด้อยค่า
หลังการด้อยค่า
822

151
รวม

ขาดทุน
จากการด้อยค่า
671
671

จำนวนผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ได้เปิดเผยไว้ภายใต้หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ข้อมูลตามส่วนงานและ
รายได้
22 ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
สินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประกอบด้วย

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2563
33,001
(43,427)
(10,426)

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
1,318
1,099
(1,504)
(1,446)
(186)
(347)

31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
44,042
(50,272)
(6,230)

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
790
770
790
770

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
26,401
23,122
26,401
23,122
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

497

รายการเคลื่อนไหวของสินทรัพย์และหนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีมีดังนี้

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนที่สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ในอนาคต
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อนุพันธ์ทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
งบกำไร
ณ วันที่
งบกำไร
ขาดทุน
31 ธันวาคม
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น
ซื้อธุรกิจ พ.ศ. 2564

1,112
111
6
316
2
135
5

(12)
(1)
(79)
5
(7)
3

(32)
(2)
-

-

1,100
79
5
235
7
128
8

36
167
1,890

(110)
(36)
(237)

(34)

326
326

252
131
1,945

8
1,898

(8)
(245)

(34)

326

1,945

2,222
6
17
2,245

(218)
(5)
(2)
(225)

-

109
109

2,113
1
15
2,129

2,245
(347)

2
(223)
(22)

(34)

109
217

2
2,131
(186)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนที่สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายทางภาษี
ในอนาคต
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการแปลงค่าฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อนุพันธ์ทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการแปลงค่าฐานภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
งบกำไร
ณ วันที่
งบกำไร
ขาดทุน 31 ธันวาคม
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2563

1,016
103
8
298
1
125
-

96
8
(2)
16
1
10
5

2
-

1,112
111
6
316
2
135
5

33
169
1,753
104
1,857

3
(2)
135
(96)
39

2
2

36
167
1,890
8
1,898

2,308
15
14
2,337
1
2,338
(481)

(86)
(1)
3
(84)
(1)
(85)
124

(8)
(8)
(8)
10

2,222
6
17
2,245
2,245
(347)
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
ของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนที่สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ทางภาษีในอนาคต
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อนุพันธ์ทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบกำไร
งบกำไร
ขาดทุน
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น

499

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
ผลต่างจาก
ณ วันที่
การแปลงค่า 31 ธันวาคม
ซื้อธุรกิจ งบการเงิน พ.ศ. 2564

33,400

(260)

-

21

3,615

36,776

3,335

(13)

(1,083)

-

363

2,602

172
9,477
53
4,060
147

(24)
(2,535)
172
(149)
102

(51)
(4)
-

-

19
963
17
375
19

167
7,854
238
4,286
268

1,090
5,013
56,747

(3,581)
(1,154)
(7,442)

(1,138)

10,094
10,115

824
493
6,688

8,427
4,352
64,970

246
56,993

(248)
(7,690)

(1,138)

10,115

2
6,690

64,970

66,748
154
517
67,419

(6,644)
(148)
(71)
(6,863)

-

3,378
3,378

7,152
6
57
7,215

70,634
12
503
71,149

67,419
(10,426)

46
(6,817)
(873)

(1,138)

3,378
6,737

5
7,220
(530)

51
71,200
(6,230)
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500

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์
ของพนักงาน
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
ขาดทุนสะสมยกไป
อนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
ต้นทุนที่สามารถนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่าย
ทางภาษีในอนาคต
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อนุพันธ์ทางการเงิน
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
งบกำไร ผลต่างจาก
ณ วันที่
งบกำไร
ขาดทุน การแปลงค่า 31 ธันวาคม
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น งบการเงิน พ.ศ. 2563

30,643

2,986

-

(229)

33,400

3,116

243

-

(24)

3,335

234
8,979
16
3,782
-

(58)
374
38
271
159

67
-

(4)
57
(1)
7
(12)

172
9,477
53
4,060
147

982
5,081
52,833

115
(127)
4,001

67

(7)
59
(154)

1,090
5,013
56,747

3,124
55,957

(2,950)
1,051

67

72
(82)

246
56,993

69,586
433
399
70,418

(2,876)
(48)
97
(2,827)

(247)
(1)
(248)

38
16
22
76

66,748
154
517
67,419

36
70,454
(14,497)

(37)
(2,864)
3,915

(248)
315

1
77
(159)

67,419
(10,426)
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

501

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
งบกำไร
ณ วันที่
งบกำไร
ขาดทุน 31 ธันวาคม
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2564

732
105
211
62
1,110

(52)
(1)
(78)
(23)
(154)

(33)
(2)
1
(34)

680
71
131
40
922

338
2
340
770

(206)
(2)
(208)
54

(34)

132
132
790

175

502

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่างจากการแปลงค่าฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
งบกำไร
ณ วันที่
งบกำไร
ขาดทุน 31 ธันวาคม
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น พ.ศ. 2563

682
99
269
83
1,133
42
1,175

50
6
(60)
(21)
(25)
(42)
(67)

2
2
2

732
105
211
62
1,110
1,110

525
10
535
640

(187)
(2)
(189)
122

(6)
(6)
8

338
2
340
770
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2564
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ
พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

503

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
งบกำไร ผลต่างจาก
ณ วันที่
งบกำไร
ขาดทุน การแปลงค่า 31 ธันวาคม
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น งบการเงิน พ.ศ. 2564

21,992

(1,601)

-

2,330

22,721

3,139
6,331
1,872
33,334

(22)
(2,390)
(701)
(4,714)

(1,083)
(46)
20
(1,109)

341
492
148
3,311

2,375
4,387
1,339
30,822

10,140
4
68
10,212
23,122

(6,311)
14
(66)
(6,363)
1,649

(1,109)

569
2
1
572
2,739

4,398
20
3
4,421
26,401

177

504

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ณ วันที่
1 มกราคม
พ.ศ. 2563
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของ
พนักงาน
ขาดทุนสะสมยกไป
อื่น ๆ
ผลกระทบทางภาษีของผลต่าง
จากการแปลงค่าฐานภาษี
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และ
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี สุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
งบกำไร ผลต่างจาก
ณ วันที่
งบกำไร
ขาดทุน การแปลงค่า 31 ธันวาคม
ขาดทุน เบ็ดเสร็จอื่น งบการเงิน พ.ศ. 2563

20,563

1,588

-

(159)

21,992

2,980
8,101
2,510
34,154

179
(1,895)
(661)
(789)

63
63

(20)
62
23
(94)

3,139
6,331
1,872
33,334

1,278
35,432

(1,315)
(2,104)

63

37
(57)

33,334

15,820
319
16,139
19,293

(5,914)
4
(61)
(5,971)
3,867

(204)
(204)
267

234
14
248
(305)

10,140
4
68
10,212
23,122

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีสำหรับรายการขาดทุนทางภาษีที่ยังไม่ได้ใช้ยกไปจะรับรู้ไม่เกินจำนวนที่เป็นไปได้ค่อนข้าง
แน่ว่าจะมีกำไรทางภาษีในอนาคตเพียงพอที่จะใช้ประโยชน์ทางภาษีนั้น กลุ่มบริษัทไม่ได้รับรู้สินทรัพย์ภาษีเงินได้ที่เกิดจาก
รายการขาดทุนจำนวน 1,025 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (พ.ศ. 2563: 2,929 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) ที่สามารถยกไปเพื่อ
หักกลบกับกำไรทางภาษีในอนาคต โดยรายการขาดทุนบางส่วนสามารถยกยอดไปหักกลบกับกำไรทางภาษีในอนาคตได้โดย
ไม่มีวันหมดอายุ และบางส่วนจะหมดอายุในระหว่างปี พ.ศ. 2565 จนถึง พ.ศ. 2584
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

505

23 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เงินจ่ายล่วงหน้าและดอกเบี้ยค้างรับ
เงินลงทุนที่ถือไว้สำหรับหนี้สินผลประโยชน์
พนักงานจากการดำเนินงานร่วมกัน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
อื่น ๆ

20
49

21
53

664
1,640

642
1,599

61
10
8
32
180

55
11
10
30
180

2,048
341
260
1,052
6,005

1,648
322
287
911
5,409

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เงินมัดจำ
ค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี
อื่น ๆ

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

4
5
1
8
4
22

5
5
10
1
21

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
145
166
22
260
157
750

145
160
5
287
26
623

179

506

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
24 เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

148
21
16
897
15
1,097

121
22
10
727
14
894

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย

26
9
320
4
359

26
6
266
3
301

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
4,952
691
529
29,990
498
36,660

3,636
654
312
21,828
414
26,844

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
865
310
10,708
127
12,010

780
195
7,991
80
9,046

180

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
25

507

เงินกู้ยืม หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

เงินกู้ยืม หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่า ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ส่วนที่หมุนเวียน
หุ้นกู้ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมเงินกู้ยืม หุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

449

-

14,997

-

184
633

135
135

6,169
21,166

4,069
4,069

2,476
596
388
3,460
4,093

2,830
595
372
3,797
3,932

82,741
19,920
12,984
115,645
136,811

85,016
17,862
11,161
114,039
118,108

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ส่วนที่หมุนเวียน
หนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระ
ภายในหนึ่งปี
ส่วนที่ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
หนี้สินตามสัญญาเช่า
รวมหุ้นกู้และหนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

31
31

26
26

1,029
1,029

769
769

520
29
549
580

379
31
410
436

17,384
982
18,366
19,395

11,392
938
12,330
13,099
181

ก)

4.82 4.82
2.587 2.587
2.993 2.993
6.35 6.35
3.903 3.903

2.00 - 2.00
2.75 - 2.75

2.26 2.26

6 มิถพ.ศ.
ุนายน2572
พ.ศ. 2572
4.89 4.89 6 มิถุนายน
2.637 2.637 10 มิถุน10ายน
มิถพ.ศ.
ุนายน2570
พ.ศ. 2570
3.063 3.063 15 มกราคม
15 มกราคม
พ.ศ. 2573
พ.ศ. 2573
6.507 6.507 12 มิถุน12ายน
มิถพ.ศ.
ุนายน2585
พ.ศ. 2585
3.958 3.958 6 ธันวาคม
6 ธันพ.ศ.
วาคม2602
พ.ศ. 2602

ายน พ.ศ.
กายน2569
พ.ศ. 2569
2.214 2.214 5 พฤศจิ5กพฤศจิ

2.312 2.312 19 มิถุน19ายน
มิถพ.ศ.
ุนายน2565
พ.ศ. 2565

หน่วย:หน่
ล้าวนบาท
ย: ล้านบาท

341 341
499 499
322 322
487 487
648 648
2,925 2,925

179 179

449 449

379 379
498 498
319 319
487 487
648 648
2,830 2,830

-

499 499

11,39311,393
16,66316,663
10,75910,759
16,29516,295
21,64021,640
97,73897,738

5,991 5,991

14,99714,997

-

182 182

11,39211,392
14,96814,968
9,575 9,575
14,64214,642
19,44819,448
85,01685,016

-

14,99114,991

31 ธัน31
วาคม
ธันวาคม31 ธัน31
วาคม
ธันวาคม31 ธัน31
วาคม
ธันวาคม31 ธัน31
วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

หน่วย:หน่
ล้าวนดอลลาร์
ย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ
สหรัฐกอเมริ
า กา

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวม นรวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

กำหนดชำระคื
กำหนดชำระคื
นเกิน 5นปีเกิน 5 ปี
หุ้นกู้ 11,400
ล้านบาท
- หุ้นกู้ -11,400
ล้านบาท
- หุ้นกู้ -500
หุ้นกูล้้ า500
นดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯสหรัฐฯ
- หุ้นกู้ -350
หุ้นกูล้้ า350
นดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯสหรัฐฯ
- หุ้นกู้ -490
หุ้นกูล้้ า490
นดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯสหรัฐฯ
- หุ้นกู้ -650
หุ้นกูล้้ า650
นดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัฐฯสหรัฐฯ
รวมมูลรวมมู
ค่าตามบั
ลค่าญตามบั
ชี ญชี

กำหนดชำระคื
กำหนดชำระคื
นเกิน 3นปีเกิแนต่ไ3ม่ปีเกิแนต่ไ5ม่ปีเกิน 5 ปี
หุ้นกู้ 6,000
ล้านบาท
- หุ้นกู้ -6,000
ล้านบาท

กำหนดชำระคื
กำหนดชำระคื
นภายใน
นภายใน
1 ปี 1 ปี
- หุ้นกู้ -15,000
หุ้นกู้ 15,000
ล้านบาท
ล้านบาท

อัตราดอกเบี
อัตราดอกเบี
้ย ้ย
อัตราดอกเบี
อัตราดอกเบี
้ย ้ย ที่แท้จทีริง่แท้จริง
(ร้อยละต่
(ร้ออยละต่
ปี) อปี)(ร้อยละต่
(ร้ออยละต่
ปี) อปี) กำหนดไถ่
กำหนดไถ่
ถอน ถอน

มูลค่าทีมู่ตลราไว้
ค่าทีส่ตำหรั
ราไว้บสหุำหรั
้นกู้ไบม่หุม้นีหกูลั้ไกม่ประกั
มีหลักนประกั
ไม่ด้อนยสิไม่ทดธิ้อสรุ
ยสิปทได้
ธิ ดสรุังปต่ได้
อไปนี
ดังต่้ อไปนี้

ก)
หุ้นกู้ หุ้นกู้

บริษัทบริ
ปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิยโตรเลี
ม จำกั
ยมด จำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
สำหรับสำหรั
ปีสิ้นบสุปีดสวันิ้ นทีสุ่ด31วันธัทีน่ 31
วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564

508

4.82 4.82

2.00 - 2.75
2.00 - 2.75

4.89 4.89

6 มิถุนายน
6 มิถพ.ศ.
ุนายน2572
พ.ศ. 2572

ายน พ.ศ.
กายน2569
พ.ศ. 2569
2.214 2.214 5 พฤศจิ5กพฤศจิ

หน่วย:หน่
ล้าวนบาท
ย: ล้านบาท

งบการเงิ
นเฉพาะกิ
งบการเงิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ

341 341
520 520

179 179

-

379 379
379 379

-

11,39311,393
17,38417,384

5,991 5,991

-

11,39211,392
11,39211,392

-

31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2563

หน่วย:หน่
ล้าวนดอลลาร์
ย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริ
สหรัฐกอเมริ
า กา

มูลค่ายุมูตลิธค่รรมของหุ
้นกู้ ณ วั้นนกูที้ ณ
่ 31วันธันทีวาคม
เปิดแสดงไว้
แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นข้อ 10.2.3
ายุติธรรมของหุ
่ 31 ธันพ.ศ.
วาคม2564
พ.ศ.และ
2564พ.ศ.
และ2563
พ.ศ.ได้2563
ได้เปิดแสดงไว้
แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นข้อ 10.2.3

กำหนดชำระคื
นเกิน 5นปีเกิน 5 ปี
กำหนดชำระคื
- หุ้นกู้ 11,400
ล้านบาทล้านบาท
- หุ้นกู้ 11,400
รวมมูลค่รวมมู
าตามบั
ชี ญชี
ลค่าญตามบั

กำหนดชำระคื
กำหนดชำระคื
นเกิน 3นปีเกิแนต่ไ3ม่ปีเกิแนต่5ไม่ปีเกิน 5 ปี
- หุ้นกู้ ล้6,000
- หุ้นกู้ 6,000
านบาทล้านบาท

อัตราดอกเบี
อัตราดอกเบี
้ย
้ย
อัตราดอกเบี
อัตราดอกเบี
้ย
้ย ที่แท้จริทีง่แท้จริง
(ร้อยละต่
ปี) อปี)(ร้อยละต่
ปี) อปี) กำหนดไถ่
ถอน ถอน
(ร้ออยละต่
(ร้ออยละต่
กำหนดไถ่

บริษัท บริ
ปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิยโตรเลี
ม จำกัยดม (มหาชน)
จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการ จการ
สำหรับสำหรั
ปีสิ้นสุบดปีวัสนิ้นทีสุ่ ด31วันธัทีน่ วาคม
31 ธันพ.ศ.
วาคม2564
พ.ศ. 2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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510

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้นกู้รวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ
กระแสเงินสด:
เพิ่มขึ้น
จ่ายคืนหุ้นกู้
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:
ตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
รอตัดบัญชี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ

2,830

2,705

85,016

81,559

180
-

850
(700)
(31)

5,745
(5)

26,584
(21,893)
(972)

4
(89)

3
3

118
(2,851)

103
106

2,925

2,830

9,715
97,738

(471)
85,016

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ
กระแสเงินสด:
เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:
ตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
รอตัดบัญชี
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

379

378

11,392

11,391

180

-

5,745

-

-

-

(8)

1

(39)

1

(1,239)

46

520

379

1,494
17,384

(46)
11,392

184

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

511

การซื้อคืนหุ้นกู้และการออกหุ้นกู้
รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหุ้นกู้ ในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มีดังนี้
เมื ่ อ วั น ที ่ 5 พฤศจิ ก ายน พ.ศ. 2564 บริ ษ ั ท ได้ ด ำเนิ น การออกหุ ้ น กู ้ ด ิ จ ิ ท ั ล ชนิ ด ระบุ ช ื ่ อ ผู ้ ถ ื อ ไม่ ด ้ อ ยสิ ท ธิ
ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 6,000 ล้านบาท (179.96 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) อายุ 5 ปี โดยมี
อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ระหว่างร้อยละ 2.00 ถึงร้อยละ 2.75 ต่อปี คิดเป็นอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 2.25 ต่อปี
โดยบริ ษ ั ท ได้ เ ข้ า ทำสั ญ ญาแปลงหนี ้ ห ุ ้ น กู ้ ส กุ ล เงิ น บาทดั ง กล่ า วกั บ สถาบั น การเงิ น ให้ เ ป็ น หนี ้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์
สหรั ฐ อเมริก า (Cross Currency Swap) เป็น จำนวน 181.82 ล้านดอลลาร์ สหรั ฐ อเมริก าที ่อ ั ต ราแลกเปลี ่ ย นเฉลี่ ย
33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และดอกเบี้ยเฉลี่ยร้อยละ 2.53 ต่อปี
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6M LIBOR
+ 0.85+ 0.85 1.67 1.67
6M LIBOR
6M LIBOR
+ 0.95+ 0.95 1.6671.667
6M LIBOR

20 ตุล20
าคม
ตุลพ.ศ.
าคม 2567
พ.ศ. 2567
20 ตุล20
าคม
ตุลพ.ศ.
าคม 2567
พ.ศ. 2567

หน่วย:หน่ล้วาย:
นบาท
ล้านบาท

งบการเงิ
งบการเงิ
นรวมนรวม

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

477 477
119 119
596 596

476 476
119 119
595 595

15,92715,927
3,9933,993
19,92019,920

186 186

14,27914,279
3,5833,583
17,86217,862

31 ธัน31วาคม
ธันวาคม 31 ธัน31วาคม
ธันวาคม 31 ธัน31วาคม
ธันวาคม 31 ธัน31วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. พ.ศ.
2564 2564 พ.ศ. พ.ศ.
2563 2563 พ.ศ. พ.ศ.
2564 2564 พ.ศ. พ.ศ.
2563 2563

หน่วย:หน่ล้วาย:
นดอลลาร์
ล้านดอลลาร์
สหรัฐสหรั
อเมริฐอเมริ
กา กา

มูลค่ามูยุลตค่ิธารรมของเงิ
นกู้ยืมนระยะยาวมี
มูลค่ามใกล้
ยงกัเคีบยมูงกั
ลค่บามูตามบั
ญชี ตามที
่เปิดแสดงไว้
แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นข้อ 10.2.3
ยุติธรรมของเงิ
กู้ยืมระยะยาวมี
ูลค่เาคีใกล้
ลค่าตามบั
ญชี ตามที
่เปิดแสดงไว้
แล้วในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
นข้อ 10.2.3

กำหนดชำระคื
นเกิน น1เกิปีนแต่1ไม่ปีเแกิต่นไม่3เกิปีน 3 ปี
กำหนดชำระคื
- เงินกู-้ เงิ
480
านดอลลาร์
สหรัฐสฯ หรัฐฯ
นกูล้้ 480
ล้านดอลลาร์
- เงินกู-้ เงิ
120
านดอลลาร์
สหรัฐสฯ หรัฐฯ
นกูล้้ 120
ล้านดอลลาร์
รวมมูรวมมู
ลค่าตามบั
ญชี ญชี
ลค่าตามบั

อัตราดอกเบี
้ย ้ย
อัตราดอกเบี
อัตราดอกเบี
้ย ้ย ที่แท้จทีริ่แงท้จริง
อัตราดอกเบี
(ร้อยละต่
อปี) อปี) (ร้อยละต่
อปี) อปี) กำหนดไถ่
ถอน ถอน
(ร้อยละต่
(ร้อยละต่
กำหนดไถ่

เงินกู้ยเงิืมนระยะยาวจากสถาบั
กู้ยืมระยะยาวจากสถาบั
นการเงินการเงิ
น สรุปนได้สรุดปังต่ได้อดไปนี
ังต่อ้ ไปนี้

ข) ข)เงินกู้ยเงิืมนระยะยาว
กู้ยืมระยะยาว

บริษัทบริปตท.สำรวจและผลิ
ษัท ปตท.สำรวจและผลิ
ตปิโตรเลี
ตปิโยตรเลี
ม จำกั
ยมดจำกั
(มหาชน)
ด (มหาชน)
หมายเหตุ
หมายเหตุ
ประกอบงบการเงิ
ประกอบงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นรวมและงบการเงิ
นเฉพาะกิ
นเฉพาะกิ
จการจการ
สำหรัสำหรั
บปีสิ้นบสุปีดสวัิ้นนสุทีด่ วั31นทีธั่ น31วาคม
ธันวาคม
พ.ศ. พ.ศ.
2564 2564
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

513

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินกู้ยืมระยะยาวสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ
กระแสเงินสด:
เพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:
ตัดจำหน่ายต้นทุนทางการเงิน
รอตัดบัญชี
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ
ค)

งบการเงินรวม
หน่วย:ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

595

593

17,862

17,889

-

-

-

-

1

2

45

44

596

595

2,013
19,920

(71)
17,862

หนี้สินตามสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนี้สินตามสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ
กระแสเงินสด:
การจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:
ผลกระทบจากการนำ TFRS 16
มาปฏิบัติใช้
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ

งบการเงินรวม
หน่วย:ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

507

144

15,230

4,333

(145)

(115)

(4,621)

(3,612)

16
194
(3)
5
(2)

362
19
97
(1)
1
-

520
6,186
(85)
161
(52)

10,909
593
3,048
(24)
44
(1)

572

507

1,814
19,153

(60)
15,230
187
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย:ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือต้นปี สุทธิ
กระแสเงินสด:
การจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงที่มิใช่เงินสด:
ผลกระทบจากการนำ TFRS 16
มาปฏิบัติใช้
ต้นทุนทางการเงินรอตัดบัญชี
การเพิ่มขึ้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การลดลงของหนี้สินตามสัญญาเช่า
การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยน
จากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือปลายปี สุทธิ

57

1

1,707

32

(31)

(23)

(999)

(739)

1
34
(3)
3
(1)

30
1
48
-

45
1,088
(82)
82
(27)

905
40
1,509
(8)
3

60

57

197
2,011

(35)
1,707

งบกำไรขาดทุนมีรายการที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ดังต่อไปนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
ซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าเช่า
ผันแปรที่ไม่รวมในหนี้สินตามสัญญาเช่า

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

9

11

288

357

5

4

148

121

-

-

3

4

188

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่าระยะสั้น
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
ซึ่งสินทรัพย์มีมูลค่าต่ำ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าเช่า
ผันแปรที่ไม่รวมในหนี้สินตามสัญญาเช่า
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2563

2

3

60

87

4

3

137

79

-

-

2

2

26 ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
ประมาณการหนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่า 1 ปี

2,724
(265)

3,203
(63)

91,044
(8,878)

96,209
(1,881)

2,459

3,140

82,166

94,328

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
ประมาณการหนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่า 1 ปี

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1,310
(234)

1,713
(49)

43,795
(7,831)

51,468
(1,492)

1,076

1,664

35,964

49,976

189

516

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีของประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต เป็นดังนี้
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
การซื้อธุรกิจ
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ในระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สิน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

3,203
4
49
(36)
64
(556)
(4)
2,724

3,010
191
(24)
95
(69)
3,203

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้น
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ในระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สิน
ผลต่างจากอัตราแลกเปลี่ยน
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

1,713
12
(29)
31
(413)
(4)
1,310

1,584
92
(11)
49
(1)
1,713

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
96,209
138
1,564
(1,152)
2,042
(17,762)
(117)
10,122
91,044

90,772
5,990
(754)
2,973
(2,169)
(603)
96,209

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
51,468
393
(929)
989
(13,200)
(120)
5,194
43,795

47,774
2,882
(343)
1,529
(28)
(346)
51,468

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 บริษัทได้ทำสัญญา ข้อตกลงการส่งมอบสิ่งติดตั้ง กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน เพื่อกำหนดรายการสิ่งติดตั้งที่ผู้รับสัมปทานโครงการบงกชจะส่งมอบให้แก่รัฐเมื่อสิ้นอายุสัมปทาน รวมถึงค่าใช้จ่าย
ในการรื้อถอนสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบที่จะต้องจ่ายให้แก่รัฐตามสัดส่วนของบริษัท โดยบริษัทได้รับรู้ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอน
อุปกรณ์การผลิตสำหรับสิ่งติดตั้งที่จะส่งมอบ ให้สอดคล้องกับประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตที่จะต้องจ่ายให้แก่รัฐ
และปรับมูลค่าตามบัญชีของสิ่งติดตั้งที่ส่งมอบ รวมทั้งค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง

190

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

517

กลุ่มบริษัทบันทึกประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต เมื่อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่จะเกิดภาระผูกพัน อันเป็น
ผลเนื่องมาจากเหตุการณ์ในอดีตและสามารถประมาณการจำนวนเงินที่ต้องจ่ายได้อย่างสมเหตุสมผลโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัท
และดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร กลุ่มบริษัทรับรู้ประมาณการหนี้สินดังกล่าวโดยใช้มูลค่าปัจจุบัน คิดลดก่อนภาษีจากจำนวน
ประมาณการของต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตที่สร้างเสร็จพร้อมใช้งาน ซึ่งต้นทุนดังกล่าวได้รวมเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์
เพื่อการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม และตัดจำหน่ายโดยวิธีสัดส่วนของผลผลิตของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว หรือปริมาณ
สำรองที่พิสูจน์และพัฒนาสำเร็จ ส่วนประมาณการหนี้สินที่เพิ่มขึ้นที่สะท้อนถึงระยะเวลาที่ผ่านไปซึ่งเกิดจากส่วนคิดลดที่ทยอย
ลดลงในแต่ละงวด กลุ่มบริษัทรับรู้เป็นต้นทุนทางการเงินในงบกำไรขาดทุนในงวดที่เกิดขึ้น
การประมาณการหนี้สินขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในปัจจุบัน ได้แก่ ข้อบังคับต่างๆ เทคโนโลยี และระดับราคา ดังนั้นผลที่เกิดขึ้นจริง
อาจแตกต่างไปจากที่ประมาณการและตั้งข้อสมมติฐานไว้
27 ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อ
ระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
ประมาณการหนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่า 1 ปี

236
(115)

191
(88)

7,894
(3,859)

5,732
(2,631)

121

103

4,035

3,101

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อ
ระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม
หัก ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
ประมาณการหนี้สินส่วนที่ถึงกำหนดชำระ
เกินกว่า 1 ปี

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

145
(105)

173
(85)

4,856
(3,529)

5,206
(2,576)

40

88

1,327

2,630
191

518

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปลี่ยนแปลงในระหว่างปีของประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม เป็นดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ในระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

191
157
(117)
5
236

269
1
(90)
17
(6)
191

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
ประมาณการหนี้สินเพิ่มขึ้นในระหว่างปี
ประมาณการหนี้สินที่ใช้ในระหว่างปี
ต้นทุนทางการเงิน
การกลับรายการประมาณการหนี้สินที่ไม่เกิดขึ้น
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม

173
75
(106)
3
145

250
1
(88)
14
(4)
173

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
5,732
5,018
(3,736)
168
712
7,894

8,100
36
(2,818)
521
(180)
73
5,732

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
5,206
2,403
(3,396)
99
544
4,856

7,548
16
(2,751)
449
(129)
73
5,206

กลุ่มบริษัทได้ตกลงทำสัญญาต่ออายุสัมปทานกับกระทรวงพลังงานเพื่อขยายระยะเวลาการผลิตเพิ่มเป็นระยะเวลา 10 ปี
การต่อสัญญาดังกล่าวทำให้กลุ่มบริษัทต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนการขยายระยะเวลาการผลิตให้กับกระทรวงพลังงาน โดยฝ่าย
บริหารได้ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนดังกล่าวโดยใช้วิธีการคิดลดกระแสเงินสดตามอายุของสัญญาต่ออายุสัมปทาน โดยใช้
ข้อสมมติฐานที่สำคัญ เช่น ข้อมูลปริมาณการขาย และราคาน้ำมัน เป็นต้น

192

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

519

28 ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

194
11
205

252
14
266

6,495
369
6,864

7,571
404
7,975

37
1
38

22
1
23

1,184
43
1,227

689
41
730

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
งบแสดงฐานะการเงิน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
หนี้สินในงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุน
ผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุ
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

111
11
122

175
13
188

3,692
369
4,061

5,254
403
5,657

27
1
28

14
1
15

872
43
915

431
41
472

193

520

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายการเคลื่อนไหวของประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานเมื่อเกษียณอายุที่กำหนดไว้ระหว่างปี มีดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ผลของการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

252
16
14
7
289

233
15
7
255

7,571
509
440
235
8,755

7,023
479
210
7,712

(72)
(10)

(1)
(8)

(2,361)
(314)

(45)
(240)

(13)
(95)
194

6
(3)
252

(421)
836
(2,260)
6,495

195
(51)
(141)
7,571

194

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ณ วันที่ 1 มกราคม
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย

กำไรจากการประมาณตามหลักคณิตศาสตร์
ประกันภัย
ผลประโยชน์ที่จ่าย
ผลของการเปลี่ยนแปลงในอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม

521

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

175
10
13
3
201

167
11
3
181

5,253
336
434
102
6,125

5,037
336
95
5,468

(65)
(8)

(7)

(2,167)
(248)

(217)

(18)
(91)
110

1
(6)
175

(589)
571
(2,433)
3,692

31
(29)
(215)
5,253

ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนสำหรับปี มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

16
14
7
37
1
38

15
7
22
1
23

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
509
440
235
1,184
43
1,227

479
210
689
41
730

195

522

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ต้นทุนบริการปัจจุบัน
ต้นทุนบริการในอดีต
ต้นทุนดอกเบี้ย
รวม
ผลประโยชน์ระยะยาวอื่น
ค่าใช้จ่ายที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุน

11
13
3
27
1
28

11
3
14
1
15

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
336
434
102
872
43
915

336
95
431
41
472

(กำไร) ขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่รับรู้ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางประชากรศาสตร์
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

(59)
3
(16)
(72)

(1)
(1)

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานทางประชากรศาสตร์
การปรับปรุงจากประสบการณ์
รวม

(51)
(14)
(65)

-

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(1,951)
105
(515)
(2,361)

(45)
(45)

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
(1,706)
3
(464)
(2,167)

-
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยที่ใช้เป็นดังนี้
อัตราร้อยละต่อปี
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
อัตราคิดลด
อัตราเงินเฟ้อ
อัตราการหมุนเวียนของพนักงาน

0.52 - 6.70
2.0
0.0 - 15.0

1.9 - 7.15
2.0 - 2.5
0.0 - 14.0

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวของข้อสมมติฐานหลักในการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยเป็นดังนี้
ผลกระทบต่อภาระผูกพันโครงการผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ เพิ่มขึ้น (ลดลง)
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย: ล้านบาท
อัตราคิดลด
อัตราเพิ่มขึ้น ร้อยละ 1
อัตราลดลง ร้อยละ 1

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

(15)
19

(23)
27

(506)
630

(677)
819

การวิเคราะห์ความอ่อนไหวข้างต้นนี้อ้างอิงจากการเปลี่ยนแปลงข้อสมมติฐานใดข้อสมมติฐานหนึ่ง ขณะที่ให้ข้อสมมติฐานอื่น
คงที่ ในทางปฏิบัติสถานการณ์ดังกล่าวยากที่จะเกิดขึ้น และการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานบางเรื่องอาจมีความสัมพันธ์กัน
ในการคำนวณการวิเคราะห์ความอ่อนไหวของภาระผูกพันผลประโยชน์ที่กำหนดไว้ที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงในข้อสมมติฐานหลัก
ได้ใช้วิธีเดียวกันกับการคำนวณหนี้สินผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่รับรู้ในงบแสดงฐานะการเงิน
วิธีการและประเภทของข้อสมมติฐานที่ใช้ในการจัดทำการวิเคราะห์ความอ่อนไหวไม่ได้เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 ระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของภาระผูกพันตามโครงการผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุคือ
23.6 ปี (พ.ศ. 2563 : 20 ปี)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การวิเคราะห์การครบกำหนดของการจ่ายชำระผลประโยชน์เมื่อเกษียณอายุที่ไม่มีการคิดลด :
งบการเงินรวม

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564
ไม่เกิน 1 ปี
มากกว่า 1 ถึง 5 ปี
มากกว่า 5 ถึง 10 ปี
มากกว่า 10 ปี

หน่วย:
ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย:
ล้านบาท

10
44
47
359
460

337
1,459
1,581
11,990
15,367

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย:
ล้านดอลลาร์
หน่วย:
สหรัฐอเมริกา
ล้านบาท
3
37
37
316
393

103
1,232
1,252
10,547
13,134

29 ทุนเรือนหุ้น
หุ ้ น สามั ญ จดทะเบี ย นทั ้ ง หมดซึ ่ ง มี ร าคามู ล ค่ า ที ่ ต ราไว้ ห ุ ้ น ละ 1 บาท (พ.ศ. 2563: 1 บาท) มี จ ำนวน 3,969.98 ล้ า นหุ้ น
(พ.ศ. 2563 : 3,969.98 ล้านหุ้น) หุ้นทั้งหมดได้ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว
30 สำรองตามกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องกันเงินสำรองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิ
ประจำปี จนกว่าสำรองนี้จะมีมูลค่าไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำรองนี้ไม่สามารถนำไปจ่ายเงินปันผลได้
ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว
31 เงินปันผล
เมื่อวันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ
4.25 บาท ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2563 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และสำหรับงวดหกเดือนหลังของปี พ.ศ. 2563 ในอัตราหุ้นละ 2.75 บาท เมื่อวันที่ 26 เมษายน
พ.ศ. 2564
เมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2564 ในอัตราหุ้นละ
5.00 บาท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี พ.ศ. 2564 ไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2564 คงเหลือสำหรับงวดหกเดือนหลังของปี พ.ศ. 2564 อีกในอัตราหุ้นละ 3.00 บาท ซึ่งจะจ่าย
เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

525

32 ค่าใช้จ่ายตามลักษณะ
ค่ า ใช้ จ ่ า ยตามลั ก ษณะที ่ ส ำคั ญ ของกลุ ่ ม บริ ษ ั ท ซึ ่ ง ได้ ร วมค่ า ใช้ จ ่ า ยตามสั ด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ในแต่ ล ะโครงการสำหรับปี
มีรายละเอียดดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค่าตัดจำหน่ายหลุมสำรวจและโครงการ
ค่าใช้จ่ายงานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์
ค่าขนส่ง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

287
188
215
7
149

270
159
62
46
120

หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
9,116
6,002
6,764
226
4,757

8,459
4,983
1,943
1,439
3,762

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

เงินเดือน ค่าแรงและผลประโยชน์พนักงาน
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา
ค่าตัดจำหน่ายหลุมสำรวจและโครงการ
ค่าใช้จ่ายงานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์
ค่าขนส่ง

พ.ศ. 2564

พ.ศ. 2563

273
69
62

246
67
1
51

หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
8,713
2,214
1
1,975

7,683
2,082
37
2
1,610

33 ภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 คำนวณโดยใช้อัตราภาษีดังนี้
อัตราร้อยละ
ภาษีเงินได้ในประเทศไทย
- ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามประมวลรัษฎากร
- ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และ พ.ศ. 2532
- ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมตามพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2560

3, 20
50
20
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อัตราร้อยละ
ภาษีเงินได้จากการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียตามพระราชบัญญัติภาษี
เงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2541 และ ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย
- รอบระยะเวลาบัญชีแรกถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่แปด
- รอบระยะเวลาบัญชีที่เก้าถึงรอบระยะเวลาบัญชีที่สิบห้า
- รอบระยะเวลาบัญชีที่สิบหกเป็นต้นไป
ภาษีเงินได้ในประเทศมาเลเซีย
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้จากการส่งออกกำไร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐโปรตุเกส
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสหราชอาณาจักร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐไซปรัส
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้จากการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรปิโตรเลียมในประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศแคนาดา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสหรัฐเม็กซิโก
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐปานามา
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้ในประเทศรัฐสุลต่านโอมาน
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ยกเว้น
10
20
24
25, 38
22
20, 50
30
20
17
16.5
21
19
15, 25
12.5
30
40
24, 34
23
30
25
38
20-70
15
55, 80
50, 55
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อัตราร้อยละ
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐคาซัคสถาน
- ภาษีเงินได้นิติบุคคล
- ภาษีเงินได้จากการส่งออกกำไร
ภาษีเงินได้นิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐโมซัมบิก
ภาษีเงินได้ปิโตรเลียมในประเทศสาธารณรัฐแองโกลา

30
15
32
50

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม ประกอบด้วย

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

1,265
22
1,287

726
(123)
603

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ภาษีเงินได้งวดปัจจุบัน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
รวมค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

599
(54)
545

457
(122)
335

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
40,655
873
41,528

22,679
(3,915)
18,764

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
19,183
(1,649)
17,534

14,276
(3,866)
10,410
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ภาษีเงินได้สำหรับกำไรก่อนหักภาษีของกลุ่มบริษัทมียอดจำนวนเงินที่แตกต่างจากการคำนวณกำไรทางบัญชีคูณกับภาษีของ
ประเทศที่บริษัทใหญ่ตั้งอยู่ มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 50
ผลกระทบ:
(กำไร) ขาดทุนจากกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
การปรับปรุงจากงวดก่อน
ผลการดำเนินงานของบริษัทร่วม
และการร่วมค้า สุทธิจากภาษี
ค่าภาคหลวงที่ใช้เป็นเครดิตภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลของ
สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
ผลต่างของอัตราภาษีที่กลุ่มบริษัทดำเนิน
กิจการอยู่
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้

งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

2,497
1,249

1,322
661

80,392
40,196

41,428
20,714

246
185
(15)

(22)
311
5

7,920
5,952
(474)

(684)
9,757
165

(8)
(485)

(21)
(392)

(244)
(15,606)

(654)
(12,273)

10

95

294

2,913

105
1,287

(32)
(2)
603

3,387
103
41,528

(1,016)
(158)
18,764
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
กำไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีคำนวณจากอัตราภาษี ร้อยละ 50
ผลกระทบ:
กำไรจากกิจการที่ไม่ต้องเสียภาษี
ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถหักภาษี
การปรับปรุงจากงวดก่อน
ค่าภาคหลวงที่ใช้เป็นเครดิตภาษี
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจากผลของ
สกุลเงินที่ใช้ในการดำเนินงาน
ผลต่างของอัตราภาษีบนกำไรก่อนภาษี
อื่น ๆ
ภาษีเงินได้

529

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1,821
911

1,069
535

58,500
29,250

33,410
16,705

(15)
173
(1)
(390)

(6)
153
13
(325)
42

(461)
5,573
(23)
(12,501)

(181)
4,782
394
(10,140)
1,316

(133)
545

(78)
1
335

(4,282)
(22)
17,534

(2,429)
(37)
10,410

34 การซื้อธุรกิจ
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้ลงนามในสัญญา
ซื้อขายสัดส่วนการลงทุน (Sale and Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนร้อยละ 20 ในโครงการโอมานแปลง 61
ในประเทศโอมานจาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) ทั้งนี้ การซื้อสัดส่วนการลงทุนดังกล่าวได้เสร็จสิ้นเมื่อวันที่
23 มีนาคม พ.ศ. 2564 โดยการลงทุนนี้เป็นการลงทุนในการดำเนินงานร่วมกัน
ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้คำนวณหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อและการปันส่วนต้นทุนของโครงการโอมาน
แปลง 61 แล้วเสร็จในไตรมาส 4 ของปี พ.ศ. 2564 โดยมีกำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งเป็นผลมาจากราคา
น้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและการดำเนินงานของโครงการที่ดีขึ้นกว่าแผนงานเมื่อเทียบกับวันที่กำหนดราคาซื้อขายตาม SPA
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

รายละเอียดของมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้ ณ วันที่ซื้อ และกำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
ที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบการเงินรวม

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสำรวจและประเมินค่า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
สินทรัพย์สุทธิที่ระบุได้
กำไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรม
รวมสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้

หน่วย: ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา

หน่วย: ล้านบาท

2
18
7
2,166
332
217
(28)
(4)
2,710
(342)
2,368

48
558
228
69,381
10,286
6,737
(864)
(138)
86,236
(10,694)
75,542

มูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนทั้งหมดที่โอนให้ ณ วันที่ซื้อจำนวน 2,368.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (75,541.76 ล้านบาท)
ประกอบด้วยเงินสดจ่ายสุทธิกับรายการปรับปรุงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ใน SPAจำนวน 2,299.49 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(73,409.45 ล้านบาท) และมูลค่ายุติธรรมของสิ่งตอบแทนที่คาดว่าจะต้องจ่ายในอนาคต จำนวน 68.89 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
(2,132.31 ล้านบาท) ซึ่งคำนวณตามวิธีคิดลดกระแสเงินสด โดยอ้างอิงอัตราคิดลดและข้อสมมติฐานเกี่ยวกับความน่าจะเป็นที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นมูลค่ายุติธรรมระดับที่ 3
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
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35 กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม มีดังนี้

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
(หน่วย: ล้าน)
หัก ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน (หน่วย: ล้าน)
การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
(หน่วย: ล้าน)
ภาษีเงินได้สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุน (หน่วย: ล้าน)
กำไรที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(หน่วย: ล้าน)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี (ล้านหุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินรวม
หน่วย: บาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1,211

720

38,864

22,664

(9)

(10)

(294)

(315)

-

-

-

-

(2)

2

(52)

78

1,200

712

38,518

22,427

3,970
0.30

3,970
0.18

3,970
9.70

3,970
5.65
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
กำไรที่เป็นของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทใหญ่
(หน่วย: ล้าน)
หัก ดอกเบี้ยจ่ายสำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน (หน่วย: ล้าน)
การไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
(หน่วย: ล้าน)
ภาษีเงินได้สำหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มี
ลักษณะคล้ายทุน (หน่วย: ล้าน)
กำไรที่ใช้ในการคำนวณกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
(หน่วย: ล้าน)
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นในระหว่างปี (ล้านหุ้น)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: บาท
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563

1,276

734

40,966

23,000

(9)

(9)

(294)

(294)

-

-

-

-

(2)

2

(46)

63

1,265

727

40,626

22,769

3,970
0.32

3,970
0.18

3,970
10.23

3,970
5.74

36 ภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น
36.1 ภาระผูกพันตามสัญญา
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563 ภาระผูกพันตามสัญญาที่มีสาระสำคัญ ซึ่งยังไม่ได้รับรู้ในงบการเงิน
มีดังนี้
งบการเงินรวม
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
ภาระผูกพันอื่น
รวม

1,637
72
1,709

1,035
54
1,089

54,708
2,406
57,114

31,099
1,622
32,721
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• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
ภาระผูกพันรายจ่ายฝ่ายทุน
ภาระผูกพันอื่น
รวม

310
22
332

233
29
262
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย: ล้านบาท
31 ธันวาคม
31 ธันวาคม
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2563
10,360
735
11,095

6,992
874
7,866

36.2 หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น


เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA) ได้รับคำฟ้องจาก
ตัวแทนของกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในติมอร์ตะวันตกที่ได้ยื่นฟ้องร้องคดีแบบกลุ่ม (Class Action) ต่อศาลสหพันธรัฐ
ประเทศออสเตรเลียผ่านทางสำนักทะเบียนของเมืองซิดนีย์ เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุการณ์น้ำมันดิบ
รั่วไหลจากแหล่งมอนทาราในทะเลติมอร์เมื่อปี พ.ศ. 2552 ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2564 ศาลได้มีคำพิพากษา
โดยศาลเชื่อว่าน้ำมันจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราได้ไปถึงบริเวณเพาะเลี้ยงสาหร่ายของผู้นำ
ในการดำเนินคดีแบบกลุ่มในปลายปี พ.ศ. 2552 ทำให้สาหร่ายได้รับความเสี ยหายและเป็นอุ ปสรรคต่ อ การ
เพาะเลี้ยงสาหร่ายในช่วงเวลา 5 ปีต่อมา ซึ่งศาลได้กำหนดค่าเสียหายให้กับโจทก์ซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินคดีแบบ
กลุ ่ ม เพี ย งรายเดี ย ว เป็ น จำนวนเงิ น ประมาณ 253 ล้ า นรู เ ปี ย ะห์ หรื อ เที ย บเท่ า ประมาณ 0.02
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (0.59 ล้านบาท) ทั้งนี้ จะมีดอกเบี้ยคำนวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 จำนวนเงิน
ประมาณ 165 ล้านรูเปียะห์ หรือเทียบเท่าประมาณ 0.01 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (0.39 ล้านบาท)
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ศาลได้มีคำพิพากษาในประเด็นที่เหลือเกี่ยวกับคำถามร่วมในคดี โดยศาลได้ระบุ
บริเวณที่เชื่อว่าน้ำมันจากเหตุการณ์น้ำมันดิบรั่วไหลจากแหล่งมอนทาราไปถึง ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 (เป็นอย่างน้อย) ทั้งนี้ ศาลได้ตัดสินเฉพาะในส่วนของโจทก์ซึ่งเป็นผู้นำในการดำเนินคดีแบบ
กลุ่มเพียงรายเดียวและคำถามร่วมในคดีเท่านั้น ในส่วนของผู้ร่วมดำเนินคดีแบบกลุ่มรายอื่น ยังต้องพิจารณาเรื่อง
อายุความและค่าเสียหายแยกต่างหากต่อไป และคำพิพากษาของศาลไม่ได้ยกเว้นหน้าที่การพิสูจน์ความเสียหายที่
แท้จริงของผู้ร่วมดำเนินคดีรายอื่น
ในขณะนี้ PTTEP AAA ยังไม่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนผู้ร่วมดำเนินคดีแบบกลุ่ม รวมถึงพยานหลักฐานเกี่ยวกับ
ค่ า เสีย หายที่เรี ยกร้ อ งและอายุค วามของผู ้ ร่ว มดำเนิ น คดีแ บบกลุ่ม ทั้งนี ้ เมื่อ วัน ที ่ 13 ธัน วาคม พ.ศ. 2564
PTTEP AAA ได้ใช้สิทธิยื่นขออุทธรณ์แล้ว จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงยังไม่มีการตั้งประมาณการหนี้สินสำหรับคดีนี้
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564


ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทมีภาระหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นซึ่งเป็นหนังสือค้ำประกัน (Letter of Guarantee)
เป็นจำนวนเงินเทียบเท่า 292.94 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (9,790.03 ล้านบาท) สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ
และจำนวนเงินเทียบเท่า 430.30 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (14,380.41 ล้านบาท) สำหรับงบการเงินรวม

36.3 ภาระผูกพัน
ภาระผูกพันจากการค้ำประกันหุ้นกู้และเงินกู้ยืมของบริษัทย่อย
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับ PTTEP Canada International
Finance Limited (PTTEP CIF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท สำหรับหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวน
490 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด
(ปตท.สผ.ศง.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท สำหรับหุ้นกู้สกุลเงินบาทจำนวน 15,000 ล้านบาท และหุ้นกู้สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา รวมจำนวน 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันเงินกู้ยืมประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิให้กับ ปตท.สผ.ศง. สำหรับ
เงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จำนวน 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินให้กับ ปตท.สผ.ศง. ในการแปลงภาระหนี้
สกุลเงิ น บาทเป็น หนี ้ส กุ ลเงิ น ดอลลาร์ สหรัฐ อเมริ กา (Cross Currency Swap) โดยมีวงเงิ น ค้ ำ ประกั น จำนวน 360
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันการทำสัญญาอนุพันธ์ทางการเงินให้กับ ปตท.สผ.ศง. ในการเข้าทำสัญญาสิทธิใน
อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงแบบไม่มีค่าสิทธิ (Zero Cost Collar) โดยมีวงเงินค้ำประกันจำนวน 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันสัญญาเงินกู้รูปแบบ Project Finance ของบริษัทย่อยของ Moz LNG1 Holding
Company Ltd โดยมีวงเงินจำนวน 14,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทค้ำประกันตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
กลุ่มบริษัทใน Moz LNG1 Holding Company Ltd ที่อตั ราร้อยละ 8.5 คิดเป็นวงเงินค้ำประกันตามสัดส่วนจำนวน 1,267
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
บริษัทมีภาระผูกพันจากการค้ำประกันสัญญาเงินกู้ยืมระยะสั้นประเภทวงเงินสินเชื่อแบบหมุนเวียนแบบไม่สามารถ
ยกเลิกได้กับสถาบันการเงินของ ปตท.สผ.ศง. สำหรับเงินกู้ยืมสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา วงเงินกู้จำนวน 400
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 มียอดวงเงินกู้ที่ยังไม่ได้เบิกใช้จำนวน 400 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
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37 เหตุการณ์ภายหลังวันที่ในรายงาน
เมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2565 MoZ LNG1 Holding Company Ltd (HoldCo) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของกลุ่มบริษัทได้ทำการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนจำนวน 20.66 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 20.66 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้นของกลุ่มบริษัทแล้ว จำนวน 1.76 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 HoldCo ได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 54.07 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จำนวน 54.07 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา โดยกลุ่มบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้น
ของกลุ่มบริษัทแล้ว จำนวน 4.60 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2565 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (ปตท.สผ. อีเอช) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของบริษัทได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียน จำนวน 182.85 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 1.83 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ
100 บาท โดยบริษัทได้ชำระค่าหุ้นตามสัดส่วนการถือหุ้ นของบริษัทแล้วจำนวน 5.45 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2565 TotalEnergies EP Myanmar ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการและผู้ร่วมทุนในโครงการยาดานาและ
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ถือสัดส่วนร้อยละ 31.2375 ได้แจ้งขอถอนตัวจากการเป็นผู้ร่วมทุนและ
ผู้ดำเนินการในโครงการดังกล่าว อย่างไรก็ตาม TotalEnergies EP Myanmar จะยังคงเป็นผู้ดำเนินการในโครงการต่อไปอีก
6 เดือน เพื่อรักษาความต่อเนื่องในการผลิตก๊าซธรรมชาติของโครงการ โดยกลุ่มบริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาแนวทาง
การบริหารจัดการ
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2564

ข้้อมููลเพิ่่�มเติิมเกี่่�ยวกัับกิิจกรรมการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม (ไม่่ ได้้ตรวจสอบ)

เอกสารแนบ: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)

(ก)

สรุปปริมาณสำรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด
ดังตารางที่แนบ ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียม
ของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ ปริมาณสำรองที่ตรงตามมาตรฐาน ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วในรายงานนี้ จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็น
ส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
นอกจากนี้เพื่อให้การประมาณและการรายงานปริมาณสำรองปิโตรเลียมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสอบทาน
และกำกับดูแลที่ดี ปตท. สผ. ยังมีคณะกรรมการปริมาณสำรองปิโตรเลียม (Reserves Committee) ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้
•

พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบต่อปริมาณสำรองปิโตรเลียมประจำปี (Annual Reserves)

•

พิ จารณากลั่ น กรองและอนุ มั ติ ก ารเปลี่ ย นแปลงปริม าณสำรองปิ โตรเลี ย มอย่า งมี นัย ยะ (Major Changes of
Reserves) และปริมาณสำรองปิโตรเลียมสำหรับโครงการใหม่ที่เข้าซื้อและควบรวมกิ จการ (Reserves for NewlyAcquired Project)

•

ตรวจสอบขั้นตอนการประเมินปริมาณสำรองปิโตรเลียมและการรายงานข้อมูลปริมาณสำรองปิโตรเลียมให้เป็นไป
ตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ และมาตรฐานสากล

•

พิจ ารณาอนุ มัติ แผนการดำเนิน การตรวจประเมิ น ประจำปีด้ านปริมาณสำรองปิ โตรเลี ย ม (Annual Reserves
Audit Plan) และแต่ ง ตั้ ง ผู้ ต รวจประเมิ น ปริ ม าณสำรองปิ โตรเลี ย ม (Reserves Auditor) และอนุ มั ติ ร ายงาน
การตรวจประเมินประจำปีด้านปริมาณสำรองปิโตรเลียม (Reserves Audit Report) เพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ
และเกิดการพัฒนากระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ.(1) คิดเป็นปริมาณ
น้ำมั นดิบ และคอนเดนเสท(2) 357 ล้านบาร์เรล และเป็ นก๊าซธรรมชาติ 5,973 พั นล้านลูกบาศก์ฟุต (993 ล้านบาร์เรลเทียบเท่ า
น้ำมันดิบ) รวมทั้งหมดเป็น 1,350 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ
ปริม าณการผลิ ต ปิ โตรเลี ย มรวมทุ ก โครงการของกลุ่ ม ปตท.สผ.(1) ในปี 2564 คิ ด เป็ น 181 ล้ า นบาร์เรลเที ย บเท่ า
น้ำมันดิบ โดยแบ่งเป็นน้ำมันดิบและคอนเดนเสท(2) 48 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 821 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (133 ล้านบาร์เรล
เที ยบเท่าน้ ำมัน ดิบ ) คิ ดเป็ นอั ตราการผลิต ประมาณ 494,877 บาร์เรลเทีย บเท่ าน้ำมั นดิ บต่ อ วัน เพิ่ ม ขึ้น จากปี ที่แ ล้ วประมาณ
72,599 บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 17 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการผลิตจากโครงการ Oman Block 61 ที่
ปตท.สผ. เข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น 20% และแหล่ง Rotan และ Buluh ซึ่งอยู่นอกชายฝั่งรัฐซาบาห์ ของโครงการมาเลเซียที่เริ่มทำ
การผลิตก๊าซธรรมชาติครั้งแรกในราวต้นปี 2564

(1)
(2)

รวมโครงการร่วมทุนอพิโก
รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2564
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว(1)
น้ำมันดิบและคอนเดนเสท(2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วของบริษัทและ
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุ ม พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม และ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสำรองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วของบริษัทและ
บริษัทย่อย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุ ม พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม และ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสำรองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(1)
(2)

ก๊าซธรรมชาติ
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ
(ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

123
9
1

187
4
6

310
13
7

2,704
145
1

2,377
23
0

5,081
168
1

564
33
1

574
9
6

1,138
42
7

6

6

12

165

2

167

33

6

39

(27)
112

(20)
183

(47)
295

(435)
2,580

(231)
2,171

(666)
4,751

(98)
533

(55)
540

(153)
1,073

112
7
2

183
4
-

295
11
2

2,580
51
2

2,171
(25)
-

4,751
26
2

533
15
3

540
2
-

1,073
17
3

20

8

28

781

48

829

147

15

162

(26)

69
(22)

69
(48)

(470)

1,117
(342)

1,117
(812)

(103)

264
(76)

264
(179)

115

242

357

2,944

2,969

5,913

595

745

1,340

ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2564
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)
ปริมาณสำรองน้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติที่พิสูจน์แล้ว(1)
น้ำมันดิบและคอนเดนเสท(2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วจากการลงทุน
ในการร่วมค้า(3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุ ม พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม และ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสำรองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
ปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วจากการลงทุน
ในการร่วมค้า(3)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุ ม พั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม และ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสำรองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รวมปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ก๊าซธรรมชาติ
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ปริมาณเทียบเท่าน้ำมันดิบ
(ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

0
0

-

0
0

16
2

-

16
2

2
0
1

-

2
0
1

(0)
0

-

(0)
0

(9)
9

-

(9)
9

(2)
1

-

(2)
1

0
0

-

0
0

9
(3)
63

-

9
(3)
63

1
(0)
11

-

1
(0)
11

(0)
0

-

(0)
0

(9)
60

-

(9)
60

(2)
10

-

(2)
10

115

242

357

3,004

2,969

5,973

605

745

1,350

ปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสำรองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
รวมถึงก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL)
(3)
สัดส่วนของปริมาณสำรองจากโครงการร่วมทุนอพิโก
(1)
(2)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2564
(ข)

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม จะแสดงถึงสินทรัพย์ของโครงการต่าง ๆ ทั้งที่พบปริมาณสำรอง
ที่พิสูจน์แล้วและยัง ไม่ได้พิสูจน์ รวมถึงค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า ของ
สินทรัพย์
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วประกอบด้วย หลุมสำรวจ หลุมพัฒนา ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม สิ น ทรั พ ย์ สิ ท ธิ ก ารใช้ รวมถึ ง ประมาณการค่ า รื้ อ ถอนอุ ป กรณ์ ก ารผลิต
ส่วนสินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ยังไม่พบปริมาณ
สำรองที่พิสูจน์แล้ว

(ค)

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

2564

2563

สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์รวมของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจำหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม

36,055
4,446
40,501
(25,588)
14,913

32,435
4,694
37,129
(23,996)
13,133

รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน การสำรวจและการพัฒนาปิโตรเลียม
รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทานการสำรวจและการพัฒนา
ปิโตรเลียม ทั้งที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสิทธิสัมปทานของโครงการ
ต่าง ๆ ทั้งที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วและยังไม่ได้พิสูจน์
รายจ่ายเพื่อการสำรวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสำรวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะ
และเตรียมหลุมสำรวจรวมถึงค่าสงวนพื้นที่ในแปลงสำรวจ
รายจ่ายเพื่ อการพั ฒนาประกอบด้ วย รายจ่ายเพื่อการขุ ดเจาะและเตรี ยมหลุมพั ฒนา และรายจ่ ายในการปรั บปรุ ง
กระบวนการผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ สำหรับการพัฒนาปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วเพื่อใช้ ใน
การผลิต การแยก การปรับปรุงคุณภาพปิโตรเลียม และการรวบรวมและเก็บรักษาปิโตรเลียม รวมทั้งรายจ่ายเพื่อท่อขนส่งก๊ าซ
ธรรมชาติ

เอกสารแนบ 5 หน้า 4
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2564

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน
- โครงการที่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว
- โครงการที่ยังไม่พบปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว
รายจ่ายเพื่อการสำรวจ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา
รวม
(ง)

2564
ในประเทศ ต่างประเทศ
19
44
799
862

2,300
3
157
832
3,292

2563
รวม

ในประเทศ ต่างประเทศ

2,319
3
201
1,631
4,154

8
21
669
698

1
133
510
644

รวม
8
1
154
1,179
1,342

รายงานผลการดำเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
รายงานผลการดำเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดำเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม สำหรับปี 2564 และ 2563
โดยแสดงไว้ในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อ การดำเนินงานและบำรุงรักษาหลุมผลิต ตลอดจน
เครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสำรวจเพื่องานธรณี วิทยา และธรณี ฟิสิกส์ และค่าตัดจำหน่ายหลุมสำรวจ
รวมถึงต้นทุนของโครงการที่ไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งค่าตัดจำหน่ายประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่
เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม และรายได้อื่น ๆ
ภาษีเงินได้คำนวณจากกำไรจากผลการดำเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของสำนักงานใหญ่และต้นทุนทางการเงินไม่รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคำนวณผลการดำเนินงานของ
กิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
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แบบ 56-1 ประจำปี 2564

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
รายได้ :
รายได้จากการขาย – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายได้จากการขาย – บริษัทอื่น
รายได้จากการขายรวม
ค่าใช้จ่าย :
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสำรวจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวง
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น
ค่าใช้จ่ายรวม
ผลการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ผลการดำเนินงานสุทธิ
(จ)

2564
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2563
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

4,074
231
4,305

1,029
1,677
2,706

5,103
1,908
7,011

3,290
251
3,541

864
961
1,825

4,154
1,212
5,366

454
0
43
501

623
226
96
29

1,077
226
139
530

461
5
32
408

583
99
99
2

1,044
104
131
410

1,339
3
2,340
1,965
691
1,274

825
(222)
1,577
1,129
630
499

2,164
(219)
3,917
3,094
1,321
1,773

1,392
(33)
2,265
1,276
385
891

659
89
1,531
294
198
96

2,051
56
3,796
1,570
583
987

รายงานมูลค่าปัจจุบันตามมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
ตามมาตรฐานการวั ด มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของกระแสเงิน สดสุ ท ธิ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปริ ม าณสำรองปิ โตรเลี ย มที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว
จะคำนวณโดยใช้ราคาเฉลี่ย 12 เดือน* (คำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มีกำหนดไว้ในสัญญาเท่านั้น) คูณด้วยประมาณ
การปริมาณการผลิตในอนาคตของปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะ
เกิดขึ้นในการพัฒนาและผลิตปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ซึ่งคิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อ มูล ณ สิ้นปี โดยไม่คำนึงถึงสภาวะ
แวดล้อมอื่น ๆ ที่อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต
ภาษีเงินได้ในอนาคตคำนวณโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ สิ้นปี และหักหรือปรับปรุงส่วนลดต่าง ๆ ตามที่เป็นจริง
กระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ค ำนวณจากมู ล ค่ า ของกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ในแต่ ล ะปี เป็ น มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ด้ ว ยอั ต รา 10% ต่ อ ปี
เพื่อสะท้อนถึงมูลค่าตามเวลาของกระแสเงินสดนั้น
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ มิไ ด้มุ่งหมายให้เป็นการแสดงประมาณการมูลค่า
ตามราคาตลาดของสินทรัพย์ปิโตรเลียม การประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดควรต้องคำนึงถึงปัจจัยหลายประการได้แก่ ปริมาณ
สำรองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นปริมาณสำรองที่พิสูจน์แล้วได้ในอนาคต ประมาณการราคาของน้ำมันและก๊าซธรร มชาติ
ในอนาคต อัตราดอกเบี้ย การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอนาคต
รวมทั้งข้อควรคำนึงอื่น ๆ อีกมาก ดังนั้นมูลค่าที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจของผู้วิเคราะห์เป็นหลัก
* ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คำนวณจากการเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้ำหนัก โดยใช้ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2564
มูลค่าปัจจุบันตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว

รายรับ

ในประเทศ
2564
2563
15,555
14,293

ต่างประเทศ
2564
2563
23,197
13,375

2564
38,752

2563
27,668

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

(5,872)

(2,578)

(5,797)

(3,932)

(11,669)

(6,510)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

(4,758)

(7,124)

(3,603)

(3,343)

(8,361)

(10,467)

(1,261)
3,664
(678)

(1,307)
3,284
(569)

(3,456)
10,341
(5,243)

(1,410)
4,690
(2,247)

(4,717)
14,005
(5,921)

(2,717)
7,974
(2,816)

2,986

2,715

5,098

2,443

8,084

5,158

145

14

-

-

145

14

3,131

2,729

5,098

2,443

8,229

5,172

(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)

ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิ
ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิของ
ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิจากการ
ลงทุนในการร่วมค้า(1)
รวมมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

รวม

การเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ตามการวั ด มาตรฐานของกระแสเงิ น สดสุ ท ธิ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปริ ม าณสำรองปิ โตรเลี ย ม
ที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา)
2564
2563

(1)

มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ ต้นปีของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการขายและจำหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตระหว่างปี

5,158
(4,624)

8,477
(3,624)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหว่างปี

1,842

1,437

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จ่ายในการผลิต

5,794

(7,387)

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

(343)

340

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสำรองที่สำรวจใหม่ สำรวจเพิ่มเติม และ
ปรับปรุงวิธีการผลิต

1,334

399

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ได้ประมาณการไว้

233

559

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสำรองปิโตรเลียม

3,795

-

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลี่ยนไป

(3,105)

2,314

การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปีของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปี จากการลงทุนในการร่วมค้า(1)

(2,000)
8,084
145

2,643
5,158
14

รวมมูลค่าปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปี

8,229

5,172

การลงทุนในการร่วมค้าจากโครงการร่วมทุนอพิโก
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แบบ 56-1 ประจำปี 2564
(ฉ)

ข้อมูลอื่น
หลุมผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ
จำนวนหลุม(1) ผลิตน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่น ๆ
รวม

น้ำมันดิบ
1,440

ก๊าซธรรมชาติ
1,616

118
9,307
10,865

363
124
2,103

นิยามหลุมผลิต:
- หลุมผลิต คือ หลุมที่ดำเนินการผลิตอยู่รวมถึงหลุมที่หยุดผลิตชั่วคราว แต่ไม่รวมหลุมกำจัดน้ำทิ้ง (water disposal) หรือหลุมที่หยุดผลิตถาวร (plugged
and abandoned)
- หลุมผลิตน้ำมันดิบ คือ หลุมที่ผลิตน้ำมันดิบเป็นสัดส่วนหลัก โดยอาจมีการผลิตก๊าซธรรมชาติรว่ มด้วย
- หลุมผลิตก๊าซธรรมชาติ คือ หลุมที่ผลิตก๊าซธรรมชาติเป็นสัดส่วนหลัก โดยอาจมีการผลิตน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติเหลวร่วมด้วย

หลุมน้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ
จำนวนหลุมซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีดังต่อไปนี้
จำนวนหลุม (1)
สำรวจและประเมินผล
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่น ๆ
รวม
พัฒนาปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่น ๆ
รวม

(1)

1
1
2
17
3
5
25

จำนวนหลุมผลิตทั้งหมดรายงานเป็น 100% (Gross) มิใช่เพียงตามสัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ.
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2564
จำนวนหลุม(1) น้ำมันดิบ และก๊าซธรรมชาติ ซึ่งขุดเจาะแล้ว ในปี 2564
พบปิโตรเลียม
สำรวจและประเมินผล
ประเทศไทย
5
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
5
อื่น ๆ
1
11
รวม

พัฒนาปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่น ๆ
รวม

(1)

หลุมแห้ง
1
2
3

พร้อมผลิต

หลุมแห้ง

245

6

48

-

20
313

6

จำนวนหลุมผลิตทั้งหมดรายงานเป็น 100% (Gross) มิใช่เพียงตามสัดส่วนการร่วมทุนของ ปตท.สผ.
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แบบ 56-1 ประจำปี 2564
ผลการดำเนินงานรายไตรมาสปี 2564 และ 2563 สำหรับงบการเงินรวมมีดังนี้

ป 2564

รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
กําไรจากการซื้อธุรกิจในราคาต่ํากวามูลคายุตธิ รรม
รายไดดอกเบีย้
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจา ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
คาเสือ่ มราคา คาสูญสิน้ และคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยและคาความนิยม
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจา ย
สวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐาน

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริกา
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1

1,867,008
26,248

1,743,639
26,686

1,728,895
19,804

1,391,318
20,409

4,946
(8,097)
3,428
95,068
1,988,601

3,465
10,459
1,784,249

4,726
14,392
1,767,817

349,971
5,131
11,675
1,778,504

275,037
19,698
125,534
142,654
419,870

219,801
50,285
71,625
131,997
605,821

192,455
7,464
82,935
137,964
629,714

174,202
148,805
74,945
117,600
546,659

6,529
183,000
50,826
1,223,148
3,305
768,758
(447,941)
320,817

36,323
5,052
52,008
1,172,912
6,895
618,232
(326,179)
292,053

1,753
124,350
51,372
1,228,007
2,795
542,605
(320,957)
221,648

4,462
98,359
48,020
1,213,052
2,179
567,631
(191,611)
376,020

0.08

0.07

0.06

0.09
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แบบแสดงรายการข้อมูลประจำ�ปี / รายงานประจำ�ปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2564

ป 2563
รายได
รายไดจากการขาย
รายไดจากการบริการทอขนสงกาซ
รายไดอื่น
กําไรจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
กําไรจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
กําไรจากการเปลีย่ นเงื่อนไขตราสารหนี้
รายไดดอกเบีย้
รายไดอื่น ๆ
รวมรายได
คาใชจา ย
คาใชจายในการดําเนินงาน
คาใชจายในการสํารวจปโตรเลียม
คาใชจายในการบริหาร
คาภาคหลวง
คาเสือ่ มราคา คาสูญสิน้ และคาตัดจําหนาย
คาใชจายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลีย่ นเงินตราตางประเทศ
ขาดทุนจากการวัดมูลคาเครื่องมือทางการเงิน
ขาดทุนจากการดอยคาของสินทรัพยและคาความนิยม
คาใชจายอื่น ๆ
ตนทุนทางการเงิน
รวมคาใชจา ย
สวนแบงกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทรวมและการรวมคา
กําไรกอนภาษีเงินได
ภาษีเงินได
กําไรสําหรับงวด
กําไรตอหุน
กําไรตอหุนขัน้ พื้นฐาน

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

หนวย: พันดอลลารสหรัฐอเมริกา
ไตรมาสที่ 2
ไตรมาสที่ 1

1,292,490
18,582

1,228,270
25,150

1,040,554
24,965

1,481,856
23,653

19,279
7,451
9,698
1,347,500

9,532
27,424
7,639
7,222
1,305,237

9,256
8,398
11,439
1,094,612

221,687
22,307
13,241
8,653
1,771,397

234,095
26,821
117,061
103,709
547,871

181,110
8,311
68,934
105,316
514,705

183,427
30,558
62,362
78,221
487,111

196,480
38,624
65,760
122,908
536,396

72,158
44,072
66,930
1,212,717
25,083
159,866
(79,321)
80,545

61,816
940,192
4,593
369,638
(139,745)
229,893

77,622
47,504
60,872
1,027,677
(1,811)
65,124
68,661
133,785

12,005
20,341
64,858
1,057,372
13,771
727,796
(452,475)
275,321

0.02

0.06

0.03

0.07

เอกสารแนบ 5 หน้า 11
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แบบ 56-1 ประจำปี 2564
สรุปปริมาณการขายปิโตรเลียมและราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย

ปริมาณการขายปิโตรเลียม – สุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวัน)
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ราคาขายน้ำมันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ย
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรล)
ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อล้านบีทียู)
ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลี่ย
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ)
Lifting Cost
(ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบ)

2564

2563

416,141

354,052

66.70

41.55

5.69

6.27

43.49

38.92

4.13

4.47

เอกสารแนบ 5 หน้า 12

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
ปกรายงานฉบับนี้ใช้กระดาษ Green Card ผลิตจากเยื่อหมุนเวียน (Eco Fiber) 100% และพิมพ์ด้วยหมึก
ที่ผลิตจากฐานน้ำ�มันพืช (Soy Ink) ส่วนกระดาษเนื้อในผลิตจากกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สแกนเพื่อเข้าสู่
เว็บไซต์ ปตท.สผ.

