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ตรวจติิดตามสุุขภาพของมหาสมุุทร
และความหลากหลายทางชีีวภาพ
ผ่่านโครงการสำำ�รวจข้้อมููลฐานของปะการัังฟอกขาว
เพื่่�อเสริิมสร้้างความยั่่�งยืืนของมหาสมุุทร

สร้้างคุุณค่่าเพื่่อ� การเติิบโตร่่วมกััน
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ในการรัับผิิดชอบต่่อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และหลัักธรรมาภิิบาล
ปตท.สผ. ตระหนัักถึึงภาระหน้้าที่่�ในการสำำ�รวจและผลิิตปิโิ ตรเลีียม
เพื่่� อ สนองความต้้ อ งการใช้้ พลัั งงานทั้้� ง ภายในประเทศและ
ประเทศที่่�ไปลงทุุน จึึงต้้องสร้้างสมดุุลการเติิบโต ปรัับตััวให้้ทััน
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ปตท.สผ. จึึ ง มุ่่� ง สร้้ า งคุุณค่่าในระยะยาวให้้ แ ก่่ผู้้�มีี ส่่ ว นได้้ เ สีี ย
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และการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููระบบนิิเวศทางทะเลเพื่่�อทุุกชีีวิิต
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

สารจากประธาน
เจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

แม้้ว่่า ปตท.สผ. จะต้้องเผชิิญกัับความท้้าทายในการดำเนิินธุุรกิิจ
อัันเกิิดจากปััจจััยภายนอก ไม่่ว่า่ จะเป็็นสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
อย่่างต่่อเนื่่�องของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 หรืือโควิิด 19
ความผัันผวนของราคาน้้ำมััน ความเปลี่่�ยนแปลงของเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมแบบก้้าวกระโดด การเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน
ที่่� มุ่่� งสู่่�ก ารใช้้ พ ลัั ง งานสะอาดและเป็็ น มิิ ต รต่่ อ สิ่่� ง แวดล้้ อ ม
อย่่ า งไรก็็ ดีี บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง คงมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะพัั ฒ นาและปรัั บ ตัั ว

อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่อ� ส่่งมอบความมั่่�นคงทางพลัังงานให้้กับั ประเทศ
ควบคู่่�กัับการดููแลสัังคม เศรษฐกิิจ และสิ่่�งแวดล้้อมอย่่างสมดุุล
ตามกรอบแนวคิิ ด การพัั ฒ นาอย่่ า งยั่่� ง ยืืนขององค์์ ก ร ซึ่่� ง มีี
องค์์ประกอบหลััก 3 ด้้าน คืือ 1) การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ
หรืือ “คนเก่่ง” (High Performance Organization – HPO)
2) การกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี� การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำกัับ
การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ หรืือ “คนดีี” (Governance, Risk

สารจากประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

Management, and Compliance – GRC) และ 3) การสร้้างคุุณค่า่
ในระยะยาวให้้ แ ก่่ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย หรืือ “มีีความรัั บ ผิิ ด ชอบ”
(Stakeholder Value Creation – SVC) ภายใต้้ “กลยุุ ท ธ์์
การดำเนิินการและการขยายธุุรกิิจเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนผ่่าน
ด้้านพลัังงาน (Execute and Expand towards Energy Transition)”
ซึ่่�งถููกกำหนดไว้้อย่่างชััดเจน และสอดรัับกัับเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN SDGs) โดยมีีเป้้าหมาย
สำคัั ญ เพื่่� อ ส่่ ง มอบคุุ ณค่่ า อย่่ า งยั่่� ง ยืืนจากภายในสู่่� ภ ายนอก
(From We to World) ตามวิิสััยทััศน์์ขององค์์กรที่่�มุ่่�งสู่่�การเป็็น
“Energy Partner of Choice”
ภายใต้้สถานการณ์์และความท้้าทายดัังกล่่าว ปตท.สผ. มีีแนวทาง
การดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ในบทบาท Cautious Diversified Player
โดยให้้ความสำคััญกัับธุุรกิิจหลัักด้า้ นการสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
(Core E&P) ควบคู่่�ไปกัับการแสวงหาการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่
(Beyond E&P) ที่่� ใ ช้้ ค วามรู้้�ความสามารถทางเทคโนโลยีี
การผลิิตไฟฟ้้าทั้้�งจากก๊๊าซธรรมชาติิ พลัังงานหมุุนเวีียน และ
พลัังงานในอนาคต โดยในปีี 2564 บริิษััทฯ สามารถเสริิมสร้้าง
ความแข็็งแกร่่งในการดำเนิินงานในธุุรกิิจหลัักด้้านการสำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม เพื่่�อบรรลุุเป้้าการรัักษากำลัังการผลิิตและ
เพิ่่�มปริิมาณสำรองปิิโตรเลีียมจากโครงการปััจจุุบัันและโครงการ
ที่่�อยู่่�ระหว่่างการพััฒนา รวมถึึงการขยายธุุรกิิจเพิ่่�มเติิมในพื้้�นที่่�
ยุุทธศาสตร์์ เพื่่อ� เพิ่่�มฐานการผลิิตในอนาคตได้้สำเร็็จ โดยสามารถ
เพิ่่� มอัั ต ราการผลิิ ต ในระดัั บ สููงสุุ ด เป็็ น ประวัั ติิ ก ารณ์์ ที่่� วัั น ละ
490,000 บาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันดิิบโดยประมาณ อัันเป็็นผล
มาจากการเริ่่� ม ผลิิ ต ในโครงการมาเลเซีียแปลงเอชที่่� ส ามารถ
ดำเนิินการได้้เร็็วกว่่าแผนที่่ว� างไว้้ รวมถึึงความสำเร็็จจากการเข้้าซื้้อ�
สัั ด ส่่ ว นของโครงการโอมาน แปลง 61 ในช่่ ว งต้้ น ปีี ที่่� ผ่่ า นมา
นอกจากนี้้� บริิ ษัั ท ฯ ยัั ง ประสบความสำเร็็ จ ในการค้้ น พบ
แหล่่งปิิโตรเลีียมเพิ่่�มเติิมในประเทศมาเลเซีียอย่่างต่่อเนื่่อ� ง รวมถึึง
ขยายการลงทุุนโครงการต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่ยุ� ทุ ธศาสตร์์ ได้้แก่่ การร่่วมทุนุ
ในแปลงสำรวจสหรััฐอาหรัับเอมิิเรตส์์ เป็็นต้้น สำหรัับความสำเร็็จ
ในด้้านการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่ (Beyond E&P) ซึ่่�งบริิษััทฯ มองว่่า
จะช่่ ว ยเสริิ ม สร้้ า งการเติิบโตให้้กัับ ปตท.สผ. ในระยะยาวนั้้�น
ในปีี 2564 บริิษัทั เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส จำกััด หรืือ
เออาร์์ วีี ซึ่่� ง เป็็ น บริิ ษััทในเครืือ ปตท.สผ. ได้้ด ำเนิิน การจัั ดตั้้� ง
หน่่ ว ยธุุ ร กิิ จ ย่่ อ ย 4 บริิ ษัั ท เพื่่� อ รองรัั บ การขยายธุุ ร กิิ จ ในกลุ่่�ม
ปััญญาประดิิษฐ์์และหุ่่�นยนต์์ในอนาคต
นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังอยู่่ร� ะหว่่างการศึึกษาและกำหนดแผนการ
ดำเนิินงานในการแก้้ไขปััญหาการเปลี่่�ยนแปลงสภาพภููมิิอากาศ
เพื่่�อสนองตอบเจตนารมณ์์ของประเทศในการบรรลุุเป้้าหมาย
ความเป็็นกลางทางคาร์์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปีี 2593
และการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิเป็็นศููนย์์ (Net Zero) ภายใน
ปีี 2608 ที่่�ได้้ประกาศไว้้ในการประชุุมรััฐภาคีีกรอบอนุุสััญญา
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สหประชาชาติิว่า่ ด้้วยการเปลี่่ย� นแปลงสภาพภููมิิอากาศ สมััยที่่� 26
(COP26) โดยบริิ ษัั ท ฯ มีีการดำเนิิ น งานอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและ
เป็็นรููปธรรมผ่่าน “กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
(Greenhouse Gas Management)” โดยทำการศึึกษาโครงการ
พัั ฒ นาเทคโนโลยีีเพื่่� อ ลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกจากการ
ดำเนิินงานผ่่านความร่่วมมืือกัับพัันธมิิตรขององค์์กร ซึ่่ง� มีีโครงการ
สำคััญ อาทิิ โครงการผลิิตผงนาโนคาร์์บอนจากก๊๊าซเผาทิ้้�ง และ
โครงการศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการดัักจับั ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
และนำไปกัักเก็็บที่่โ� ครงการอาทิิตย์์ นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังเร่่งศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ในการปรัับแผนธุุรกิิจเพื่่�อก้้าวสู่่�การเป็็นองค์์กร
Net Zero ในอนาคตอีีกด้้วย
นอกเหนืือจากการดำเนิินธุุรกิิจตามเป้้าหมายและกลยุุทธ์์แล้้ว
ปตท.สผ. ยัังคงให้้ความสำคััญในด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีีวอนามัั ย และสิ่่� ง แวดล้้ อ ม เพื่่� อ ให้้ มั่่� น ใจว่่ า พนัั ก งานและ
ผู้้�รัับเหมาสามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างปลอดภััย รวมทั้้�งได้้กำหนด
เป้้าหมายสููงสุุดในการบรรลุุเป้้าหมายการเกิิดอุุบััติิเหตุุเป็็นศููนย์์
(Target Zero) โดยมีีระบบการจััดการด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม (SSHE Management System –
SSHE MS) ที่่ยึึ� ดถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างเคร่่งครััด พร้้อมมุ่่�งสร้้างภาวะผู้้�นำ
ทางด้้านความปลอดภััยฯ ในทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้
ปตท.สผ. มีีผลการดำเนิินงานด้้านความปลอดภััยอยู่่�ในระดัับ
ที่่� สูู งกว่่ า เมื่่� อ เทีียบกัั บ ค่่ า เฉลี่่� ย ของบริิ ษัั ท สำรวจและผลิิ ต
ปิิโตรเลีียมชั้้�นนำระดัับโลก ซึ่่ง� เป็็นสมาชิิกของสมาคมผู้้�ผลิิตน้้ำมััน
และก๊๊าซนานาชาติิ นอกจากนั้้�น เพื่่�อยกระดัับผลการดำเนิินงาน
ในภาพรวม ทุุกส่่วนงานจึึงได้้จััดทำแผนการดำเนิินงานระยะสั้้�น
และระยะยาว (SSHE Roadmap) เพื่่�อใช้้เป็็นแนวทางในการ
ปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
ให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป
ไม่่เพีียงเท่่านั้้�น ปตท.สผ. ยัังให้้ความสำคััญในเรื่่อ� งการกำกัับดููแล
กิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำกัับการปฏิิบััติิตาม
กฎเกณฑ์์ ด้้ ว ยเล็็ ง เห็็ น ว่่ า จะเป็็ น ภููมิิ คุ้้�ม กัั น ที่่� ดีี ให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ
ในการดำเนิินธุุรกิิจ สนัับสนุุนการทำงานให้้บรรลุุเป้้าหมาย และ
สร้้างความเชื่่�อมั่่�นตลอดจนได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุ ก ฝ่่ า ยที่่� เกี่่�ยวข้้ อง ปตท.สผ. จึึงได้้ ขัั บเคลื่่�อนการดำเนิิน งาน
ภายใต้้ “กลยุุทธ์์การกำกัับดููแลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และสร้้าง
จิิตสำนึึกในการปฏิิบััติิงานตามหลััก GRC (Smart Assurance
and GRC in Common Sense)” โดยมีีเป้้าหมายในการเป็็น
องค์์กรต้้นแบบด้้าน GRC ในกลุ่่�มบริิษััทจดทะเบีียนไทย และ
ปรัั บ เพิ่่� ม ระดัั บ วุุ ฒิิ ภ าวะด้้ า น GRC (GRC Maturity Level)
สู่่�ระดัับสููงสุุดคืือระดัับ 5 ซึ่่�งในปีี 2564 ปตท.สผ. เน้้นการสื่่�อสาร
ข้้อความหลัักกัับพนัักงานอย่่างต่่อเนื่่�อง ซึ่่�งคืือ #GRC ดีี และ
รอบคอบ โดย “ดีี” จะสื่่อ� ถึึงการปฏิิบัติั ติ ามการกำกัับดููแลกิิจการที่่ดีี�
และจริิยธรรมธุุรกิิจ รวมถึึงกฎหมายและกฎระเบีียบที่่�เกี่่�ยวข้้อง
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ขณะที่่� “รอบคอบ” จะสื่่� อ ถึึงเรื่่� อ งการบริิ ห ารความเสี่่� ย งและ
การควบคุุมภายในที่่�เหมาะสม ทั้้�งนี้้� บริิษััทฯ ยัังได้้วางระบบ
การกำกัับดููแลการดำเนิินงานตามหลัักการ GRC และขยาย
ขอบเขตไปยัั ง โครงการลงทุุ น ใหม่่ รวมถึึงคู่่�ค้้ า และผู้้�รัั บ เหมา
ของบริิษัทั ฯ เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจว่่าการดำเนิินงานด้้าน GRC จะสอดคล้้อง
เป็็นมาตรฐานเดีียวกััน
เพื่่อ� อนุุรักษ์
ั ท์ รััพยากรธรรมชาติิและฟื้้น� ฟููสิ่่�งแวดล้้อม ควบคู่่ไ� ปกัับ
การพััฒนาชุุมชนและสัังคม ปตท.สผ. ได้้มีีการดำเนิินงานสำคััญ
ในปีี 2564 ผ่่าน “กลยุุทธ์์การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
สำหรัับธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม (Circular Model for E&P)”
และ “กลยุุทธ์์ทะเลเพื่่อ� ชีีวิิต (Ocean for Life)” อาทิิ การเคลื่่อ� นย้้าย
ส่่วนบนของแท่่นหลุุมผลิิตที่่โ� ครงการอาทิิตย์์เพื่่อ� นำกลัับมาใช้้ใหม่่
การนำของเสีียจากการเจาะหลุุ ม ผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียมมาต่่ อ ยอด
เป็็นวััสดุุทดแทนสำหรัับงานถนนที่่�ศููนย์์เร่่งการขยายเทคโนโลยีี
ของ ปตท.สผ. การเพิ่่�มมููลค่า่ จากการเปลี่่ย� นทรายจากกระบวนการ
ผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียมของโครงการซอติิ ก้้ า ไปเป็็ น สารซีีโอไลต์์
การศึึกษาไมโครพลาสติิ ก ในพื้้� น ที่่� น อกชายฝั่่� ง ของอ่่ า วไทย
การตรวจติิดตามสุุขภาพของมหาสมุุทรและความหลากหลายทาง
ชีีวภาพผ่่ า นโครงการสำรวจข้้ อ มููลฐานของปะการัั ง ฟอกขาว
การจััดตั้้�งศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้้ำเศรษฐกิิจ การปลููกป่่า
ชายเลน และโครงการเพื่่�อสัังคมต่่าง ๆ เป็็นต้้น

Excellence ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2 จากงาน SET Awards 2021
รวมถึึงได้้รัับเลืือกจากตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทยให้้อยู่่�ใน
รายชื่่อ� หุ้้�นยั่่�งยืืน หรืือ Thailand Sustainability Investment (THSI)
เป็็นปีีที่่� 6 ด้้วย นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังได้้รับั รางวััลองค์์กรโปร่่งใสจาก
สำนัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปรามการทุุจริิตแห่่งชาติิ
(ป.ป.ช.) และรางวััลองค์์กรต้้นแบบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ประเภท
องค์์กรรััฐวิิสาหกิิจ จากกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ ต่่อเนื่่�อง
เป็็ น ปีี ที่�่ 3 รวมถึึงรางวัั ลด้้ า นการดำเนิิ น งานเพื่่� อ สัั ง คมและ
สิ่่�งแวดล้้อมในระดัับนานาชาติิอีีกมากมาย ซึ่่�งความสำเร็็จเหล่่านี้้�
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความมุ่่�งมั่่�นของบริิษััทฯ ในการพััฒนาศัักยภาพ
ในทุุกด้า้ นเพื่่อ� สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืน โดยร่่วมมืือกัับพัันธมิิตร
ทุุกภาคส่่วน ตามวิิสััยทััศน์์ Energy Partner of Choice

นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังคงยึึดมั่่�นในการปฏิิบััติิตามหลัักสากล
10 ประการ ของข้้อตกลงโลกแห่่งสหประชาชาติิ (United Nations
Global Compact – UNGC) ในฐานะสมาชิิกระดัับเกณฑ์์สููงสุุด
(Advanced Level) และได้้ ร่่ วม เป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ในการผลัั กดัั น
ภาคธุุรกิิจไทยสู่่ค� วามยั่่�งยืืนผ่่านเครืือข่่ายความร่่วมมืือที่่ห� ลากหลาย
ร่่วมกัับองค์์กรอื่่น� ๆ ในประเทศไทย เช่่น สมาคมเครืือข่่ายโกลบอล
คอมแพ็็ ก แห่่ ง ประเทศไทย (Global Compact Network
Thailand – GCNT) องค์์กรธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
(Thailand Business Council for Sustainable Development –
TBCSD) และชมรม ESG Network โดยสมาคมบริิษัทั จดทะเบีียนไทย
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังให้้ความสำคััญในการสนัับสนุุนช่่วยเหลืือ เป็็นต้้น
สัังคมในมิิติต่ิ า่ ง ๆ อย่่างต่่อเนื่่อ� ง เช่่น การมอบอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์
ซึ่่� ง เป็็ น ผลงานทางด้้ า นนวัั ต กรรมที่่� ปตท.สผ. เออาร์์ วีี และ แม้้ ว่่ า การขัั บ เคลื่่� อ น ปตท.สผ. เพื่่� อ มุ่่�งสู่่�ก ารเป็็ น องค์์ ก รแห่่ ง
พัั น ธมิิ ต รร่่ วม กัั น พัั ฒ นาขึ้้� น การสนัั บ สนุุ น ทางการเงิิ น และ ความยั่่�งยืืนจะไม่่ใช่่เรื่่�องง่่าย แต่่ผมกลัับเชื่่�อมั่่�นว่่า เราจะสามารถ
การบริิจาคอุุปกรณ์์ต่่าง ๆ ให้้โรงพยาบาลทั้้�งในและต่่างประเทศ บรรลุุจุดุ หมายได้้ด้ว้ ยพลัังความร่่วมมืือร่่วมใจอัันเป็็นหนึ่่ง� เดีียวกััน
อย่่างต่่อเนื่่�องตั้้�งแต่่ปีี 2563 เพื่่�อต่่อสู้้�กัับการแพร่่ ร ะบาดของ ของผู้้�บริิ ห ารและพนัั ก งานทุุ ก คน (One Team One Goal)
โรคโควิิด 19 รวมแล้้วกว่่า 150 ล้้านบาท รวมถึึงการดำเนิินโครงการ ประกอบกัั บ แรงสนัั บ สนุุ น ที่่� แ ข็็ ง แกร่่ ง จากผู้้�ถืือหุ้้�น พัั น ธมิิ ต ร
Restart Thailand เพื่่�อช่่วยให้้นัักศึึกษาจบใหม่่ได้้มีีโอกาสฝึึกฝน ทางธุุรกิิจ ผู้้�ค้้า คู่่�ค้า้ หน่่วยงานภาครััฐที่่เ� กี่่ย� วข้้อง สัังคม และชุุมชน
และได้้รับั ประสบการณ์์จริิงในการทำงานในช่่วงที่่ภ� าวะการจ้้างงาน ที่่� ร่่ วม ผสานกำลัั ง เพื่่� อ ขัั บ เคลื่่� อ นการดำเนิิ น งานตามแนวทาง
ของประเทศมีีจำนวนจำกััดอีีกด้้วย
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน เพื่่อ� ส่่งมอบอนาคตที่่ดีีก
� ว่่าให้้กับั คนรุ่่�นต่่อไป
ด้้วยความมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินงานด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
มาอย่่างต่่อเนื่่�อง ส่่งผลให้้ ปตท.สผ. ได้้รัับรางวััลและการยอมรัับ
จากหลากหลายสถาบัั น ทั้้� ง ในและต่่ า งประเทศ อาทิิ รางวัั ล
ASIAN ESG Award ที่่�ได้้ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 9 รวมถึึงติิดอัันดัับ
ดัั ชนีี ความยั่่� ง ยืืนดาวโจนส์์ (DJSI) ต่่ อ เนื่่� อ งเป็็ น ปีี ที่่� 8 และ
ดััชนีี FTSE4Good Index Series ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6 สำหรัับ
รางวััลในระดัับประเทศนั้้�น ปตท.สผ. ได้้รัับรางวััลยอดเยี่่�ยมด้้าน
ความยั่่�งยืืน (Best Sustainability Awards) กลุ่่�ม Sustainability

(นายมนตรีี ลาวััลย์์ชััยกุุล)
ประธานเจ้้าหน้้าที่่�บริิหาร

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�

7

เกี่่�ยวกัับรายงานฉบัับนี้้�
(GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52)

บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน) หรืือ “ปตท.สผ.” จััดทำรายงานความยั่่�งยืืนประจำปีี 2564 เพื่่�อสื่่�อสาร
ผลการดำเนิินงาน และประเด็็นสำคััญต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียในด้้านเศรษฐกิิจ สัังคม และสิ่่ง� แวดล้้อมที่่เ� กี่่ย� วข้้องกัับการดำเนิินธุุรกิิจของบริิษัทั ฯ
ในโครงการที่่� ปตท.สผ. เป็็นผู้้�ดำเนิินการระหว่่างวัันที่่� 1 มกราคม ถึึงวัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564

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

รายงานฉบัับนี้้�กำหนดเนื้้�อหาบนพื้้�นฐานการดำเนิินงานของบริิษัทั ฯ
และประเด็็ น สำคัั ญ ที่่� มีี ผลกระทบต่่ อ เศรษฐกิิ จ สัั ง คม และ
สิ่่�งแวดล้้อม โดยจััดทำขึ้้น� ตามแนวทางการจััดทำรายงานความยั่่�งยืืน
ในระดัั บ สากลภายใต้้ ก รอบการรายงาน Global Reporting
Initiative ฉบัับ Standards (GRI Standards) โดยกำหนดให้้มีี
ความสมบููรณ์์ของเนื้้�อหาสอดคล้้องหลัักเกณฑ์์ (“In Accordance”
Criteria) ในระดัับครบถ้้วนตามตััวชี้้�วััดหลััก (Core) ที่่�ยึึดหลััก
การรายงานความยั่่� ง ยืืนในกลุ่่�มอุุ ต สาหกรรมน้้ำมัั น และก๊๊ า ซ
(Sustainability Reporting Guideline & Oil and Gas Sector
Disclosures – OGSD) และกรอบการรายงานและบริิ ห าร
จััดการความยั่่�งยืืนระดัับสากลอื่่�น ๆ เช่่น Oil and Gas Industry
Guidance on Voluntary Sustainability ของ International
Petroleum Industry Environmental Conservation Association
(IPIECA), Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), AA1000
AccountAbility Principles Standard 2018 (AA1000APS)
และ SASB Materiality MapTM ของ Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) บริิษััทฯ มุ่่�งมั่่�นที่่�จะพััฒนาคุุณภาพ
ของรายงานด้้านการพััฒนาที่่ยั่่� ง� ยืืน เพื่่อ� ยกระดัับการเปิิดเผยข้้อมููล
ให้้ ดีียิ่่� ง ขึ้้� น โดยศึึกษาแนวทางการรายงานของ Integrated
Reporting หรืือ IR ซึ่่�งสามารถแสดงถึึงความสััมพัันธ์์ระหว่่าง
การดำเนิิ น งานด้้ า นความยั่่� ง ยืืนและด้้ า นการเงิิ น มากยิ่่� ง ขึ้้� น
เพื่่�อนำมาประยุุกต์์ใช้้เป็็นกรอบการนำเสนอผลการดำเนิินงาน
ขององค์์กรในอนาคตอีีกด้้วย

ปตท.สผ. ได้้เปิิดเผยข้้อมููลการรายงานความยั่่�งยืืนผ่่านรายงาน
ฉบัับนี้้� โดยนำเสนอสาระสำคััญและการดำเนิินงานที่่�โดดเด่่น
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนประจำปีี 2564 ภายใต้้กรอบแนวคิิด
และกลยุุทธ์์ด้า้ นการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร โดยการบริิหาร
จััดการและผลการดำเนิินงานทั้้�งหมดจะถููกนำเสนอบนเว็็บไซต์์
ของ ปตท.สผ. ภายใต้้หััวข้้อ “การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน” เพื่่�อเป็็น
การรวมศููนย์์ ข้้ อ มููลและเพิ่่� ม ความสะดวกในการเข้้ า ถึึงข้้ อ มููล
ในรููปแบบออนไลน์์
การจััดเตรีียมรายงานฉบัับนี้้�ได้้รัับการตรวจสอบความถููกต้้อง
และความสมบููรณ์์ของข้้อมููลด้้านความปลอดภััย อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อมที่่�ถููกเลืือก รวมถึึงรายละเอีียดการดำเนิินการ
ตามหลัั กก ารความรัั บ ผิิ ด ชอบตามมาตรฐาน AA1000APS
ในกระบวนการมีีส่่วนร่่วมของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย การกำหนดขอบเขต
สาระสำคััญ และการตอบสนองความต้้องการของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
โดยได้้รับั การรัับรองระดัับจำกััด (Limited Assurance) โดยบริิษัทั
เคพีีเอ็็ มจีี ภููมิิ ไ ชย ที่่� ป รึึกษาธุุ ร กิิ จ จำกัั ด ซึ่่� ง เอกสารรัั บ รอง
ความน่่ า เชื่่� อ ถืือของข้้ อ มููลแสดงอยู่่� ใ นเว็็ บ ไซต์์ ข อง ปตท.สผ.
หััวข้้อ “การรัับรองจากหน่่วยงานภายนอก” และในการสอบบััญชีี
มีีผู้้�สอบบััญชีีจากสำนัักงานการตรวจเงิินแผ่่นดิินเป็็นผู้้�ตรวจสอบ
โดยรายงานของผู้้�สอบบััญชีีและผลการดำเนิินงานด้้านการเงิิน
ได้้แสดงไว้้ในแบบแสดงรายการข้้อมููลประจำปีี / รายงานประจำปีี
2564 (แบบ 56-1 One Report) บริิษััท ปตท.สำรวจและผลิิต
ปิิโตรเลีียม จำกััด (มหาชน)

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

ข้้ อ มููลที่่� ป รากฏในรายงานฉบัั บ นี้้� เป็็ น ผลการดำเนิิ น งานของ
โครงการและบริิษััทย่่อยของ ปตท.สผ. ทั้้�งในและต่่างประเทศ
ที่่�อยู่่�ภายใต้้การดำเนิินงานของ ปตท.สผ. ในกิิจกรรมสำรวจและ
ผลิิตปิิโตรเลีียม โดยมีีการระบุุขอบเขตการรายงานโดยละเอีียด
ในตารางขอบเขตการดำเนิินงานในเว็็บไซต์์ของ ปตท.สผ. หััวข้้อ
“ผลการดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืน” โดยในปีี 2564 ไม่่มีีการ
เปลี่่�ยนแปลงขอบเขตและประเด็็นสำคััญอย่่างมีีนััยสำคััญเมื่่�อ
เทีียบกัับรายงานความยั่่�งยืืนฉบัับก่่อน ซึ่่ง� มีีรายละเอีียดตามหััวข้อ้
“ภาพรวมผลการดำเนิินงานในประเด็็นสำคััญ ปีี 2564” ในเว็็บไซต์์

ของ ปตท.สผ. หััวข้้อ “แนวทางการจััดทำการรายงานการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน” สำหรัับข้้อมููลการดำเนิินงานด้้านเศรษฐกิิจเป็็นข้้อมููล
เดีียวกัันกัับในรายงานประจำปีี 2564 (แบบ 56-1 One Report)
ซึ่่�งครอบคลุุมทุุกโครงการทั้้�งที่่�อยู่่�ในขั้้�นตอนการสำรวจและผลิิต
ที่่� ปตท.สผ. เป็็นผู้้�ดำเนิินการและเป็็นผู้้�ร่่วมลงทุุนทั้้�งหมด ทั้้�งนี้้�
ปตท.สผ. เป็็นบริิษััทในเครืือของบริิษััท ปตท. จำกััด (มหาชน)
ดัังนั้้�น รายงานความยั่่�งยืืนของ ปตท. จึึงมีีเนื้้�อหาครอบคลุุมถึึง
ปตท.สผ. ด้้วยเช่่นกััน

8

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

การสร้้างคุุณค่่าจากภายในสู่่�ภายนอก
(From We to World)

*งบแสดงฐานะทางการเงิิน ณ 31 ธัันวาคม 2564

ทุุนทางการผลิิต
• 47 โครงการ 15 ประเทศ
• การจััดซื้้�อจััดจ้้างรวม 1,522 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• โครงการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุุนการผลิิตกว่่า 400 โครงการ
ทุุนมนุุษย์์
• พนัักงาน 4,564 คนทั่่�วโลกกว่่า 20 สััญชาติิ
• คู่่�ค้้ารวม 2,393 ราย
• ทัักษะและประสบการณ์์ของคู่่�ค้้า ผู้้�ค้้า และพัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
• ชั่่�วโมงการพััฒนาและการฝึึกอบรมของพนัักงานโดยเฉลี่่�ย
48 ชั่่�วโมงต่่อคนต่่อปีี

ทุุนทรััพยากรธรรมชาติิ
• ทรััพยากรธรรมชาติิ
• พลัังงานที่่ใ� ช้้ 33.19 ล้้านกิิกะจููล
• ปริิมาณน้้ำที่่ใ� ช้้ 0.65 ล้้านลููกบาศก์์เมตร
• ค่่าใช้้จ่า่ ยการบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม 17.65 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.

through Competitive
Performance and
Innovation for Long-term
Value Creation

กรอบแนวคิิดและกลยุุทธ์์
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

กรอบ
แนวคิด
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

ี

ทุุนทางสัังคมและความสััมพัันธ์์
• ค่่าใช้้จ่่ายสนัับสนุุนโครงการเพื่่�อสัังคม 13 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• พนัักงานจิิตอาสาใช้้เวลา 1,584 ชั่่�วโมงเพื่่�อสัังคม
• สนัับสนุุนการสร้้างเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์จำนวน 44 เครืือข่่ายฯ ในพื้้�นที่่�
จัังหวััดสงขลา ปััตตานีี นครศรีีธรรมราช ประจวบคีีรีีขัันธ์์
สุุราษฎร์์ธานีี ชุุมพร เพชรบุุรีี สมุุทรสงคราม และระยอง
• สนัับสนุุนงบประมาณกว่่า 150 ล้้านบาท เพื่่อ� ร่่วมสู้้�วิกิ ฤตโรคโควิิด 19
(ปีี 2563-2564)

Energy
Partner of Choice

คนด

ทุุนทางปััญญา
• งบประมาณเพื่่�อการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรม
12.5 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• ผู้้�บริิหารและคณะทำงานที่่�ดููแลในการพััฒนาเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมภายในขององค์์กร
• นัักวิิจััยและพนัักงานของบริิษััทฯ ซึ่่�งเป็็นผู้้�ดำเนิินการ
ในการพััฒนาเทคโนโลยีี
• ร่่วมงานกัับ 15 องค์์กรภายนอกเพื่่�อดำเนิินงานพััฒนาเทคโนโลยีี
และนวััตกรรมร่่วมกััน

วิิสััยทััศน์์

กง

ทุุนทางการเงิิน
• นโยบายอััตราส่่วนหนี้้�สิินต่่อส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น <0.5 เท่่า
• สััดส่่วนของผู้้�ถืือหุ้้�น* 12,428 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• หนี้้�สิินที่่�มีีภาระดอกเบี้้�ย* 4,094 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• อัันดัับความน่่าเชื่่�อถืือ BBB+ (S&P), Baa1 (Moody’s),
BBB+ (Fitch), AAA (TRIS)

การดำำ�เนิินงาน (Process)

คนเ

ปััจจััยนำำ�เข้้า (Input)

มีความรับผิดชอบ

การมุ่่�งสู่่อ� งค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศและสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��
• กลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืนสำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม
• กลยุุทธ์์กระจายความเสี่่�ยงไปสู่่�ธุุรกิิจใหม่่
ที่่�นอกเหนืือจากธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
• กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
การสร้้างความยั่่�งยืืนด้้านความเป็็นเลิิศ
ด้้าน Business Integrity
• กลยุุทธ์์การกำำ�กับ
ั ดููแลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
• กลยุุทธ์์สร้้างจิิตสำำ�นึก
ึ ในการปฏิิบัติั งิ าน
ตามหลััก GRC
การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า
และสร้้างคุุณค่่าร่่วมสู่่�สังั คม
• กลยุุทธ์์การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
สำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
• กลยุุทธ์์ทะเลเพื่่�อชีีวิต
ิ
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การสร้้างคุุณค่่าจากภายในสู่่�ภายนอก

ผลผลิิต (Output) / การสร้้างคุุณค่่า (Value Creation)
ส่งมอบผลตอบแทนที่แข่งขันได้และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และภาครัฐ รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจ
• รายได้้รวม 7,314 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• กำไรจากการดำเนิินงานก่่อนค่่าเสื่่�อมราคา ต้้นทุุนทางการเงิิน และภาษีีเงิินได้้ 4,996 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• กำไรสุุทธิิ 1,211 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
• อััตราการจ่่ายปัันผลต่่อกำไรสุุทธิิร้้อยละ 50 หรืืออััตราผลตอบแทนจากเงิินปัันผลร้้อยละ 4.24
• ต้้นทุุนต่่อหน่่วย 28.52 ดอลลาร์์ สรอ. ต่่อบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันดิิบ
• อััตราผลตอบแทนจากเงิินทุุนร้้อยละ 8.15
• ค่่าภาคหลวงและภาษีีให้้ต่่อรััฐ 1,795 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
สร้้างความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงานให้้กัับประเทศเพื่่�อตอบสนองต่่อความต้้องการทางเศรษฐกิิจ
• ก๊๊าซธรรมชาติิที่่�ผลิิตได้้รวม 821 พัันล้้านลููกบาศก์์ฟุุต (133 ล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันดิิบ)
• น้้ำมัันดิิบ คอนเดนเสท และก๊๊าซแอลพีีจีี 48 ล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันดิิบ
• ปริิมาณสำรองปิิโตรเลีียมพิิสููจน์์แล้้ว 1,350 ล้้านบาร์์เรลเทีียบเท่่าน้้ำมัันดิิบ
• สััดส่่วนการผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิ คิิดเป็็นร้้อยละ 74 ของปริิมาณสำรองปิิโตรเลีียมพิิสููจน์์แล้้ว
สร้้างขีีดความสามารถของพนัักงานควบคู่่� ไปกัับพััฒนาศัักยภาพคู่่�ค้้า รวมถึึงสร้้างความมั่่�นใจ
ในการทำำ�งานที่่�ปลอดภััยให้้แก่่ผู้้�เกี่่�ยวข้้องทุุกคน
• สถิิติิอุุบััติิเหตุุการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน (LTIF) 0.16 ครั้้�งต่่อล้้านชั่่�วโมงทำงาน
• สถิิติิอุุบััติิเหตุุที่่�มีีการบาดเจ็็บจากการทำงานทั้้�งหมด (TRIR) 0.74 ครั้้�งต่่อล้้านชั่่�วโมงทำงาน
• พนัักงานร้้อยละ 91 พััฒนาขีีดความสามารถตามแผนพััฒนาศัักยภาพรายบุุคคล
• ขีีดความสามารถของพนัักงานเพิ่่�มขึ้้�นโดยเฉลี่่�ยกว่่าร้้อยละ 5.45 ต่่อปีี
เพิ่่�มขีีดความสามารถในการแข่่งขััน และรองรัับกัับความท้้าทายขององค์์กรในอนาคต
รวมถึึงพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อช่่วยเหลืือสัังคม
• 56 โครงการที่่�อยู่่�ระหว่่างกระบวนการพััฒนาเทคโนโลยีี
• 11 โครงการสะสมที่่�มีีการนำไปใช้้จริิง
• มีีผลงานสะสมจากการจดทรััพย์์สิินทางปััญญาในประเภทต่่าง ๆ ดัังนี้้�
• 8 สิิทธิิบััตรที่่�มีีการรัับรองการจดทะเบีียน
• 4 ลิิขสิิทธิ์์�ซอฟต์์แวร์์ที่่�ได้้มีีการจดทะเบีียน
• 42 สิิทธิิบััตรอยู่่�ระหว่่างการพิิจารณาตรวจสอบ
• ผลตอบแทนที่่�เพิ่่�มขึ้้�นในปีี 2564 จากการนำเทคโนโลยีีที่่�วิิจััยและพััฒนาขึ้้�นเองไปใช้้ในกระบวนการ
สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม 5.7 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
สร้้างการเติิบโตทางเศรษฐกิิจของชุุมชน รวมถึึงสร้้างความสััมพัันธ์์ที่ดีี่� ระหว่่างบริิษัทั ฯ กัับชุุมชนและสัังคมร่่วมกััน
• โครงการพััฒนาสัังคม 145 โครงการ ใน 4 แนวคิิด (ความต้้องการพื้้�นฐาน การศึึกษา สิ่่�งแวดล้้อม
และวััฒนธรรม)
• สร้้างมููลค่่าเชิิงบวกต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการทางระบบนิิเวศสำหรัับพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ
นอกชายฝั่่�งในประเทศได้้ร้้อยละ 29.5
• สร้้างรายได้้ให้้แก่่ชุุมชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมโครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้้ำเศรษฐกิิจและ
โครงการเพิ่่�มคุุณค่่าผลิิตภััณฑ์์อาหารทะเลเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ 20.5
• ได้้รัับความไว้้วางใจ การยอมรัับ และการสนัับสนุุนจากชุุมชนและสัังคม
ลดผลกระทบต่่อสิ่่ง� แวดล้้อมที่่อ� าจเกิิดขึ้้น� จากการดำำ�เนิินโครงการ พร้้อมทั้้�งสร้้างความสมบููรณ์์
ให้้กับั ทรััพยากรธรรมชาติิและระบบนิิเวศ รวมถึึงสร้้างความเชื่่อ� มั่่�นและความไว้้วางใจ
ในการดำำ�เนิินธุุรกิิจจากชุุมชนในทุุกพื้้�นที่่ป� ฏิิบัติั กิ าร
• ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลง 358,187 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
• ลดปริิมาณการใช้้พลัังงานและนำพลัังงานกลัับไปใช้้ประโยชน์์ได้้ 3.54 ล้้านกิิกะจููล
• ปริิมาณของเสีียที่่น
� ำไปใช้้ประโยชน์์แทนการกำจััดทิ้้�ง (ใช้้ซ้้ำ นำกลัับไปใช้้ใหม่่ นำกลัับคืืนมาใหม่่)
คิิดเป็็นร้้อยละ 26 ของปริิมาณของเสีียที่่ต้� อ้ งกำจััด
• การนำของเสีียมาเพิ่่�มคุณค่
ุ า่ และนำมาใช้้ประโยชน์์ โดยการนำเศษดิินและเศษหิินจากการเจาะมาทำอิิฐบล็็อก
สำหรัับปููพื้้�นและทำถนนทดลอง และการนำทรายจากกระบวนการผลิิตปิิโตรเลีียมไปผลิิตสารซีีโอไลต์์
• การเคลื่่อ� นย้้ายส่่วนบนของแท่่นหลุุมผลิิตที่่โ� ครงการอาทิิตย์์ไปยัังแหล่่งผลิิตใหม่่
• ปริิมาณน้้ำที่่น
� ำกลัับมาใช้้ใหม่่และใช้้ซ้้ำคิิดเป็็นร้้อยละ 39
• โครงการวิิจัย
ั และพััฒนาด้้านเทคโนโลยีีสีีเขีียวจำนวน 13 โครงการ

ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียหลััก
(Stakeholders)

หน่่วยงานภาครััฐ
หน่่วยงานกำำ�กัับดููแล

ผู้้�ค้้า
คู่่�ค้้า / ผู้้�รัับเหมา

ลููกค้้า

พนัักงาน

ผู้้�ถืือหุ้้�น
สถาบัันการลงทุุน
สถาบัันการเงิิน
และเครดิิตเตอร์์

พัันธมิิตรทางธุุรกิิจ
หุ้้�นส่่วน และ
ผู้้�ร่่วมลงทุุนทางธุุรกิิจ

ชุุมชน

องค์์กรอิิสระ
องค์์กรมหาชน
องค์์กรไม่่แสวงหา
ผลกำำ�ไร
และสถาบัันการศึึกษา

สำำ�นัักข่่าว
และสื่่�อมวลชน
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ
1.การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
	ได้้รัับคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิกในกลุ่่�มดััชนีีความยั่่�งยืืน
ดาวโจนส์์ระดัับโลกในกลุ่่�มธุุรกิิจน้้ำมัันและก๊๊าซ
ประเภทธุุรกิิจขั้้�นต้้นและธุุรกิิจครบวงจร ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� 8
S&P Global

	รางวััล S&P Global Sustainability Award
ระดัับ Gold Class จากการจััดลำดัับด้้านความยั่่�งยืืน
ระดัับโลกใน Sustainability Yearbook ประจำปีี 2564
S&P Global

	ได้้รัับการคััดเลืือกให้้เป็็นสมาชิิกของดััชนีี FTSE4Good
Index Series ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 6
FTSE Russell

| โครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักลููกปูู

	รางวััลยอดเยี่่�ยมด้้านความยั่่�งยืืน (Best Sustainability
Awards) กลุ่่�ม Sustainability Excellence
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
SET Awards 2021
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และวารสารการเงิินธนาคาร
	รางวััลรายชื่่�อหุ้้�นยั่่�งยืืนประจำปีี 2564 เป็็นปีีที่่� 6
ตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย

รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ

1.การมุ่่�งสู่่อ� งค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ

11
HPO

	รางวััล The Asset Platinum Award
รางวััล The Asset Best Initiative in Innovation
รางวััล The Asset Best Investor Relations Team Award
รางวััล The Asset Best CEO Award
นิิตยสาร The Asset
	รางวััล Best CEO กลุ่่�มทรััพยากร
IAA Awards for Listed Companies 2020
โดยสมาคมนัักวิิเคราะห์์การลงทุุน (IAA)
และตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
	รางวััล Asia’s Best CEO ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 4
รางวััล Asia’s Best CFO ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 8
รางวััล Best Investor Relations Company (Thailand)
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 9
รางวััล Best Investor Relations Professional
Asian Excellence Awards 2021 ครั้้�งที่่� 11 โดย
นิิตยสาร Corporate Governance Asia Magazine

	ได้้รัับการจััดอัันดัับให้้อยู่่�ในระดัับ Management Level
(B-List) ในด้้านการบริิหารจััดการการเปลี่่�ยนแปลง
สภาพภููมิิอากาศและด้้านการบริิหารจััดการน้้ำ
CDP

	รางวััล CEO of the Year
รางวััล Best Employer Brand Award ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
รางวััล Award for Excellence in Training
Thailand Best Employer Brand Awards 2021
โดย World HRD Congress, CHRO Asia
และ Employer Branding Institute
	รางวััล Best Practice ระดัับดีีเยี่่�ยม
จากโครงการวิิถีีการทำงานรููปแบบใหม่่
The 7th International Best Practice Competition
โดย Centre for Organisational Excellence
Research (COER)
	รางวััล Global Most Innovative Knowledge Enterprise
Award 2021 (Global MIKE Award 2021)
รางวััล Thailand Most Innovative Knowledge
Enterprise Award 2021 (MIKE Award 2021)
ระดัับ Gold
Global and Thailand MIKE Award
Judging Committee 2021
	รางวััลยอดเยี่่�ยมด้้านนัักลงทุุนสััมพัันธ์์
(Best Investor Relations Awards)
	SET Awards 2021
โดยตลาดหลัักทรััพย์์แห่่งประเทศไทย
และวารสารการเงิินธนาคาร 
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1.การกำำ�กับั ดููแลกิิจการที่่ดีี� การบริิหารความเสี่่ย� ง
และการกำำ�กับั การปฏิิบัติั ติ ามกฎเกณฑ์์

GRC

	รางวััล Asia’s Icon on Corporate Governance
ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 9
รางวััล Asian Corporate Director Recognition
ต่่อเนื่่อ� งเป็็นปีีที่่� 2
ได้้รับั ยกย่่องให้้เป็็นบริิษัทั ESG Influencer
	16th ASIAN ESG Award 2021
โดยนิิตยสาร Corporate Governance Asia
	รางวััลองค์์กรโปร่่งใส เป็็นครั้้�งที่่� 4
	สำนัักงานคณะกรรมการป้้องกัันและปราบปราม
การทุุจริิตแห่่งชาติิ (ป.ป.ช.)
	รางวััลองค์์กรต้้นแบบด้้านสิิทธิิมนุุษยชน ประเภทองค์์กร
รััฐวิิสาหกิิจ ประจำปีี 2564 ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 3
กรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพ กระทรวงยุุติิธรรม
	ได้้รัับการประเมิินในระดัับ 5 สััญลัักษณ์์ หรืือ “ดีีเลิิศ”
ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงสุุด จากโครงการสำรวจการกำกัับดููแล
กิิจการบริิษััทจดทะเบีียนไทย (Corporate Governance
Report of Thai Listed Companies) ประจำปีี 2564
สมาคมส่่งเสริิมสถาบัันกรรมการบริิษััทไทย (IOD)  

	ได้้รัับการรัับรองเป็็นสมาชิิกแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ของภาคเอกชนไทย (Thai Private Sector Collective
Action Against Corruption หรืือ CAC)
ต่่อเนื่่�องเป็็นสมััยที่่� 3
คณะกรรมการแนวร่่วมต่่อต้้านคอร์์รััปชััน
ของภาคเอกชนไทย

1.การสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย

SVC

	รางวััลชนะเลิิศ Golden Peacock Global Award for
Corporate Social Responsibility ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
The Institute of Directors (IOD), India
	รางวััล Asia’s Best CSR ต่่อเนื่่�องเป็็นปีีที่่� 2
Asian Excellence Awards 2021 ครั้้�งที่่� 11
โดยนิิตยสาร Corporate Governance Asia
	รางวััล The Best Initiative in Social Responsibility
นิิตยสาร The Asset
	รางวััล Global CSR Awards 2021 ระดัับ Gold
ด้้าน CSR Leadership ด้้าน Best Community Programme
จากโครงการด้้านการพััฒนาสุุขภาพ และด้้าน Best Environmental
Excellence จากโครงการอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�เต่่าทะเล
The Global CSR Awards

รางวััลแห่่งความสำำ�เร็็จ
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	รางวััล Asia’s Best CSR Practices Awards 2021
ประเภท Best Environment Friendly Project
จากการดำเนิินโครงการฟื้้�นฟููป่่าเพื่่�อการเรีียนรู้้�เชิิงนิิเวศ
สวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์
ประเภท Community Development
จากโครงการขยะสู่่�พลัังงาน
ประเภท Concern for Health จากโครงการส่่งเสริิม
การพััฒนาด้้านสุุขภาพและการสนัับสนุุนสู้้�ภััยโควิิด 19
CMO Asia
	รางวััล Asia Responsible Enterprise Awards 2021
(AREA 2021) ประเภท Health Promotion
จากการดำเนิินโครงการเพื่่�อสัังคม
ด้้านการพััฒนาสุุขภาพ
และได้้รัับ Carbon Champion Certificate
Enterprise Asia

| โครงการฟื้้�นฟููป่่าเพื่่�อการเรีียนรู้้�เชิิงนิิเวศสวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์

	รางวััล Communitas Award 2021
จากโครงการศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักลููกปูู
Communitas Awards Organization

	รางวััล The Asia-Pacific Stevie Awards 2021
ประเภท Innovation in Community Relations or
Public Service Communications ในระดัับ Silver
จากโครงการฟื้้�นฟููป่่าเพื่่�อการเรีียนรู้้�เชิิงนิิเวศ
สวนศรีีนครเขื่่�อนขัันธ์์ และรางวััลระดัับ Bronze
จากโครงการป้้องกัันภาวะแคระแกร็็นในเด็็ก
ในประเทศอิินโดนีีเซีีย
Stevie Awards Organization
| โครงการเพื่่�อสัังคมด้้านการพััฒนาสุุขภาพ

	รางวััล Gulf Sustainability Awards 2021
ประเภท Best Community Development ระดัับ Silver
จากโครงการแหล่่งเรีียนรู้้�เรืือหลวงไทยใต้้ทะเล
Awards International LLC FZ.
	รางวััลนวััตกรรมแห่่งชาติิประจำปีี 2564
ด้้านสัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม (รางวััลรองชนะเลิิศอัันดัับ 2
ประเภทหน่่วยงานภาคเอกชน)
สำนัักงานนวััตกรรมแห่่งชาติิ (องค์์การมหาชน)
กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์
วิิจััยและนวััตกรรม

| โครงการแหล่่งเรีียนรู้้�เรืือหลวงไทยใต้้ทะเล

ปตท.สผ. กับการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน

ปตท.สผ. กัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

15

ปตท.สผ. กัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
1.กรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ปตท.สผ. เชื่่�อ มั่่� น ว่่ า การดำเนิินธุุร กิิจอย่่างยั่่�ง ยืืนนั้้�น เกิิ ดจาก
การสร้้างสมดุุลที่่�เหมาะสม หรืือ “Right Balance” ระหว่่างธุุรกิิจ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม จึึงได้้พัฒ
ั นา “กรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน” ขึ้้�นเพื่่�อเป็็นกรอบแนวคิิดในการดำเนิินงาน ซึ่่�งเป็็น
สิ่่�งสำคััญที่่�จะช่่วยให้้ ปตท.สผ. ดำเนิินธุุรกิิจได้้อย่่างต่่อเนื่่�อง
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงาน ควบคู่่�ไปกัับการดููแลใส่่ใจ
สัังคมและสิ่่�งแวดล้้อม เพราะเราเชื่่�อมั่่�นว่่า การสร้้างความยั่่�งยืืน
จากภายในองค์์กร โดยมีีการดำเนิินงานที่่ดีี� บนรากฐานที่่แ� ข็็งแกร่่ง
และมีีจิิตสำนึึกที่่�คำนึึงถึึงคุุณค่่าในระยะยาวต่่อผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ทุุกฝ่่ายแล้้ว จะสามารถสร้้างความยั่่�งยืืนให้้แก่่สัังคมโดยรวมได้้
ในที่่� สุุ ด หรืือ From We to World รวมถึึงเป็็ น ส่่ ว นสำคัั ญ
ที่่�จะทำให้้บริิษััทฯ มุ่่�งสู่่�การเป็็น “Energy Partner of Choice”

คนด

กง

กรอบ
แนวคิด
ดานการพัฒนา
อยางยั่งยืน

ี

คนเ

ตามวิิ สัั ย ทัั ศ น์์ ที่่� ตั้้� ง ไว้้ โดยกรอบแนวคิิ ด ด้้ า นการพัั ฒ นา
อย่่ า งยั่่� ง ยืืนนี้้� ป ระกอบด้้ ว ยการมุ่่�งสู่่�อ งค์์ ก รแห่่ ง ความเป็็ น เลิิ ศ
หรืือ “คนเก่่ง” (High Performance Organization – HPO)
การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำกัับ
การปฏิิ บัั ติิ ต ามกฎเกณฑ์์ หรืือ “คนดีี” (Governance, Risk
Management, and Compliance – GRC) และการสร้้างคุุณค่่า
ในระยะยาวให้้ แ ก่่ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย หรืือ “มีีความรัั บ ผิิ ด ชอบ”
(Stakeholder Value Creation – SVC) โดยกรอบแนวคิิ ด
ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ ปตท.สผ. และประเด็็นสำคััญ
ด้้านความยั่่�งยืืนของบริิษััทฯ สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนา
ที่่�ยั่่�งยืืน (Sustainable Development Goals – SDGs) ของ
องค์์การสหประชาชาติิ เป้้าหมายที่่� 7, 8, 12, 13, 14, และ 16

มีความรับผิดชอบ

HPO

GRC

การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ
หรืือ “คนเก่่ง”
(High Performance
Organization - HPO)

การกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำำ�กัับ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ หรืือ “คนดีี”
(Governance, Risk Management,
and Compliance - GRC)

การสร้้างคุุณค่่าในระยะยาว
ให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย หรืือ
“มีีความรัับผิิดชอบ”
(Stakeholder Value
Creation - SVC)

มุ่่�งเน้้นการดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใส
และมีีประสิิทธิิภาพ เพื่่�อสร้้างเสถีียรภาพ
และความยั่่�งยืืนให้้กัับองค์์กร โดยยึึดมั่่�น
ในหลัั กธ รรมาภิิ บ าล การกำกัั บ ดููแล
ให้้มีีการบริิหารความเสี่่ย� งและการควบคุุม
ภายในอย่่างเหมาะสม ตลอดจนปฏิิบััติิ
ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ ที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง
อย่่างเคร่่งครััด

มุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจโดยให้้ความสำคััญ
ในการสร้้ า งคุุ ณค่่ า ในระยะยาวแก่่
ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียทุุ กกลุ่่�ม ดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ควบคู่่� ไ ปกัั บ ความรัั บ ผิิ ด ชอบในการ
อนุุ รัั กษ์์ ท รัั พ ยากรธรรมชาติิ ฟื้้� น ฟูู
สิ่่�งแวดล้้อม และพััฒนาชุุมชนและสัังคม

มุ่่�งเน้้ น การดำเนิิ น งานที่่� เ ป็็ น เลิิ ศ ใน
ทุุ ก องค์์ ป ระกอบของการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
ด้้ ว ยมาตรฐานระดัั บ สากล เพื่่� อ เพิ่่� ม
ความสามารถในการแข่่ ง ขัั น และ
ความสามารถในการปรัั บ ตัั ว เพื่่� อ
ตอบสนองต่่อการเปลี่่ย� นแปลงในอนาคต

SVC
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1.ความมุ่่�งมั่่�นในการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
เพื่่�อตอกย้้ำความมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนนั้้�น ปตท.สผ. ได้้กำหนด SD Statement ขึ้้�นในปีี 2563 เพื่่�อใช้้
สื่่�อสารให้้พนัักงานทุุกคนรวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ มีีความเข้้าใจที่่�ตรงกัันในแนวทางด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร
โดยได้้รัับการพิิจารณาอนุุมััติิจากคณะกรรมการบริิษััทซึ่่�งเป็็นผู้้�มีีบทบาทสำคััญในการผลัักดัันการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กร
เพื่่�อนำไปสู่่�การปฏิิบััติิอย่่างเป็็นรููปธรรม รวมถึึง ปตท.สผ. ยัังมีีคณะกรรมการบรรษััทภิิบาลและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนที่่�ทำหน้้าที่่�
กำกัับดููแลและส่่งเสริิมการดำเนิินงานในด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในภาพรวม โดยมีีการติิดตามการดำเนิินงานอย่่างใกล้้ชิิด
เป็็นรายไตรมาสอีีกด้้วย

SD Statement
การพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (Sustainable Development – SD) ของ ปตท.สผ. หมายถึึง การเป็็นองค์์กรที่่�ดำเนิินงาน
อย่่างมีีความรัับผิิดชอบ (Responsible) และสามารถรัับมืือต่่อความท้้าทายต่่างๆ (Resilient) เพื่่�อก้้าวไปสู่่�
การเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน (Energy Transition) ควบคู่่�ไปกัับการสร้้างคุุณค่่าร่่วมแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยขัับเคลื่่�อนผ่่านกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน (SD Framework) ซึ่่�งประกอบด้้วย 3 องค์์ประกอบหลััก ได้้แก่่
การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ (High Performance Organization – HPO) การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหาร
ความเสี่่� ย ง และการกำกัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (Governance, Risk Management, and Compliance – GRC)
และการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย (Stakeholder Value Creation – SVC)
ปตท.สผ. มีีเป้้าหมาย สร้้างการเติิบโตทางธุุรกิิจอย่่างต่่อเนื่่�องโดยเน้้นธุุรกิิจก๊๊าซธรรมชาติิครบวงจร รวมถึึงขยาย
การลงทุุนในธุุรกิจิ ใหม่่ ด้้านพลัังงานสะอาดและธุุรกิิจที่่เ� กี่่ย� วเนื่่อ� งกัับเทคโนโลยีี ควบคู่่ไ� ปกัับ การรัักษาขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันในธุุรกิจิ สำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม ผ่่านการเพิ่่�มประสิิทธิิภาพในการดำเนิินงานและการพััฒนานวััตกรรม
อย่่างต่่อเนื่่�อง โดยไม่่ละทิ้้�งการมุ่่�งสู่่�เป้้าหมายการทำงานโดยปราศจากอุุบััติิเหตุุ (Target Zero) และการเป็็นองค์์กรต้้นแบบ
ด้้านการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง และการกำกัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์ (GRC Role Model) เพื่่�อให้้
มั่่�นใจว่่าบริิษััทฯ มีีการดำเนิินงานที่่แ� ข็็งแกร่่ง (Robust Operation) นอกจากนี้้� บริิษัทั ฯ ยัังมุ่่�งมั่่�นใน การสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่
ผู้้�ถือื หุ้้�นและผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีียอื่่�นๆ ด้้วยการสร้้างผลการดำเนิินงานที่่ดีี� และมีีความรัับผิิดชอบต่่อชุุมชน สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
โดยมุ่่�งเน้้นใน 3 ด้้าน ได้้แก่่ การลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก การนำแนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนมาปรัับใช้้เพื่่�อให้้มีี
การบริิหารจััดการทรััพยากรอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ และการดููแลอนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเล
อนุุมััติิโดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. วัันที่่� 15 กรกฎาคม 2563

ปตท.สผ. กัับการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน

17

1.การประเมิินประเด็็นสำำ�คััญ
ปตท.สผ. ทบทวนการประเมิินประเด็็นสำคััญด้้านความยั่่�งยืืนในไตรมาสที่่� 1 ปีี 2564 ผ่่านกระบวนการสััมภาษณ์์และสอบถาม
ความคิิ ด เห็็ น จากกลุ่่�มผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียหลัั กทุุ กกลุ่่�ม ประกอบกัั บ การวิิ เ คราะห์์ ปัั จ จัั ย ต่่ า ง ๆ ทั้้� ง โอกาสและความเสี่่� ย งที่่� มีี ผล
ต่่อการดำเนิินธุุรกิิจ และนำประเด็็นที่่�ได้้มาลำดัับความสำคััญใน 2 มุุมมอง ได้้แก่่ ประเด็็นหลัักที่่�มีีความสำคััญต่่อผลการดำเนิินธุุรกิิจ
ของบริิ ษัั ท ฯ และประเด็็ น ที่่� ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียหลัั ก ให้้ ค วามสำคัั ญ และคาดหวัั ง ต่่ อ บริิ ษัั ท ฯ รวมถึึงเทีียบกัั บ แนวโน้้ ม และทิิ ศ ทาง
ด้้านความยั่่�งยืืนระดัับโลกที่่�สอดคล้้องกัับเป้้าหมายการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์การสหประชาชาติิ (UN SDGs) การประเมิินดััชนีี
ความยั่่�งยืืนดาวโจนส์์ (DJSI) และประเด็็นสำคััญในกลุ่่�มธุุรกิิจพลัังงาน โดยดำเนิินการตามขั้้�นตอนภายใต้้กรอบการรายงาน Global
Reporting Initiative ฉบัับมาตรฐาน (GRI Standards)

สรุุปสาระสำำ�คััญในการรายงาน
(GRI 102-47)

1

ระดับความสำ�คัญของเรื่องต่าง ๆ ต่อผู้มีสว่ นได้เสีย
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ระดับความสำ�คัญของเรื่องต่าง ๆ ต่อ ปตท.สผ.

HPO

2 	การเพิ่่�มปริิมาณสำรองปิิโตรเลีียม
4 	การพััฒนาศัักยภาพและความพร้้อมของบุุคลากร

GRC

1 	การกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยง

SVC

3 	การเป็็นองค์์กรคาร์์บอนต่่ำ
5 	การสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่สัังคมและชุุมชน
6 	การบริิหารจััดการด้้านสิ่่�งแวดล้้อม

7
8

เทคโนโลยีีและนวััตกรรม
อาชีีวอนามััยและความปลอดภััย

และการกำกัับการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์

สแกนเพื่่�อดูู
รายละเอีียดเกี่่�ยวกัับ
การประเมิินประเด็็นสำคััญ
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1.กลยุุทธ์์ด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
ภายใต้้กรอบแนวคิิดเพื่่�อการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนดัังกล่่าว ปตท.สผ. ได้้กำหนดทิิศทางการดำเนิินงานเชิิงกลยุุทธ์์คืือ การดำเนิินการ
และการขยายธุุรกิิจเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน (Execute and Expand towards Energy Transition) โดยพััฒนากลยุุทธ์์
เพื่่� อ ความยั่่� ง ยืืนขึ้้� น โดยให้้ ส อดคล้้ อ งกัั บ ประเด็็ น สำคัั ญ ด้้ า นความยั่่� ง ยืืน เพื่่� อ ตอบโจทย์์ ค วามท้้ า ทายในอนาคตตามทิิ ศ ทาง
การดำเนิินงานเชิิงกลยุุทธ์์ดัังกล่่าว พร้้อมกัับการสร้้างคุุณค่่าร่่วมแก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยกลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืนของ
ปตท.สผ. และเป้้าหมายระยะยาวในระดัับองค์์กร (ปีี 2573) ประกอบด้้วย

ทิิศทางการดำำ�เนิินงานเชิิงกลยุุทธ์์: การดำำ�เนิินการและการขยายธุุรกิิจเพื่่�อรองรัับการเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน

เป้้าหมาย ปีี 2573

กลยุุทธ์์

การมุ่่�งสู่่�องค์์กร
แห่่งความเป็็นเลิิศ
และสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��

การสร้้างความยั่่�งยืืน
ด้้านความเป็็นเลิิศ
ด้้าน Business Integrity

การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า
และสร้้างคุุณค่่าร่่วมสู่่�สัังคม

•	ความยั่่�งยืืนสำหรัับธุุรกิิจสำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม
•	การกระจายความเสี่่ย� งไปสู่่�
ธุุรกิิจใหม่่ที่่�นอกเหนืือจาก
ธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
•	การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก

•	การกำกัับดููแล
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
•	การสร้้างจิิตสำนึึก
ในการปฏิิบััติิงาน
ตามหลััก GRC

•	การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
สำหรัับธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
•	ทะเลเพื่่�อชีีวิิต

•	กำลัังการผลิิตเติิบโต
โดยเฉลี่่ย� ร้้อยละ 5 ต่่อปีี
•	รัักษาอััตราส่่วนปริิมาณสำรอง
ปิิโตรเลีียมที่่พิ� สููิ จน์์แล้้วต่อ่ อััตรา
การผลิิต (R/P Ratio หรืือ 1P/
Production) ไม่่น้อ้ ยกว่่า 5 ปีี
•	ต้้นทุุนต่่อหน่่วยอยู่่�ที่ร่� ะดัับ Top
Quartile ซึ่่ง� สามารถแข่่งขัันได้้กับั
ธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
•	ร้้อยละ 20 ของกำไรสุุทธิิ
มาจากธุุรกิิจใหม่่ที่น�่ อกเหนืือจาก
ธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
•	บรรลุุเป้้าหมายการทำงาน
โดยปราศจากอุุบัติั เิ หตุุ
(SSHE Target Zero)
•	ลดความเข้้มของการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกลงไม่่น้อ้ ยกว่่า
ร้้อยละ 25 จากปีีฐาน 2555

•	เป็็นองค์์กรต้้นแบบด้้าน GRC •	นำโครงสร้้างหลัักมาใช้้ใหม่่ให้้ได้้ไม่่น้อ้ ยกว่่า
ในกลุ่่�มบริิษัทั จดทะเบีียนไทย
ร้้อยละ 50 โดยยัังคงสภาพการทำงาน
•	ปรัับเพิ่่�มระดัับวุุฒิภิ าวะด้้าน
ที่่เ� หมาะสม ปลอดภััย และมีีประสิิทธิิภาพ
GRC (GRC Maturity Level) •	ปราศจากของเสีียที่่เ� ป็็นขยะที่่ก� ำจััดโดยวิิธีีฝังั กลบ
สู่่ร� ะดัับสููงสุุดคืือ ระดัับ 5
•	สร้้างมููลค่่าเชิิงบวก (Net Positive Impact)
(Continuous Improvement
ต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพและบริิการ
with Automation)
ทางระบบนิิเวศทางทะเล [Ocean Biodiversity
and Ecosystem Services (BES) Value]
ในพื้้�นที่่ป� ฏิิบัติั กิ ารนอกชายฝั่่ง� ทัั้งหมด
ภายในปีี 2573 เมื่่อ� เทีียบกัับมููลค่่าปีีฐาน 2562
•	สร้้างรายได้้ของชุุมชนกลุ่่�มเป้้าหมาย (Community
Income Increase) ให้้เพิ่่�มขึ้้น� ร้้อยละ 50
และเพิ่่�มจำนวนเครืือข่่ายอนุุรักษ์
ั ์ 16,000 ราย
ภายในปีี 2573 เมื่่อ� เทีียบกัับก่่อน ปตท.สผ.
เข้้าดำเนิินโครงการ

นอกเหนืือจากกลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืนและเป้้าหมายระยะยาวในระดัับองค์์กรแล้้ว ปตท.สผ. ยัังมุ่่�งมั่่�นดำเนิินงานในด้้านต่่าง ๆ
ภายใต้้กรอบการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนขององค์์กรและให้้เป็็นไปตามทิิศทางการดำเนิินงานเชิิงกลยุุทธ์์ดัังกล่่าวอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อให้้เกิิด
การดำเนิินงานด้้านความยั่่�งยืืนครอบคลุุมทุุกมิิติิ ซึ่่�งจะช่่วยสนัับสนุุนให้้บริิษััทฯ ได้้รัับการยอมรัับและความเชื่่�อมั่่�นจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
และสามารถบรรลุุวิิสััยทััศน์์ขององค์์กรในการเป็็น Energy Partner of Choice ได้้ในที่่�สุุด

การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
และสังคมคาร์บอนต่ำ�
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

การมุ่่
1. �งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศ
และสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��
เพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงด้้านพลัังงาน ควบคู่่�ไปกัับการสร้้าง
คุุณค่่าอย่่างยั่่�งยืืนให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย พร้้อมรองรัับกัับ
ความท้้าทายต่่าง ๆ ทั้้�งแนวโน้้มปริิมาณทรััพยากรน้้ำมัันและ
ก๊๊าซธรรมชาติิที่่�ลดน้้อยลง ประกอบกัับความผัันผวนของ
ราคาน้้ำมััน สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
มาตรการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซเรืือนกระจกที่่� เ ข้้ มข้้ น
มากยิ่่�งขึ้้�นในปััจจุุบััน และโดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งการเข้้าสู่่�
ยุุคเปลี่่�ยนผ่่านด้้านพลัังงาน หรืือ Energy Transition
ปตท.สผ. จึึงจำเป็็นต้้องปรัับตััวเพื่่�อเตรีียมพร้้อมรัับมืือ
กัับความเปลี่่�ยนแปลงต่่าง ๆ เหล่่านี้้� ผ่่านกลยุุทธ์์หลัักคืือ
กลยุุ ท ธ์์ เ พื่่� อ ความยั่่� ง ยืืนสำหรัั บ ธุุ ร กิิ จ สำรวจและผลิิ ต
ปิิ โ ตรเลีียม กลยุุ ท ธ์์ ก ระจายความเสี่่�ยงไปสู่่�ธุุรกิิจใหม่่
ที่่�นอกเหนืือจากธุุรกิิจสำรวจและผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียม และ
กลยุุทธ์์การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก โดยมีีภาพรวม
การดำเนิินงานที่่�สำคััญในปีี 2564 ดัังนี้้�

กลยุุทธ์์
1.
กลยุุทธ์์เพื่่�อความยั่่�งยืืน
สำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม

กลยุุทธ์์
กระจายความเสี่่�ยง
ไปสู่่�ธุุรกิิจใหม่่ที่่�นอกเหนืือ
จากธุุรกิิจสำำ�รวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม

กลยุุทธ์์
การบริิหารจััดการ
ก๊๊าซเรืือนกระจก

เป้้าหมายระยะยาวปีี 2573
1.

ต้้นทุุนต่่อหน่่วยอยู่่�ที่่�ระดัับ

Top Quartile ซึ่่�งสามารถแข่่งขััน
ได้้กัับธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม

กำำ�ลัังการผลิิตเติิบโตโดยเฉลี่่�ย
ต่่อปีี

ร้้อยละ 5

ร้้อยละ 20 ของกำำ�ไรสุุทธิิ
มาจากธุุรกิิจใหม่่ที่่�นอกเหนืือจาก
ธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม

บรรลุุเป้้าหมายการทำำ�งาน

โดยปราศจากอุุบัติั เิ หตุุ
(SSHE Target Zero)
รัักษาอััตราส่่วนปริิมาณสำำ�รองปิิโตรเลีียม
ที่่�พิิสููจน์์แล้้วต่่ออััตราการผลิิต
(R/P Ratio หรืือ 1P/Production)

ไม่่น้้อยกว่่า 5 ปีี

ลดความเข้้มของการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกลงไม่่น้้อยกว่่า
จากปีีฐาน 2555*

ร้้อยละ 25

*จะมีีการปรัับเปลี่่�ยนในปีี 2565 หลัังจาก ปตท.สผ. ประกาศเป้้า
ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสุุทธิิให้้เป็็นศููนย์์ (Net Zero)

การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศและสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��
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ภาพรวมการดำำ�เนิินงานปีี 2564
1.

กำำ�ไรสุุทธิิ

การพััฒนานวััตกรรม
และเทคโนโลยีี
โครงการ

รายได้้รวม

ขีีดความสามารถพนัักงาน
เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยร้้อยละ
 ต่่อปีี

1,211 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.

56

7,314 ล้้านดอลลาร์์ สรอ.
อััตราผลตอบแทนจากเงิินปัันผล
ร้้อยละ

4.24

ต้้นทุุนต่่อหน่่วย
ดอลลาร์์ สรอ.

28.52

5.45

โครงการด้้านการสำำ�รวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม
โครงการ ใน
ประเทศ

47

ลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจก

358,187

ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

79

การใช้้พลัังงานหมุุนเวีียนร้้อยละ
ของการใช้้พลัังงานทั้้�งหมด
บนแท่่นหลุุมผลิิตนอกชายฝั่่�งในประเทศไทย

อััตราการเติิบโต
ของปริิมาณการผลิิต
ร้้อยละ

17

LTIF 0.16

15

TRIR 0.74

อััตราส่่วนปริิมาณสำำ�รองปิิโตรเลีียม
ที่่�พิิสููจน์์แล้้วต่่ออััตราการผลิิต
(R/P Ratio หรืือ Reserves Life)
เท่่ากัับ
 ปีี

7.5

1.ความยั่่�งยืืนสำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
ปตท.สผ. มุ่่�งมั่่�นดำเนิินธุุรกิิจเพื่่�อสร้้างความมั่่�นคงทางพลัังงานและสร้้างความยั่่�งยืืนในธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม โดยมุ่่�งเน้้น
การเพิ่่�มปริิมาณการผลิิตจากโครงการหลััก ด้้วยความรู้้� ความเชี่่�ยวชาญ และการประยุุกต์์ใช้้เทคโนโลยีีดิิจิิทััลต่่าง ๆ ในการขุุดเจาะ
หลุุ ม สำรวจ อีีกทั้้� ง ยัั ง มุ่่�งเน้้ น การรัั กษ าขีีดความสามารถในการแข่่ ง ขัั น ด้้ ว ยการควบคุุ มต้้ น ทุุ น การผลิิ ต ต่่ อ หน่่ ว ยอย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
เพื่่�อเสริิมสร้้างความแข็็งแกร่่งให้้กัับธุุรกิิจหลัักของ ปตท.สผ. ท่่ามกลางสภาพแวดล้้อมที่่�ผัันผวนมากขึ้้�น พร้้อมทั้้�งมองหาโอกาส
การลงทุุนในพื้้�นที่่�ต่่าง ๆ ที่่�มีีศัักยภาพร่่วมกัับผู้้�ร่่วมทุุนที่่�มีีความเชี่่�ยวชาญ รวมไปถึึงการแสวงหาโอกาสในการขัับเคลื่่�อนธุุรกิิจ
ก๊๊าซธรรมชาติิเหลว (LNG) แบบครบวงจรอีีกด้้วย
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1.ภาพรวมการประกอบธุุรกิิจ
กลุ่่�ม ปตท.สผ. ประกอบธุุรกิิจหลัักด้้านการสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียมทั้้�งในและต่่างประเทศ โดย ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564
กลุ่่�ม ปตท.สผ. มีีโครงการด้้านการสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำนวน 47 โครงการ ใน 15 ประเทศ โดยแบ่่งตามประเทศได้้ดัังนี้้�
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• โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการสำ�รวจ
• โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการพัฒนา
1

แคนาดา

• โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์

สัดส่วนการร่วมทุน 100%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

2

เม็กซิโก

3

บราซิล1

• โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 25%
	ผู้้�ดำเนิินการ Shell Brasil

• โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
• โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) 	ผู้้�ดำเนิินการ Petrobras
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
4 แอลจีเรีย
	ผู้้�ดำเนิินการ PC Carigali
Mexico
• โครงการแอลจีเรีย
• โครงการเม็็กซิิโก แปลง 29 (2.4)

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 16.67%
	ผู้้�ดำเนิินการ Repsol
Exploración México

433 เอ และ 416 บี

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 35%
	ผู้้�ดำเนิินการ GBRS

• โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต
• โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการสำ�รวจ พัฒนา ผลิต
5

แองโกลา

• โครงการแปลง 17/06

สััดส่่วนการร่่วมทุุน 2.5%
	ผู้้�ดำเนิินการ TotalEnergies

6

โมซัมบิก

• โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 8.5%
	ผู้้�ดำเนิินการ TotalEnergies

7

8

โอมาน

• โครงการโอมาน แปลง 613

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
	ผู้้�ดำเนิินการ BP
• โครงการพีดีโอ (แปลง 6)

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 2%
	ผู้้�ดำเนิินการ Petroleum
Development Oman
• โครงการมุคไคซนา (แปลง 53)

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 1%

• โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1

	ผู้้�ดำเนิินการ Occidental
Petroleum

• โครงการแอลจีเรีย

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 30%
	ผู้้�ดำเนิินการ Eni Abu Dhabi B.V. • โครงการโอมาน ออนชอร์

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 49%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 30%
	ผู้้�ดำเนิินการ Eni Abu Dhabi B.V. 	ผู้้�ดำเนิินการ TotalEnergies

ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ2

• โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2

แปลง 12

• โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 3

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 30%
	ผู้้�ดำเนิินการ Eni Abu Dhabi B.V.
1	เมื่่�อวัันที่่� 30 กรกฎาคม 2564 กลุ่่�ม ปตท.สผ. ได้้ลงนามในสััญญาซื้้�อขายเพื่่�อขายเงิินลงทุุนทั้้�งหมดในบริิษััท Partex Brasil Ltda. ซึ่่�งเป็็นผู้้�ถืือสััดส่่วนการลงทุุน
ในโครงการโปติิกััวร์์ โดยการขายดัังกล่่าวได้้มีีผลสมบููรณ์์แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 29 ตุุลาคม 2564
2	เมื่่�อวัันที่่� 1 กัันยายน 2564 กลุ่่�ม ปตท.สผ. ซึ่่�งถืือสััดส่่วนการลงทุุนร้้อยละ 24.5 และเป็็นผู้้�ดำเนิินการในโครงการแอลจีีเรีีย ฮาสสิิ เบอร์์ ราเคซ ในสาธารณรััฐ
ประชาธิิปไตยประชาชนแอลจีีเรีีย (แอลจีีเรีีย) ได้้รัับการอนุุมััติิจากรััฐบาลแอลจีีเรีีย ในการเข้้าซื้้�อสััดส่่วนการลงทุุนเพิ่่�มอีีกร้้อยละ 24.5 จาก CNOOC Limited
(CNOOC) ซึ่่�งเป็็นผู้้�ร่่วมทุุน ส่่งผลให้้บริิษััทฯ มีีสััดส่่วนการลงทุุนในโครงการเพิ่่�มขึ้้�นเป็็นร้้อยละ 49 มีีผลนัับแต่่วัันดัังกล่่าว โดยมีี SONATRACH ซึ่่�งเป็็น
บริิษััทน้้ำมัันแห่่งชาติิของแอลจีีเรีีย เป็็นผู้้�ร่่วมลงทุุนในสััดส่่วนร้้อยละ 51
3	เมื่่อ� วัันที่่� 1 กุุมภาพัันธ์์ 2564 กลุ่่�ม ปตท.สผ. ได้้ลงนามในสััญญาซื้้อ� ขายสััดส่่วนการลงทุุน (Sale and Purchase Agreement) เพื่่อ� เข้้าซื้้อ� สััดส่่วนการลงทุุนร้้อยละ 20
ในโครงการโอมาน แปลง 61 จาก BP Exploration (Epsilon) Limited (BP) โดยการเข้้าซื้้�อสััดส่่วนการลงทุุนดัังกล่่าวได้้มีีผลสมบููรณ์์ในวัันที่่� 23 มีีนาคม 2564

การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศและสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��

9
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12 ประเทศไทย

คาซัคสถาน

• โครงการบงกช

• โครงการดุงกา

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
	ผู้้�ดำเนิินการ TotalEnergies 66.6667%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.
4

10 เมียนมา

• โครงการซอติก้า

• โครงการยาดานา

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 25.5%
	ผู้้�ดำเนิินการ TotalEnergies
• โครงการเยตากุน

• โครงการเมียนมา เอ็ม 35

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.
6

• โครงการเมียนมา เอ็มดี-7

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 50%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

• โครงการบี 8/32 และ 9 เอ

• โครงการอี 5

• โครงการพีทีทีอีพี 1

• โครงการคอนแทร็ค 3

• โครงการบี 6/27

• โครงการคอนแทร็ค 4

• โครงการอาทิตย์

• โครงการจี 4/43

• โครงการแอล 22/43

13 มาเลเซีย

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน
19.31784%
	ผู้้�ดำเนิินการ Petronas

• โครงการสินภูฮ่อม

และแอล 54/43

• โครงการเอส 1

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 80%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

• โครงการแอล 53/43

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 80%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

11 เวียดนาม

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 20%
	ผู้้�ดำเนิินการ ExxonMobil
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 5%
	ผู้้�ดำเนิินการ Chevron
สััดส่่วนการร่่วมทุุน 60%
	ผู้้�ดำเนิินการ Chevron

• โครงการจี 1/61

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 60%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.
• โครงการจี 2/61

พื้นที่คาบเกี่ยว
• โครงการพื้นที่พัฒนาร่วม

14 อินโดนีเซีย

• โครงการจี 9/43

• โครงการเวียดนาม 16-1

• โครงการเวียดนาม 52/97

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 5%
	ผู้้�ดำเนิินการ Chevron

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 7.28-80% ไทย-มาเลเซีย
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 50%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.
	ผู้้�ดำเนิินการ CPOC

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 11.5%
	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 8.5%
	ผู้้�ดำเนิินการ Premier Oil
	ผู้้�ดำเนิินการ Vietnam Oil
and Gas Group
15 ออสเตรเลีย

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 28.5%
	ผู้้�ดำเนิินการ HL JOC

• โครงการจี 4/48

• โครงการมาเลเซีย7

• โครงการเวียดนาม บี

และ 48/95

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 25.001%
	ผู้้�ดำเนิินการ Chevron

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
	สััดส่่วนการร่่วมทุนุ 21.375% 	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.
	ผู้้�ดำเนิินการ Chevron

• โครงการเวียดนาม 9-2

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 25%
	ผู้้�ดำเนิินการ HV JOC

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 55%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

• โครงการนาทูน่า ซี เอ

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 100%
	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.

• โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย9

	สััดส่่วนการร่่วมทุุน 7%
สัดส่วนการร่วมทุน 90-100%10
	ผู้้�ดำเนิินการ Vietnam Oil 	ผู้้�ดำเนิินการ ปตท.สผ.
and Gas Group

4	กลุ่่�ม ปตท.สผ. ได้้ยื่�่นขอยุุติิการสำรวจคืืนพื้้�นที่่�แปลงสำรวจโครงการเมีียนมา เอ็็ม 11 เมื่่�อเดืือนกัันยายน 2562 ในสััดส่่วนร้้อยละ 100 โดยได้้รัับการอนุุมััติิ
จากรััฐบาลสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา (เมีียนมา) แล้้วเมื่่�อวัันที่่� 22 พฤศจิิกายน 2564 กลุ่่�ม ปตท.สผ. ได้้ยื่่�นขอยุุติิการสำรวจและคืืนพื้้�นที่่�แปลงสำรวจ
โครงการเมีียนมา เอ็็มโอจีีอีี 3 เมื่่�อเดืือนกรกฎาคม 2563 ในสััดส่่วนร้้อยละ 77.5 โดยได้้รัับการอนุุมััติิจากรััฐบาลเมีียนมาแล้้วเมื่่�อวัันที่่� 24 พฤศจิิกายน 2564
5	เมื่่�อวัันที่่� 17 กัันยายน 2564 Mitsui Oil Exploration Company Limited (MOECO) ผู้้�ร่่วมทุุนในโครงการเมีียนมา เอ็็ม 3 ได้้ขอยุุติิการลงทุุนในสััดส่่วน
ร้้อยละ 20 ตามสััญญาร่่วมทุนุ ซึ่่ง� มีีผลตั้้�งแต่่วันั ที่่� 31 ตุุลาคม 2564 ส่่งผลให้้กลุ่่�ม ปตท.สผ. มีีสััดส่่วนการลงทุุนในโครงการเป็็นร้้อยละ 100 ทั้้�งนี้้�จะมีีผลสมบููรณ์์
เมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากรััฐบาลเมีียนมา
6	กลุ่่�ม ปตท.สผ. ได้้ยื่น�่ ขอยุุติกิ ารสำรวจและคืืนพื้้�นที่่แ� ปลงสำรวจโครงการเมีียนมา เอ็็มดีี-7 เมื่่อ� เดืือนตุุลาคม 2563 หลัังจากดำเนิินการตามข้้อผููกพัันตามสััญญา
แบ่่งปัันผลผลิิตครบถ้้วนแล้้ว ซึ่่�งจะมีีผลสมบููรณ์์เมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากรััฐบาลเมีียนมา
7	กลุ่่�ม ปตท.สผ. ได้้รวมการลงทุุนในโครงการทั้้�งหมดในประเทศมาเลเซีีย ภายใต้้ชื่่�อโครงการมาเลเซีีย โดยมีีแหล่่งปิิโตรเลีียมที่่�กลุ่่�ม ปตท.สผ. เป็็นผู้้�ดำเนิินการ
หลายแหล่่ง ซึ่่�งแต่่ละแปลงมีีสััดส่่วนการร่่วมทุุนระหว่่าง 42-80% ยกเว้้นแหล่่ง Gumusut-Kakap (GK) ในแปลงเค ที่่�กลุ่่�ม ปตท.สผ. เป็็นผู้้�ร่่วมทุุนในสััดส่่วน
ร้้อยละ 7.2 และ Shell เป็็นผู้้�ดำเนิินการ
8	เมื่่อ� วัันที่่� 15 มีีนาคม 2564 PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) ซึ่่ง� เป็็นบริิษัทั ย่่อยของกลุ่่�ม ปตท.สผ. ได้้รับั อนุุมัติั จิ ากรััฐบาลมาเลเซีียในการเปลี่่ย� นสััดส่่วน
ของแปลง GK ที่่�อยู่่�ภายใต้้โครงการมาเลเซีีย แปลงเค โดยสััดส่่วนการลงทุุนเพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 6.366 เป็็นร้้อยละ 6.555 ซึ่่�งมีีผลย้้อนหลัังไปตั้้�งแต่่วัันที่่�
1 มกราคม 2563 ต่่อมา เมื่่�อวัันที่่� 30 ธัันวาคม 2564 Sabah Shell Petroleum Company Limited (SSPC) ซึ่่�งเป็็นบริิษััทผู้้�ดำเนิินการในแปลง GK ได้้รัับอนุุมััติิ
จากรััฐบาลมาเลเซีียในการเปลี่่�ยนสััดส่่วนของแปลง GK ซึ่่�งอยู่่�ภายใต้้โครงการมาเลเซีีย แปลงเค ตามสััญญา Unitisation and Unit Operating Agreement
(UUOA) ซึ่่�งมีีผลทำให้้สััดส่่วนการลงทุุนของ PTTEP SBO ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของกลุ่่�มบริิษััท เพิ่่�มขึ้้�นจากร้้อยละ 6.555 เป็็นร้้อยละ 7.1666
9	เมื่่�อวัันที่่� 19 พฤศจิิกายน 2564 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd ได้้ยื่่�นขอคืืนพื้้�นที่่�แปลงสำรวจในโครงการเอซีี/แอล3 โดยจะมีีผลสมบููรณ์์
เมื่่�อได้้รัับอนุุมััติิจากรััฐบาลเครืือรััฐออสเตรเลีีย (ออสเตรเลีีย)
10	โครงการพีีทีีทีีอีีพีี ออสตราเลเชีีย ประกอบด้้วยแปลงสััมปทานหลายแปลงในประเทศออสเตรเลีีย โดยแต่่ละแปลงมีีสััดส่่วนการร่่วมทุุนร้้อยละ 90-100
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

การประสบความสำำ�เร็็จในการสำำ�รวจและการขยายการลงทุุนเพื่่�อความยั่่�งยืืน
ด้้วย ปตท.สผ. มีีพัันธกิิจในการสร้้างความมั่่�นคงทางด้้านพลัังงาน
การมุ่่�งแสวงหาแหล่่งพลัังงานเพิ่่�มเติิม เพื่่�อเพิ่่�มปริิมาณทรััพยากร
ปิิโตรเลีียมและสร้้างการเติิบโตของบริิษััทฯ ในระยะยาวจึึงเป็็น
สิ่่�งสำคััญที่่� ปตท.สผ. มุ่่�งมั่่�นดำเนิินการ โดยในปีี 2564 ปตท.สผ.
ประสบความสำเร็็จในการสำรวจและพััฒนาแหล่่งปิิโตรเลีียม
ในประเทศมาเลเซีียเป็็นอย่่างมาก โดยได้้มีีการค้้นพบก๊๊าซธรรมชาติิ
และน้้ำมัันบริิเวณนอกชายฝั่่�งในประเทศมาเลเซีียมาอย่่างต่่อเนื่่อ� ง
ทั้้�งแหล่่งนัังกา แหล่่งโดกง แหล่่งลััง เลอบาห์์ แหล่่งซีีรุุง และ
แหล่่งกุุลิินตััง รวมถึึงโครงการแปลงเอช นอกชายฝั่่�งรััฐซาบาห์์
ประเทศมาเลเซีีย ยัังได้้เริ่่�มการผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิในปีี 2564
สามารถช่่วยเพิ่่�มปริิมาณการผลิิตให้้กับั ปตท.สผ. ซึ่่ง� ความสำเร็็จ
เหล่่านี้้�ล้้ ว นมาจากความรู้้�ความชำนาญและความร่่ วมมืื อกัั น
อย่่างเข้้มแข็็งระหว่่าง ปตท.สผ. กัับปิิโตรนาส ซึ่่�งได้้ร่่วมกัันนำ
วิิธีีการและแนวทางใหม่่ ๆ มาใช้้ในการค้้นหาแหล่่งน้้ำมัันและ
ก๊๊าซธรรมชาติิ เพื่่�อตอบสนองความต้้องการใช้้พลัังงานในอนาคต

ขยายการลงทุุนไปยัังประเทศในภููมิิภาคที่่�เป็็นกลยุุทธ์์ ได้้แก่่
ตะวัันออกกลาง ซึ่่�งเป็็นภููมิิภาคที่่�มีีต้้นทุุนในการดำเนิินการต่่ำ
โดยในปีี 2564 ได้้มีีการเข้้าร่่วมทุุนร้้อยละ 20 ในแปลง 61 ซึ่่�งเป็็น
แหล่่งผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิขนาดใหญ่่ในรััฐสุุลต่า่ นโอมาน สามารถ
เพิ่่� ม ปริิ ม าณการขายปิิ โ ตรเลีียมได้้ ทัั น ทีีและสร้้ า งการเติิ บ โต
ในระยะยาวให้้ กัั บ บริิ ษัั ท ฯ รวมทั้้� ง ยัั ง เป็็ น การต่่ อ ยอดโอกาส
การลงทุุนในอนาคตของ ปตท.สผ. ในตะวัันออกกลางด้้วยเช่่นกััน

นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังมุ่่�งมั่่�นในการเพิ่่�มปริิมาณสำรองปิิโตรเลีียม
และสร้้างการเติิบโตในระยะยาวให้้กัับบริิษััทฯ ด้้วยการมุ่่�งเน้้น
“ความสำำ�เร็็จในการค้้นพบและพััฒนาแหล่่งก๊๊าซธรรมชาติิและน้ำำ��มันั ในมาเลเซีีย ซึ่่ง� เป็็น
หนึ่่ง� ในประเทศยุุทธศาสตร์์ที่่สำ� ำ�คัญ
ั ของ ปตท.สผ. นั้้�น ตอกย้ำำ��ถึึงศัักยภาพทั้้�งในด้้าน
บุุคลากรและเทคโนโลยีีของ ปตท.สผ. อีีกทั้้�งความร่่วมมืือกัับปิิโตรนาสในปััจจุุบััน
ยัังแสดงให้้เห็็นว่่า เราพร้้อมที่่�จะมุ่่�งไปสู่่�การเป็็น Energy Partner of Choice เพื่่�อ
สร้้างการเติิบโตอย่่างยั่่�งยืืนที่่�แท้้จริิงต่่อไป”
ดร.ธีีรพล พููนศิิริิ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการมาเลเซีย
ปตท.สผ.

การกำำ�กัับดููแลโครงการที่่�มีีการเปลี่่�ยนผ่่านสิิทธิิดำำ�เนิินการ
เพื่่� อ ให้้ โ ครงการที่่� มีีก ารเปลี่่� ย นผ่่ า นสิิ ท ธิิ ด ำเนิิ น การสามารถ
ดำเนิิ น งานได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ ปตท.สผ.
ได้้ มีีก ารวางแผนงานในการกำกัั บ ดููแลเพื่่� อ ให้้ มีี ความพร้้ อ ม
ในการดำเนิินงานเมื่่�อเริ่่�มสััญญาแบ่่งปัันผลผลิิต สามารถผลิิต
และส่่ ง ก๊๊ า ซให้้ กัั บ ประเทศได้้ อ ย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ งและปลอดภัั ย
ในช่่ ว งเปลี่่� ย นผ่่ า นจากผู้้�รัั บ สัั ม ปทานรายเดิิ ม เพื่่� อ ช่่ ว ยสร้้ า ง
ความมั่่� น คงทางพลัั ง งานให้้ กัั บ ประเทศ ที่่� ผ่่ า นมาบริิ ษัั ท ฯ
ได้้ ป ระสานงานอย่่ า งใกล้้ ชิิ ด กัั บ กรมเชื้้� อ เพลิิ ง ธรรมชาติิ
ในการดำเนิิ น การเปลี่่� ย นผ่่ า นสิิ ท ธิิ ด ำเนิิ น การทั้้� ง หมดสำหรัั บ
โครงการจีี 1/61 และจีี 2/61 รวมถึึงแผนงานและงบประมาณ
กระบวนการจัั ด ซื้้� อ จัั ด จ้้ า ง การเลืือกรายการสิ่่� ง ติิ ด ตั้้� ง ที่่�
กรมเชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิจะรัับโอน การร่่วมเจรจาสััญญาซื้้�อขาย
ก๊๊าซและสััญญาอื่่�น ๆ

นอกเหนืือจากนั้้�น ปตท.สผ. และกรมเชื้้�อเพลิิงธรรมชาติิได้้ร่่วม
จัั ด ทำแผนพัั ฒ นาสำรองร่่ วม กัั น ระหว่่ า งกรมเชื้้� อ เพลิิ ง ฯ กัั บ
ผู้้�รับั สััญญาโครงการจีี 1/61 ให้้สอดคล้้องกัับเหตุุการณ์์ที่ไ่� ม่่สามารถ
เข้้าพื้้�นที่่�แหล่่งเอราวััณได้้ตามเวลาที่่�กำหนด และได้้ร่่วมเจรจา
สัั ญ ญาเข้้ า พื้้� น ที่่� ข้้ อ ตกลงการเข้้ า พื้้� น ที่่� เ พื่่� อ ดำเนิิ น กิิ จ กรรม
การรื้้อ� ถอนสิ่่�งติิดตั้้�งของผู้้�รัับสััมปทานรายเดิิม (Asset Retirement
Access Agreement – ARAA) และข้้ อ ตกลงการถ่่ า ยโอน
การดำเนิินงาน (Operation Transfer Agreement – OTA)
จนแล้้วเสร็็จและได้้ลงนามพร้้อมกััน เมื่่�อวัันที่่� 20 ธัันวาคม 2564
เพื่่อ� ให้้สามารถเดิินหน้้าในความร่่วมมืือต่่าง ๆ ตามสััญญาแบ่่งปััน
ผลผลิิตต่่อไปได้้

การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศและสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��

25

ผลการดำำ�เนิินงานด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม
นอกเหนืือจากการดำเนิินธุุรกิิจตามเป้้าหมายและกลยุุทธ์์แล้้ว
ปตท.สผ. ยัังคงให้้ความสำคััญในด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง
อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม (Safety, Security, Health and
Environment – SSHE) เพื่่�อให้้มั่่�นใจว่่าพนัักงานและผู้้�รัับเหมา
สามารถปฏิิบััติิงานได้้อย่่างปลอดภััย และผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกคน
ได้้รัับการตอบสนองต่่อความคาดหวัังได้้อย่่างเหมาะสม รวมทั้้�ง
ได้้กำหนดเป้้าหมายสููงสุุดในการบรรลุุเป้้าหมายการเกิิดอุุบััติิเหตุุ
เป็็นศููนย์์ (Target Zero) โดยมีีระบบการจััดการด้้านความปลอดภััย
มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม (SSHE Management
System – SSHE MS) ที่่ยึึ� ดถืือปฏิิบัติั อิ ย่่างเคร่่งครััด พร้้อมมุ่่�งสร้้าง
ภาวะผู้้�นำทางด้้านความปลอดภััยฯ ในทุุกระดัับอย่่างต่่อเนื่่�อง
ส่่งผลให้้ ปตท.สผ. มีีผลการดำเนิินงานด้้านความปลอดภััยอยู่่�ใน
ระดัั บ สููงกว่่ า ค่่ า เฉลี่่� ย ของบริิ ษัั ท สำรวจและผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียม
ชั้้�นนำระดัับโลกซึ่่�งเป็็นสมาชิิกของสมาคมผู้้�ผลิิตน้้ำมัันและก๊๊าซ
นานาชาติิ อย่่างไรก็็ตาม สถิิติิความปลอดภััยฯ ในปีี 2564 นั้้�น
ด้้ า นสถิิ ติิ อุุ บัั ติิ เ หตุุ ที่่� มีีก ารบาดเจ็็ บ จนถึึงขั้้� น หยุุ ด งานและสถิิ ติิ
อุุบััติิเหตุุที่�่มีีการบาดเจ็็บจากการทำงานทั้้�งหมดมีีแนวโน้้มสููงขึ้้�น
ในขณะที่่�ภาพรวมสถิิติิอุุบััติิเหตุุการรั่่�วไหลจากกระบวนการผลิิต
และหลุุมเจาะและสถิิติอัิ ตั ราการหกรั่่�วไหลของน้้ำมัันและสารเคมีี ผลการดำเนิินงานในภาพรวม ทุุกส่่วนงานจึึงได้้จััดทำแผนการ
มีีแนวโน้้ มล ดลงเมื่่� อ เทีียบกัั บ ปีี ที่่� ผ่่ า นมา ดัั ง นั้้� น เพื่่� อ ยกระดัั บ ดำเนิินงานระยะสั้้�นและระยะยาว (SSHE Roadmap) เพื่่�อใช้้เป็็น
แนวทางในการปฏิิบัติั งิ านด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย
และสิ่่�งแวดล้้อมให้้มีีประสิิทธิิภาพอย่่างต่่อเนื่่�องต่่อไป นอกจากนี้้�
ในปีี 2564 ที่่ผ่� า่ นมา ยัังได้้มีีการริิเริ่่มพั
� ฒ
ั นาโครงการ SSHE Digital
Transformation (DT) Initiatives ครอบคลุุมการบริิหารจััดการ
ด้้านความปลอดภััย มั่่�นคง อาชีีวอนามััย และสิ่่�งแวดล้้อม จำนวน
4 แอปพลิิเคชััน ประกอบไปด้้วย iSSHE, Environmental Portal
(Phase 2), e-MOC และ Online Barrier โดยแอปพลิิเคชัันทั้้�งหมดนี้้�
มีีวััตถุุประสงค์์หลัักเพื่่�อส่่งเสริิมให้้การปฏิิบััติิงานมีีประสิิทธิิภาพ
และปลอดภััย ลดความเสี่่ย� งที่่อ� าจจะทำให้้เกิิดอุุบัติั เิ หตุุ ลดการใช้้
ทรััพยากรที่่�ไม่่จำเป็็น ลดความผิิดพลาดและความซ้้ำซ้้อน รวมถึึง
อำนวยความสะดวกให้้ แ ก่่ ผู้้� ใช้้ ง านในทุุ กพื้้� น ที่่� ที่่� ปตท.สผ.
ดำเนิินงานอยู่่�ในปััจจุุบััน

“จากที่่�ผมได้้ผ่า่ นการอบรมเกี่่�ยวกัับเรื่่อ� งความปลอดภััยของ ปตท.สผ.
ผมได้้ มุุ ม มองและตัั ว อย่่ า งพฤติิ ก รรมที่่� ป ลอดภัั ย หลายอย่่ า ง
ที่่�ผมสามารถนำำ�ไปปรัับใช้้ ได้้โดยตรงทั้้�งในการทำำ�งานและในครอบครััว
รวมถึงึ กล้้าแสดงภาวะความเป็็นผู้้�นำำ�ด้้านความปลอดภััยในโอกาสต่่าง ๆ
ได้้อย่่างมั่่�นใจ เช่่น กล้้าเสนอความเห็็น กล้้าแจ้้งให้้หยุุดงานเมื่่�อพบเห็็น
สภาพหรืือสภาวะที่่� ไ ม่่ ป ลอดภัั ย ซึ่่� ง ผมอยากให้้ ท าง ปตท.สผ.
จััดการอบรมด้้านความปลอดภััยแบบนี้้�อีีกเรื่่�อย ๆ”
นายกมลชััย หนููชััยแก้้ว
เจ้้าหน้้าที่่� Roustabout
CONNECT ENERGY
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

สถิิติิอุุบััติิเหตุุที่่�มีีการบาดเจ็็บถึึงขั้้�นหยุุดงาน
(Lost Time Injury Frequency – LTIF)
(เหตุุการณ์์ต่่อล้้านชั่่�วโมงทำำ�งาน)

0.07
2562

0.13
2563

0.16
2564

สถิิติอุิ บัุ ติั เิ หตุุที่มีี�่ การบาดเจ็็บจากการทำำ�งานทั้้�งหมด
(Total Recordable Injury Rate – TRIR)
(เหตุุการณ์์ต่่อล้้านชั่่�วโมงทำำ�งาน)

0.55
2562

สถิิติิอุุบััติิเหตุุการรั่่�วไหลจากกระบวนการผลิิต
และหลุุมเจาะ (Loss of Primary Containment
Rate – LOPCR) (เหตุุการณ์์ต่่อล้้านชั่่�วโมงทำำ�งาน)

0.16
0.09
2562

2563

0.32
2563

0.74
2564

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

0.11

0.63

2564

2562

0.08
2563

0.02
2564

1.การกระจายความเสี่่�ยงไปสู่่�ธุุรกิิจใหม่่
ที่่�นอกเหนืือจากธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
เพื่่�อรองรัับรููปแบบการใช้้พลัังงานที่่�เปลี่่�ยนไปในอนาคต ปตท.สผ. ได้้แสวงหาโอกาสในการลงทุุนในธุุรกิิจใหม่่ซึ่่�งมีีการปรัับเปลี่่�ยน
รููปแบบการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ ที่่� น อกเหนืือจากธุุ ร กิิ จ หลัั ก ในการสำรวจและผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียม โดยอาศัั ย ความรู้้�ความเชี่่� ย วชาญ
ในการพััฒนาต่่อยอดเทคโนโลยีีที่่ส่� ง่ เสริิมและก้้าวไปสู่่�การเป็็นธุุรกิิจในอนาคต อาทิิ การสร้้างความเจริิญเติิบโตในธุุรกิิจปััญญาประดิิษฐ์์
และหุ่่�นยนต์์ การลงทุุนในธุุรกิิจไฟฟ้้าในสาธารณรััฐสัังคมนิิยมเวีียดนามและสาธารณรััฐแห่่งสหภาพเมีียนมา การลงทุุนในเทคโนโลยีี
การดัักจัับและการใช้้ประโยชน์์คาร์์บอน (Carbon Capture, Utilization, and Storage – CCUS) รวมถึึงพลัังงานรููปแบบใหม่่ในอนาคต
อีีกด้้วย

การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศและสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��
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ต่่อยอดเทคโนโลยีีของ ปตท.สผ. ไปสู่่�การเป็็นธุุรกิิจ
บริิษััทฯ มองหาโอกาสต่่อยอดเทคโนโลยีีของ ปตท.สผ. อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อเพิ่่�มประสิิทธิิภาพและลดต้้นทุุนในการดำเนิินธุุรกิิจสำรวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม และลดผลกระทบต่่อสิ่่�งแวดล้้อมจากการดำเนิินงานของบริิษัทั ฯ ให้้น้อ้ ยที่่สุ� ดุ และนำไปสู่่�การเป็็นธุุรกิิจได้้ในอนาคต
โดยได้้มีีการวิิจัยั และพััฒนาโครงการต่่าง ๆ อาทิิ การสร้้างความร่่วมมืือกัับบริิษัทั พัันธมิิตรและหน่่วยงานภายนอกในการพััฒนาเทคโนโลยีี
เพื่่อ� ช่่วยลดต้้นทุุนในการรื้้อ� ถอนท่่อส่่งปิิโตรเลีียม (Pipeline and Decommissioning Solution) ด้้วยการผลิิตสารเคมีีในการล้้างสารปนเปื้้อ� น
และให้้บริิการล้้างท่่อขนส่่งปิิโตรเลีียม นอกจากจะช่่วยลดต้้นทุุนในการรื้้อ� ถอนแล้้ว ยัังช่่วยลดปริิมาณของสารปนเปื้้อ� นในท่่อขนส่่งปิิโตรเลีียม
อีีกด้้วย การพััฒนาเทคโนโลยีีการผลิิตผงนาโนคาร์์บอนจากก๊๊าซเผาทิ้้�ง (Carbon Nanotube from Flare Gas) ด้้วยการนำก๊๊าซเผาทิ้้�ง
ไปใช้้ประโยชน์์ เพื่่�อสร้้างรายได้้ในอนาคต และการวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีีการผลิิตแกรฟีีนจากกากตะกอนน้้ำมัันดิิบ (Graphene
from Crude Oil Sludge) เพื่่�อสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มจากกากตะกอนน้้ำมัันดิิบ

เร่่งขยายธุุรกิิจปััญญาประดิิษฐ์์และหุ่่�นยนต์์
ปตท.สผ. ให้้ความสำคััญต่่อการพััฒนาเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์
และหุ่่�นยนต์์ จึึงได้้จััดตั้้�งบริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส
จำกัั ด หรืือเออาร์์ วีี ขึ้้� น เป็็ น หนึ่่� ง ในบริิ ษัั ท ย่่ อ ยของ ปตท.สผ.
ในปีี 2561 เพื่่�อให้้บริิการด้้านเทคโนโลยีีปััญญาประดิิษฐ์์และ
หุ่่�นยนต์์ ส ำหรัั บ สนัั บ สนุุ น กิิ จ กรรมการสำรวจ พัั ฒ นา และ
ผลิิตปิิโตรเลีียม ซึ่่�งได้้มีีการพััฒนาและเติิบโตขึ้้�นอย่่างต่่อเนื่่�อง
โดยในปีี 2564 บริิษััทเออาร์์วีีมีีหน่่วยธุุรกิิจย่่อยทั้้�งหมด 4 บริิษััท
เพื่่�อรองรัับการขยายธุุรกิิจในกลุ่่�มปััญญาประดิิษฐ์์และหุ่่�นยนต์์
ในอนาคต ได้้แก่่ บริิษััท โรวููล่่า (ประเทศไทย) จำกััด (โรวููล่่า),
บริิษััท สไกลเลอร์์ โซลููชั่่�นส์์ จำกััด (สไกลเลอร์์), บริิษััท วรุุณา
(ประเทศไทย) จำกััด (วรุุณา) และบริิษััท แคริิว่่า (ประเทศไทย)
จำกััด (แคริิว่า่ )
บริิษััท สไกลเลอร์์ โซลููชั่่�นส์์ ประสบความสำเร็็จในการจัับมืือ
กัั บ กลุ่่�มบริิ ษัั ท แอโรดายน์์ กรุ๊๊�ป ผู้้�ให้้ บ ริิ ก ารโดรนระดัั บ โลก
ซึ่่� ง มีีสำนัั ก งานใหญ่่ ใ นประเทศมาเลเซีีย และบริิ ษัั ท ดิิ จิิ ต อล
ครีีเอชั่่�น จำกััด (ดีีซีี) จััดตั้้�งบริิษััท เเอโรสกาย (ประเทศไทย) จำกััด
(AeroSky) โดยมีีเป้้าหมายในการพััฒนาและให้้บริิการเทคโนโลยีี
โดรนโซลููชั่่� น ที่่� ทัั น สมัั ย ให้้ กัั บ ธุุ ร กิิ จ และอุุ ต สาหกรรมต่่ า ง ๆ
ในตลาดประเทศไทย เพื่่�อตรวจสอบโครงสร้้างของสิ่่�งปลููกสร้้าง
และอุุ ป กรณ์์ ต่่า ง ๆ ซึ่่� ง อยู่่�ใ นที่่� สูู งหรืือยากต่่ อ การเข้้ า ถึึง เช่่ น
เสาสัั ญ ญาณในกิิ จ การโทรคมนาคม เสาไฟฟ้้ า ปล่่ อ งไฟ
และถัังเก็็บน้้ำมัันในอุุตสาหกรรมพลัังงาน โดยมีีความละเอีียด
และความแม่่นยำสููง มีีความคล่่องตััว สามารถลดระยะเวลา
ในการตรวจสอบและติิดตามผล ช่่วยประหยััดค่่าใช้้จ่่าย และ

ลดความเสี่่�ยงโดยไม่่ต้้องใช้้วิิธีีการ
ต่่ อ นั่่� ง ร้้ า นหรืือเทคโนโลยีีแบบเก่่ า
ขึ้้น� ไปตรวจสอบ ซึ่่ง� การจััดตั้้�ง AeroSky
เป็็ น การเพิ่่� มขีี ดความสามารถ
การให้้ บ ริิ ก ารให้้ กัั บ บริิ ษัั ท เออาร์์ วีี
ในการดำเนิินธุุรกิิจด้้านเทคโนโลยีี
โดรน เนื่่อ� งด้้วยกลุ่่�มบริิษัทั แอโรดายน์์
กรุ๊๊�ป นั้้�น เป็็นผู้้�นำด้้านเทคโนโลยีี DT3
(Drone Tech, Data Tech, Digital
Transformation) จากประเทศ
มาเลเซีีย อีีกทั้้�งยัังเป็็นผู้้�ให้้บริิการ
โซลููชั่่� นสำหรัั บองค์์ก รที่่� ต้้ องการใช้้
เทคโนโลยีีโดรน และเป็็ น ผู้้�ริิ เ ริ่่� ม
การใช้้ เ ทคโนโลยีีปัั ญ ญาประดิิ ษฐ์์
เข้้ า มาช่่ ว ยบริิ ห ารจัั ด การข้้ อ มููล
ขนาดใหญ่่ การวิิเคราะห์์ และการเพิ่่�ม
ประสิิทธิิภาพในกระบวนการทำงาน

“เออาร์์วีี ยิินดีีเป็็นอย่่างยิ่่ง� ที่่�ได้้ร่ว่ มมืือกัับพัันธมิิตรที่่มี� คี วามเชี่่ย� วชาญและประสบการณ์์ระดัับสากล
การจััดตั้้�งแอโรสกายนัับเป็็นก้้าวสำำ�คััญที่่�จะยกระดัับงานบริิการตรวจสอบงานโครงสร้้าง
สิ่่�งก่่อสร้้างในประเทศไทย และช่่วยเพิ่่ม� มููลค่่าทางธุุรกิจิ ให้้กับั ผู้้�ใช้้บริิการด้้วยโดรนอััจฉริิยะ พร้้อม
แอปพลิิเคชัันซึ่่�งเป็็นจุุดแข็็งของเออาร์์วีี รวมทั้้�งเครืือข่่ายที่่�แข็็งแกร่่ง การร่่วมมืือกัันครั้้�งนี้้�จะช่่วย
ปลดล็็อกและเสนอการให้้บริิการรููปแบบใหม่่ เพื่่อ� แก้้ปัญ
ั หาและตอบโจทย์์ของตลาดในประเทศไทย”
ดร.ธนา สราญเวทย์์พัันธุ์์�
ผู้้�จััดการทั่่�วไป
บริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส จำกััด
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1.การบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
ปตท.สผ. ให้้ความสำคััญต่่อการบริิหารจััดการก๊๊าซเรืือนกระจก
เพื่่� อ บรรเทาปัั ญ หาภาวะโลกร้้ อ นและการเปลี่่� ย นแปลง
สภาพภูู มิิ อ ากาศ ซึ่่� ง เป็็ น ประเด็็ น สำคัั ญ และเร่่ ง ด่่ ว นทั้้� ง ใน
ระดัับประเทศและระดัับสากล โดยมีีเป้้าหมายในการลดความเข้้ม
ของการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงไม่่น้้อยกว่่าร้้อยละ 25 จาก
ปีีฐาน 2555 ภายในปีี 2573 ผ่่านการปรัับปรุุงกระบวนการผลิิต
และริิเริ่่ม� โครงการพััฒนาเทคโนโลยีีใหม่่ ๆ โดยมีีการบริิหารจััดการ
ลดก๊๊าซเรืือนกระจกผ่่านการดำเนิินการหลายโครงการ เช่่น การนำ
ก๊๊าซเหลืือทิ้้�งหรืือก๊๊าซส่่วนเกิินกลัับเข้้าสู่่�กระบวนการผลิิตหรืือ
นำไปใช้้ ป ระโยชน์์ การปรัั บ ปรุุ ง ประสิิ ท ธิิ ภ าพการใช้้ พลัั ง งาน
การปรัับปรุุงประสิิทธิิภาพการผลิิต การลดการรั่่ว� ไหลของก๊๊าซมีีเทน
การนำพลัังงานหมุุนเวีียนมาใช้้ในการดำเนิินงาน นอกจากนี้้�ยัังมีี
การศึึกษาความเป็็นไปได้้ของการนำเทคโนโลยีีการกัักเก็็บคาร์์บอน
เข้้ามาใช้้ในแท่่นผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิกลางทะเล รวมถึึงการศึึกษา
ความเป็็นไปได้้ในการใช้้ประโยชน์์จากก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
ที่่� เ ป็็ น ของเสีียจากกระบวนการผลิิ ต ในอุุ ต สาหกรรมไปสู่่�
ผลิิตภััณฑ์์ใหม่่อีีกด้้วย

ในปีี 2564 ปตท.สผ. สามารถลดความเข้้ ม ของการปล่่ อ ย
ก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้ร้้อยละ 24.1 เมื่่�อเทีียบกัับปีีฐาน 2555
หรืือคิิดเป็็นการลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกลงได้้ 358,187
ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า และตั้้�งแต่่ปีี 2555 จนถึงึ ปััจจุบัุ นั
บริิษััทฯ สามารถลดการปล่่อยก๊๊าซเรืือนกระจกสะสมได้้ทั้้�งสิ้้�น
2.34 ล้้านตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า

ปริิมาณก๊๊าซเรืือนกระจกที่่�ลดได้้จากกระบวนการผลิิตในปีี 2564
(ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า)

256,498
2562

315,215
2563

358,187

2564

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

การปรัับปรุุง
ประสิิทธิิภาพการผลิิต

การใช้้พลัังงาน
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

การลดการรั่่�วไหล
ของก๊๊าซมีีเทน

178,928

91,555

82,704

5,001

การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศและสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��
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การดัักจัับและใช้้ประโยชน์์จากก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
การลดก๊๊าซเรืือนกระจกที่่ไ� ด้้จากกระบวนการผลิิต ถืือเป็็นสิ่่�งสำคััญ
ที่่จ� ะช่่วยให้้ ปตท.สผ. บรรลุุเป้้าหมายระยะยาวที่่ตั้้� ง� ไว้้ได้้ จึึงได้้ริเิ ริ่่ม�
ศึึกษาความเป็็นไปได้้ในเทคโนโลยีีการดัักจับั และใช้้ประโยชน์์จาก
ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ที่่� เ ป็็ น ของเสีียจากกระบวนการผลิิ ต
ในอุุตสาหกรรมไปสู่่ผ� ลิิตภััณฑ์์ใหม่่ เช่่น การผลิิตผงนาโนคาร์์บอน
จากก๊๊าซเผาทิ้้�ง โดยจะเป็็นการนำก๊๊าซที่่จ� ะเผาทิ้้�งกลัับมาใช้้ประโยชน์์
ด้้วยการนำมาผลิิตเป็็นผงนาโนคาร์์บอน เพื่่�อช่่วยลดการปล่่อย
ก๊๊าซเรืือนกระจกออกสู่่�ชั้้�นบรรยากาศ โดยผงนาโนคาร์์บอนนั้้�น
เป็็ น โครงสร้้ า งของคาร์์ บ อนที่่� มีี ขนาดเล็็ ก และมีีรููปร่่ า งเป็็ น ท่่ อ
เกิิ ด จากการเรีียงตัั ว ของคาร์์ บ อนเป็็ น แนวยาว มีีคุุ ณ สมบัั ติิ
ที่่�แข็็งแรงและเหนีียวกว่่าเหล็็กกล้้า มีีคุุณสมบััติินำไฟฟ้้าหรืือ
กลายเป็็ น ฉนวนได้้ ซึ่่� ง สามารถนำมาใช้้ ใ นการผลิิ ต อุุ ป กรณ์์
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ แบตเตอรี่่� และชิ้้�นส่่วนรถยนต์์ เป็็นต้้น ซึ่่�งโครงการ สำหรัั บ ติิ ด ตั้้� ง ที่่� โ ครงการเอส 1 และนำก๊๊ า ซที่่� จ ะเผาทิ้้� ง จาก
ดัั ง กล่่ าวเป็็ นการศึึกษาร่่ วม กัันระหว่่าง ปตท.สผ. กัับสถาบัั น กระบวนการผลิิ ต ปริิ ม าณ 1,000 ลููกบาศก์์ ฟุุ ต ต่่ อ วัั น เข้้ า สู่่�
นวััตกรรม ปตท. เพื่่อ� ร่่วมพัฒ
ั นาอุุปกรณ์์ต้น้ แบบ (Prototype Unit) อุุปกรณ์์ต้น้ แบบเพื่่อ� ผลิิตผงนาโนคาร์์บอนที่่ก� ำลัังการผลิิต 0.37 ตััน
ต่่อปีี ซึ่่�งแล้้วเสร็็จเมื่่�อเดืือนสิิงหาคม ปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา รวมถึึง
มีีการออกแบบทางวิิศวกรรม (FEED) เพื่่�อติิดตั้้�งอุุปกรณ์์สำหรัับ
ขยายกำลัังการผลิิตของโครงการนำร่่อง (Pilot Test) ที่่�ปริิมาณ
ก๊๊าซที่่จ� ะเผาทิ้้�งจากกระบวนการผลิิต 100,000 ลููกบาศก์์ฟุตุ ต่่อวััน
สำหรัับกำลัังการผลิิตผงนาโนคาร์์บอนประมาณ 30 ตัันต่่อปีี
โดยจะดำเนิินการก่่อสร้้างในปีี 2565 ต่่อไป
นอกจากนี้้� บริิษััทฯ ยัังศึึกษาความเป็็นไปได้้ในการดัักจัับและ
ใช้้ ป ระโยชน์์ จ ากก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ที่่� เ ป็็ น ของเสีียจาก
กระบวนการผลิิ ต ในอุุ ต สาหกรรมไปสู่่� ผ ลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ ใ หม่่ อื่�่ น ๆ
เช่่น เมทานอล และโพรพิิลีีนคาร์์บอเนต ซึึง่ มีีศัักยภาพในการพััฒนา
เป็็นธุุรกิิจได้้ในอนาคตอีีกด้้วย

การดัักจัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์และนำำ�ไปกัักเก็็บ
ปตท.สผ. ศึึกษาความเป็็ น ไปได้้ ใ นการลดการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
เรืือนกระจกจากโครงการผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิในอ่่าวไทย โดยเริ่่�ม
จากการศึึกษาถึึงความเป็็นไปได้้ทางธรณีีวิิทยาและวิิศวกรรม
ปิิ โ ตรเลีียมในการกัั ก เก็็ บ ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ใ ต้้ ดิิ น
ที่่� ค รอบคลุุ มถึึ งการเก็็ บ ก๊๊ า ซในแหล่่ ง ก๊๊ า ซธรรมชาติิ เ ดิิ ม
ที่่�ผลิิตหมดแล้้ว (Depleted Reservoir) เก็็บในแหล่่งน้้ำเค็็มใต้้ดิิน
(Saline Aquifer) และเก็็บในแหล่่งน้้ำมัันดิิบเพื่่�อเพิ่่�มศัักยภาพ
การผลิิตน้้ำมัันดิิบ (Enhanced Oil Recovery) โดยพิิจารณา
ถึึงความสามารถที่่�จะรองรัับอััตราการอััดกลัับก๊๊าซได้้ในแต่่ละวััน
และปริิมาณที่่�สามารถกัักเก็็บก๊๊าซเรืือนกระจกได้้ในระยะยาว
โดยไม่่มีีโอกาสรั่่�วไหลกลัับสู่่�ชั้้�นบรรยากาศ

การศึึกษายัังครอบคลุุมถึึงกระบวนการแยกก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
จากการผลิิต ไปจนถึึงกระบวนการอััดก๊๊าซกลัับสู่่�ชั้้�นกัักเก็็บใต้้ดิิน
โดยจะมีีการติิ ด ตั้้� ง อุุ ป กรณ์์ เ พิ่่� ม เติิ ม เพื่่� อ ปรัั บ ปรุุ ง กระบวนการ
แยกก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ใ ห้้ มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพสููงขึ้้� น ก่่ อ น
การอััดกลัับ เพื่่�อให้้สามารถดึึงเนื้้�อก๊๊าซธรรมชาติิที่่�ยัังเหลืืออยู่่�
มาใช้้ประโยชน์์ให้้ได้้สููงสุุด และมีีการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์เพิ่่�มความดััน
สำหรัั บ การอัั ด ก๊๊ า ซคาร์์ บ อนไดออกไซด์์ ที่่� ถููก แยกออกมาแล้้ ว
เพื่่�ออััดกลัับลงหลุุมที่่�ออกแบบให้้เหมาะสมกัับลัักษณะเฉพาะ
ของก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์
โดยในปีี 2564 โครงการอาทิิตย์์ถููกเลืือกให้้เป็็นโครงการนำร่่อง
สำหรัับการพััฒนาแหล่่งกัักเก็็บก๊๊าซดัังกล่่าว ซึ่่�งหากโครงการนี้้�
แล้้ ว เสร็็ จ ในอนาคต จะสามารถลดปริิ ม าณการปล่่ อ ยก๊๊ า ซ
คาร์์บอนไดออกไซด์์ได้้กว่่า 5 แสนตัันต่่อปีี
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1.การเตรีียมความพร้้อมทางด้้านบุุคลากร
เพื่่�อจััดเตรีียมองค์์กรและทรััพยากรให้้เหมาะสมกัับรููปแบบการดำเนิินงานที่่�จะเปลี่่�ยนแปลงไป และเตรีียมบุุคลากรให้้มีีความพร้้อม
ที่่�จะร่่วมขัับเคลื่่�อนองค์์กรไปสู่่�ความยั่่�งยืืนพร้้อมรัับความเปลี่่�ยนแปลงและความท้้าทายต่่าง ๆ โดยเฉพาะการเข้้าสู่่�ยุุคเปลี่่�ยนผ่่าน
ด้้านพลัังงาน รวมไปถึึงวิิถีีการทำงานที่่�เหมาะสมท่่ามกลางสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ปตท.สผ. จึึงให้้ความสำคััญ
ในเรื่่�องการส่่งเสริิมทัักษะที่่�จำเป็็นต่่าง ๆ แก่่บุุคลากร รวมถึึงมีีการปรัับเปลี่่�ยนกระบวนการทำงานให้้มีีความคล่่องตััว มีีประสิิทธิิภาพ
และประสิิทธิิผลสููงสุุด

การดููแลพนัักงานภายใต้้สถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ปััจจุุบััน ทั่่�วโลกรวมถึึงประเทศไทยยัังคงเผชิิญกัับสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ปตท.สผ. จึึงได้้มีีการจััดตั้้�ง
คณะทำงานเพื่่� อ ติิ ด ตามสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ
โรคโควิิด 19 อย่่างใกล้้ชิดิ เพื่่อ� รายงานและให้้คำแนะนำแก่่ผู้้�บริิหาร
และพนัั ก งาน นอกจากนี้้� ยัั ง มีีการสื่่� อ สารถึึงพนัั ก งานทุุ ก คน
อย่่างต่่อเนื่่�อง ผ่่านการไลฟ์์สดและส่่งอีีเมลในประเด็็นที่่�เกี่่�ยวข้้อง
กัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคดัังกล่่าว รวมถึึงการดููแล
พนัั ก งานเพื่่� อ ลดความเสี่่� ย งในการติิ ด เชื้้� อ และแพร่่ ร ะบาด
ผ่่านมาตรการต่่าง ๆ ได้้แก่่ การให้้พนัักงานปฏิิบััติิงานที่่�บ้้าน
(Work From Home) ลดจำนวนพนัักงานที่่�เข้้ามาปฏิิบััติิงาน
ในพื้้�นที่่�สำนัักงานของแต่่ละพื้้�นที่่� จััดรถตรวจโควิิด 19 เคลื่่�อนที่่�
เพื่่�อตรวจให้้กัับพนัักงานที่่�เป็็นกลุ่่�มเสี่่�ยง จััดหาวััคซีีนทางเลืือก
ให้้ครอบคลุุมถึึงพนัักงาน ครอบครััวของพนัักงาน และผู้้�รัับเหมา
ที่่ป� ฏิิบัติั งิ านในพื้้�นที่่ป� ฏิิบัติั กิ ารของบริิษัทั ฯ รวมถึึงจััดเตรีียมวััคซีีน
เข็็มที่่� 3 (Booster Dose) ให้้แก่่พนัักงานอีีกด้้วย นอกจากนี้้�
ปตท.สผ. ยัังได้้มีีการจััดส่่งสิ่่�งของที่่จ� ำเป็็นสำหรัับช่่วงสถานการณ์์
การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19 ให้้แก่่พนัักงานทุุกคน ได้้แก่่
หน้้ากากผ้้า ชุุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ปรอทวััดไข้้
แบบดิิจิิทััล และยาฟ้้าทะลายโจร เพื่่�อเป็็นการแสดงความห่่วงใย
และส่่งเสริิมให้้พนัักงานตระหนัักในการเฝ้้าระวัังป้้องกัันตนเอง
จากความเสี่่�ยงของการติิดโรคโควิิด 19

สััดส่่วนพนัักงานที่่� ได้้รัับวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด 19 ในปีี 2564(1)

ร้้อยละ 64

ร้้อยละ 99

จำนวน 1 เข็็ม(2)

ร้้อยละ 98

จำนวน 2 เข็็ม(3)
จำนวน 3 เข็็ม(4)

(1) พนัักงานคนไทยที่่�ปฏิิบััติิการในประเทศและต่่างประเทศ รวมถึึงพนัักงานต่่างชาติิที่่�ปฏิิบััติิการในประเทศไทย (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 31 ธัันวาคม 2564)
(2) จำนวนไม่่ครบร้้อยละ 100 เนื่่�องจากปััญหาสุุขภาพส่่วนตััว และอยู่่�ในความดููแลของแพทย์์
(3) จำนวนลดลงเนื่่�องจากข้้อ (2) และพนัักงานผู้้�ได้้รัับผลข้้างเคีียงจากการรัับวััคซีีนป้้องกัันโรคโควิิด 19
(4) อยู่่�ระหว่่างการดำเนิินการฉีีดวััคซีีนให้้ครบในปีี 2565

การมุ่่�งสู่่�องค์์กรแห่่งความเป็็นเลิิศและสัังคมคาร์์บอนต่ำำ��
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นอกจากนั้้�น เพื่่อ� ลดความตึึงเครีียดของพนัักงานในช่่วงสถานการณ์์
ดัังกล่่าว ปตท.สผ. ยัังมีีการจััดกิิจกรรมเชิิงรุุกมากยิ่่�งขึ้้�นเพื่่�อเป็็น
การดููแลสุุขภาพจิิตใจให้้กัับพนัักงาน อาทิิ โครงการสบายใจดีี
ซึ่่ง� ได้้ริเิ ริ่่ม� ดำเนิินการมาตั้้�งแต่่ปีี 2554 โดยว่่าจ้้างบริิษัทั ผู้้�เชี่่ย� วชาญ
ทางด้้ า นจิิ ต วิิ ท ยามาให้้ ค ำปรึึกษาแก่่ พ นัั ก งานและครอบครัั ว
เพื่่�อลดความเครีียดจากปััญหาที่่�เกิิดจากการทำงาน ครอบครััว
กฎหมาย การเงิิน และด้้านอื่่�น ๆ โดยพนัักงานสามารถขอรัับ
คำปรึึกษาได้้ตลอด 24 ชั่่�วโมง ผ่่านช่่องทางต่่าง ๆ หรืือนััดหมาย
ขอคำปรึึกษาแบบพบเจอเป็็นการส่่วนตััว และในปีี 2564 ปตท.สผ.
ได้้จััดไลฟ์์สดให้้กัับพนัักงานเป็็นประจำทุุกเดืือน เพื่่�อให้้ความรู้้�
และคำแนะนำจากวิิ ท ยากรที่่� มีี ความเชี่่� ย วชาญในการดููแล
สภาพจิิตใจและจััดการกัับความเครีียด เป็็นต้้น
กิิจกรรมการรัับมืือกัับสถานการณ์์การแพร่่ระบาดของโรคโควิิด 19
ในแต่่ละเดืือน
การจััดโครงการ Club Fine Day โดยร่่วมกัับชมรมของ ปตท.สผ.
และศิิ ลปิิ น ซึ่่� ง จัั ด ขึ้้� น ในวัั น ศุุ กร์์ ข องทุุ ก เดืือน เพื่่� อ ให้้ พ นัั ก งาน ปตท.สผ. ยัังเล็็งเห็็นถึึงโอกาสในการนำรููปแบบการทำงานแบบ
ในทุุกพื้้�นที่่�ได้้มีีส่่วนร่่วมในกิิจกรรมและผ่่อนคลายความเครีียด Work From Home อัันเนื่่�องมาจากสถานการณ์์การระบาดของ
จากการทำงานในช่่วง Work From Home รวมถึึงการจััดกิิจกรรม โรคโควิิด 19 มาพััฒนาต่่อยอดไปสู่่�วิิถีีการทำงานรููปแบบใหม่่
Fit Firm Fun 2021 ซึ่่�งเป็็น กิิจ กรรมเพื่่�อ ส่่งเสริิ ม ให้้พนัั ก งาน (New Way of Working) อาทิิ การปรัับเปลี่่�ยนรููปแบบการทำงาน
ดููแลสุุ ข ภาพร่่ า งกายในช่่ ว งสถานการณ์์ ก ารแพร่่ ร ะบาดของ โดยกำหนดสััดส่่วนจำนวนพนัักงานที่่�ทำงานในสำนัักงานและ
โรคโควิิด 19 และส่่งเสริิมค่่านิิยม Responsibility for Society จำนวนพนัักงานที่่�ทำงานที่่�บ้้าน ซึ่่�งได้้เริ่่�มศึึกษา วางแผน และ
ในเรื่่�องของการแบ่่งปัันสู่่�สัังคม ผ่่านกิิจกรรมการออกกำลัังกาย ทดลองดำเนิินการในปีี 2563 ที่่�ผ่่านมา โดยในปีี 2564 ได้้มีี
โดยจะทำการแปลงระยะทางสะสมจากการเดิิน วิ่่�ง ปั่่�นจัักรยาน การทำการสำรวจความคิิดเห็็นของพนัักงานหลัังจากจบช่่วงทดลอง
จำนวนน้้ำหนัักที่�่ลดลงได้้ และจำนวนครั้้�งที่่�ออกกำลัังกายของ เพื่่� อ กำหนดรููปแบบและนโยบายการทำงานแบบ New Way
พนัักงานทั้้�งหมดที่่�เข้้าร่่วมกิิจกรรม เพื่่�อเป็็นเงิินบริิจาคมอบให้้กัับ of Working เพื่่�อให้้เหมาะสมกัับทุุก ๆ หน่่วยงานใน ปตท.สผ.
หน่่ ว ยงานทางการแพทย์์ แ ละหน่่ ว ยงานการกุุ ศ ลเพื่่� อ ใช้้ ใ น ต่่อไปในอนาคต

“สถานการณ์์ โควิิด 19 ส่่งผลกระทบโดยตรงกัับทุุก ๆ
องค์์ ก ร ทุุ ก หน่่ ว ยงาน ในสายปฏิิ บัั ติิ ก ารเองก็็ ได้้ รัั บ
ผลกระทบเช่่ น กัั น ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การปรัั บ เปลี่่� ย นรููปแบบ
การทำำ�งานเพื่่�อลดความเสี่่�ยงในการที่่�จะพบกัับเชื้้�อโควิิด
แต่่ด้้วยทางบริิษััทฯ ได้้มีีการวางแผนช่่วยเหลืือพนัักงาน
อย่่ า งดีี ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น การจัั ด หาวัั ค ซีี น หน้้ า กากอนามัั ย
ชุุดตรวจ ATK แม้้กระทั่่�งยาฟ้้าทะลายโจร เพื่่�อบรรเทา
สถานการณ์์ ที่่� เ กิิ ดขึ้�้ น ขอบคุุ ณที่่� ดูู แลพนัั ก งานอย่่ า งดีี
และเราจะร่่วมกัันฝ่่าวิิกฤตนี้้�และผ่่านมัันไปด้้วยกััน”
นายอิิศราณวััต จารุุพรรณพิิทัักษ์์
เจ้้าหน้้าที่่�ปฏิิบััติิการอาวุุโส ผลิิต
ปตท.สผ.

“วิิ ถีี ก ารทำำ� งานรููปแบบใหม่่ เปลี่่� ย นพื้้� น ที่่� ส่่ ว นตัั ว เป็็ น
พื้้�นที่่�ส่่วนรวมให้้เกิิดประโยชน์์ จำำ�เป็็นต้้องอาศััยการปรัับ
Mindset และพฤติิกรรมการใช้้สำำ�นัักงานให้้สอดคล้้อง
ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น ในอนาคตเรายัังต้้องเจอ
กัับการเปลี่่�ยนแปลงอีีกมากมาย การเตรีียมความพร้้อม
และปรัับตััวต่่อการเปลี่่�ยนแปลงได้้อย่่างรวดเร็็ว จะช่่วยให้้
ตััวเราและองค์์กรขัับเคลื่่�อนไปได้้อย่่างยั่่�งยืืน”
นางสาวสาธิินีี คุ้้�มเมืือง
ผู้้�จััดการ แผนกอาคารและรัักษาความปลอดภััย
ปตท.สผ.
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการ Digital Citizen Bootcamp

1.

ปตท.สผ. ได้้เริ่่�มจััดตั้้�งโครงการ ENTERPRISE เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน
องค์์กร (Transformation) ตั้้�งแต่่ปีี 2561 โดยประยุุกต์์ใช้้ดิิจิิทััล
เทคโนโลยีีและนวััตกรรมเข้้ามาเป็็นส่่วนหนึ่่ง� ของการเปลี่่ย� นแปลง
โดยปััจจุุบันั ปตท.สผ. ได้้ผลัักดันั โครงการด้้านนวััตกรรมและดิิจิทัิ ลั
มาแล้้ ว จำนวนมาก ครอบคลุุ ม โครงการผลิิ ต ในประเทศและ
ต่่างประเทศ ทั้้�งจากส่่วนงานหลัักตามสายการผลิิตและส่่วนงาน
สนัับสนุุน
ในปีี 2564 เพื่่�อเตรีียมความพร้้อมให้้แก่่บุุคลากรของบริิษััทฯ
รองรัับต่่อการเปลี่่ย� นแปลงต่่าง ๆ ที่่เ� กิิดขึ้้น� อย่่างรวดเร็็วในปััจจุุบันั
ปตท.สผ. จึึงได้้จััดให้้มีีโครงการ Digital Citizen Bootcamp ขึ้้�น
เพื่่� อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ พ นัั ก งานมีีความรู้้�ทางด้้ า นดิิ จิิ ทัั ล และสามารถ
ประยุุกต์ใ์ ช้้กับั งานของตนเองได้้ เพิิมพูู
่ นทัักษะการสร้้างนวััตกรรม
ทางด้้านดิิจิิทััลให้้กัับพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กร และสามารถต่่อยอด
สร้้างสรรค์์ผลงานที่่�เกี่่�ยวกัับดิิจิิทััล (Digital Initiative) ที่่�กำลััง
ดำเนิิ น การอยู่่� ใ นแต่่ ล ะหน่่ ว ยงานให้้ มีี ประสิิ ท ธิิ ผ ลที่่� ดีียิ่่� ง ขึ้้� น
โดยครั้้�งที่่� 1 เป็็นความร่่วมมืือระหว่่าง ปตท.สผ. สถาบัันบััณฑิิต
พััฒนบริิหารศาสตร์์ (NIDA) ในการคิิดค้้นและพััฒนาเนื้้�อหา
รููปแบบและกิิจกรรม และได้้รัับคำแนะนำจากสำนัักงานส่่งเสริิม
เศรษฐกิิจดิิจิิทััล (Depa) ให้้คำปรึึกษาเพื่่�อให้้ได้้หลัักสููตร Build
Innovation and Digital Capabilities ที่่�สมบููรณ์์แบบ นอกจากนี้้�
Digital Citizen Bootcamp ครั้้�งที่่� 2 และ 3 ยัังได้้รัับความร่่วมมืือ
จาก Microsoft (Thailand) และ Google (Thailand) มาร่่วมเสริิม
ความรู้้�ทางเทคโนโลยีี โดยโครงการนี้้�เป็็นการอบรมแบบผสมผสาน
มีีการบรรยายจากนัักวิิชาการหรืือผู้้�เชี่่�ยวชาญในองค์์กรชั้้�นนำ
การทำเวิิร์์กช็็อป และการลงมืือทำงานจริิงเป็็นกลุ่่�ม มีีผู้้�เชี่่�ยวชาญ
เฉพาะทางคอยให้้คำแนะนำ โดยผู้้�เข้้าร่่วมอบรมมาจากทุุกสายงาน
ในบริิษััทฯ ทั้้�งสายงานเทคนิิคและสายงานสนัับสนุุน ซึ่่�งได้้สร้้าง
ผลงานแล้้วทั้้ง� หมดกว่่า 41 โครงการย่่อย (Initiative) โดยมีีการปรัับ
กระบวนการทำงานให้้เป็็นไปในรููปแบบอััตโนมััติิมากขึ้้�น (Work
Process Automation) เช่่ น e-Memo Workflow ทำให้้ ล ด
ระยะเวลาในการทำงานลง และสามารถนำเวลาที่่ล� ดได้้นั้้น� ไปสร้้าง
ประโยชน์์เพิ่่�มเติิมให้้กัับบริิษััทฯ ได้้ นอกจากนี้้� หลายโครงการ

ยัังได้้นำเทคโนโลยีีขั้้�นสููงอย่่าง Machine Learning (ML) และ
Artificial Intelligence (AI) มาช่่วยวิิเคราะห์์ ประมวลผลข้้อมููล และ
แสดงผลในรููปแบบ Visualization ทำให้้เข้้าถึึงข้้อมููลได้้ง่่ายขึ้้�น
และช่่วยให้้การตััดสิินใจมีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น เช่่น โครงการ
สำหรัั บ การพัั ฒ นาแหล่่ ง และการผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียมขั้้� น สููง หรืือ
Advanced Petroleum Field Development (APFD) ซึ่่�งเป็็น
แพลตฟอร์์มดิจิิ ทัิ ลที่
ั เ่� ชื่่อ� มต่่อระบบงานต่่าง ๆ เข้้าด้้วยกัันจากต้้นน้้ำ
จนถึึงปลายน้้ำ ไม่่ว่า่ จะเป็็นการสำรวจแหล่่งปิิโตรเลีียม การเจาะหลุุม
การก่่อสร้้างแท่่นผลิิต การวางท่่อส่่งก๊๊าซ การวางแผนการผลิิต
โดยนำข้้อจำกััดที่่�เกี่่�ยวกัับการพััฒนาแหล่่งผลิิตมาคิิดวิิเคราะห์์
จนได้้แผนงานที่่มีี� ประสิิทธิิภาพสููงในการวางแผนพััฒนาแหล่่งผลิิต
และก่่ อ ให้้ เ กิิ ด ประโยชน์์ สูู งสุุ ด ในด้้ า นการผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียม
โดยโครงการ Bootcamp นี้้� จ ะดำเนิิ น การจัั ด อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง
เป็็นระยะเวลา 3 ปีี เพื่่�อที่่�จะสร้้างพลเมืืองดิิจิิทััลจากพนัักงาน
ปตท.สผ. ทั้้�งสิ้้�นประมาณ 1,000 คน

“ทุุกคนได้้เรีียนรู้้�ในเชิิงวิิธีกี ารคิิด เครื่่อ� งมืือดิิจิทัิ ลั ต่่าง ๆ เทคนิิค Canvas
หรืือการ Pitching ยัังไงให้้ ได้้ผลดีี มีีเรื่่�องของ Digital Mindset การนำำ�
ดิิจิิทััลเข้้ามาใช้้ในการทำำ�งาน รวมถึึงการบริิหารโปรเจกต์์แบบ Agile
ซึ่่�งชััดเจนว่่าโครงการ Digital Citizen Bootcamp มีีส่่วนสนัับสนุุน
ตรงนั้้�นอย่่างมาก”
นางเพ็็ญแข คงมาลััย
ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายบริิหารความเสี่่�ยง
ปตท.สผ.

การสร้างความยั่งยืน
ด้านความเป็นเลิศ
ด้าน Business Integrity
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

การสร้้างความยั่่�งยืืนด้้านความเป็็นเลิิศ
ด้้าน Business Integrity
การดำเนิินธุุรกิิจด้้วยความโปร่่งใสและมีีประสิิทธิิภาพ โดยยึึดมั่่�นในหลัักธรรมาภิิบาล
การกำกัับดููแลให้้มีีการบริิหารความเสี่่�ยงและการควบคุุมภายในอย่่างเหมาะสม
ตลอดจนการปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎเกณฑ์์ที่่�เกี่่�ยวข้้องอย่่างเคร่่งครััด ภายใต้้
หลัักการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี การบริิหารความเสี่่�ยงและการปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์
หรืือ GRC คืือสิ่่�งที่่� ปตท.สผ. ให้้ความสำคััญและมุ่่�งมั่่�นดำเนิินการเพื่่อ� สร้้างความเป็็นเลิิศ
ด้้าน Business Integrity ไปสู่่�การดำเนิินธุุรกิิจอย่่างยั่่�งยืืนผ่่าน 2 กลยุุทธ์์หลัักคืือ
“กลยุุทธ์์การกำกัับดููแลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ (Smart Assurance)” และ “กลยุุทธ์์
การสร้้างจิิตสำนึึกในการปฏิิบััติิงานตามหลััก GRC (GRC in Common Sense)”
โดยมีีภาพรวมการดำเนิินงานที่่�สำคััญในปีี 2564 ดัังนี้้�

กลยุุทธ์์
1.
กลยุุทธ์์การกำำ�กัับดููแล
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ

กลยุุทธ์์การสร้้างจิิตสำำ�นึึก
ในการปฏิิบััติิงาน
ตามหลััก GRC

เป้้าหมายระยะยาวปีี 2573
1.

เป็็นองค์์กรต้้นแบบด้้าน GRC ให้้กัับบริิษััทจดทะเบีียนไทย
ปรัับเพิ่่�มระดัับวุุฒิิภาวะด้้าน GRC (GRC Maturity Level) สู่่�ระดัับสููงสุุด คืือ ระดัับ 5
(Continuous Improvement with Automation)
ภาพรวมการดำำ�เนิินงานปีี 2564
1.

รัับรู้้�ความคิิดเห็็นและมุุมมองของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีต่่อการดำำ�เนิินงานด้้าน GRC
และการเป็็นองค์์กรต้้นแบบด้้าน GRC เพื่่�อจััดทำำ�แผนพััฒนาการดำำ�เนิินงานของบริิษััทฯ
ให้้สามารถบรรลุุเป้้าหมายของการเป็็นองค์์กรต้้นแบบได้้

วััดระดัับผลการดำำ�เนิินงานด้้าน GRC
ในโครงการมาเลเซีีย นำำ�ไปสู่่�การวางแผน
การพััฒนากิิจกรรม GRC ต่่าง ๆ
อย่่างเป็็นรููปธรรมและมีีประสิิทธิิภาพ

ยกระดัับความเข้้าใจ พััฒนาความรู้้�ของพนัักงาน
ด้้าน GRC และสามารถนำำ�หลัักการ GRC
ไปประยุุกต์์ ใช้้ ในการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงการตััดสิินใจ
ทางธุุรกิิจที่่�สำำ�คััญได้้ เพื่่�อให้้สามารถตอบสนอง
ต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้อย่่างเหมาะสม
ปรัับปรุุงนโยบายด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ให้้มีีความทัันสมััย สอดคล้้องกัับมาตรฐาน
การดำำ�เนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนในระดัับสากล

การสร้้างความยั่่�งยืืนด้้านความเป็็นเลิิศด้้าน Business Integrity
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1.การกำำ�กัับดููแลอย่่างมีีประสิิทธิิภาพ
และการสร้้างจิิตสำำ�นึึกในการปฏิิบััติิงานตามหลััก GRC
ปตท.สผ. มุ่่�งเน้้ น การบริิ ห ารจัั ด การกระบวนการกำกัั บ ดููแลองค์์ ก รแบบบููรณาการอย่่ า งรัั ด กุุ ม และมีีประสิิ ท ธิิ ภ าพ ครอบคลุุ ม
ทุุกหน่่วยงานของ ปตท.สผ. ทั้้�งในและต่่างประเทศ ภายใต้้กรอบของการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีี โปร่่งใส เปิิดเผย และตรวจสอบได้้
ในทุุกขั้้�นตอน เพื่่�อให้้มีีการกำกัับดููแลองค์์กรให้้ทั่่�วถึึงและเป็็นมาตรฐานเดีียวกััน รองรัับการขยายตััวทางธุุรกิิจ อีีกทั้้�งยัังมุ่่�งเน้้น
ให้้บุุคลากรของบริิษััทฯ ทั้้�งในระดัับผู้้�บริิหารและพนัักงาน รวมถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�เกี่่�ยวข้้อง ตระหนััก เข้้าใจ ยอมรัับ และนำแนวทาง
การดำเนิินการตามหลััก GRC ไปปฏิิบััติิเป็็นส่่วนหนึ่่�งของการดำเนิินงานประจำวัันและการตััดสิินใจที่่�สำคััญ รวมถึึงมุ่่�งพััฒนา
ให้้เป็็นแนวปฏิิบััติิที่่�ดีีด้้าน GRC สอดรัับกัับความคาดหวัังจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย และสามารถขยายผลไปยัังชุุมชนและสัังคมในวงกว้้าง

การประเมิินระดัับวุุฒิิภาวะด้้าน GRC ในโครงการมาเลเซีีย
ปตท.สผ. นำกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนในด้้าน
GRC (Governance, Risk Management, and Compliance)
ซึ่่� ง ประกอบด้้ ว ยการกำกัั บ ดููแลกิิ จ การที่่� ดีี และจริิ ย ธรรมธุุ ร กิิ จ
การบริิ ห ารความเสี่่� ย ง การควบคุุ ม ภายใน และการกำกัั บ
การปฏิิบััติิตามกฎเกณฑ์์มาใช้้ในการดำเนิินธุุรกิิจ โดยเชื่่�อมั่่�นว่่า
GRC จะช่่ ว ยให้้ ปตท.สผ. มีีภููมิิ คุ้้�ม กัั น ในการดำเนิิ น ธุุ ร กิิ จ
สนัับสนุุนการทำงานให้้บรรลุุเป้้าหมาย และสร้้างความเชื่่�อมั่่�น
ตลอดจนได้้รัับการยอมรัับจากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุกฝ่่ายที่่�เกี่่�ยวข้้อง
โดย ปตท.สผ. ได้้ ท ำการประเมิิ น ระดัั บ วุุ ฒิิ ภ าวะด้้ า น GRC
(GRC Maturity Assessment) ทั่่� วทั้้� ง องค์์ ก รเป็็ น ครั้้� ง แรก
เมื่่อ� ปีี 2561 ด้้วยวิิธีีการที่่เ� ป็็นมาตรฐานสากล โดยมีีระดัับวุุฒิภิ าวะ
ด้้าน GRC อยู่่�ที่่�ระดัับ 3 ซึ่่�งเป็็นระดัับที่่�มีีการบููรณาการระหว่่าง
หน่่วยงานด้้าน GRC และนำผลที่่ไ� ด้้ไปปรัับปรุุงการดำเนิินงานด้้าน
GRC เพื่่�อให้้บรรลุุเป้้าหมายที่่�ระดัับ 5 ซึ่่�งเป็็นระดัับสููงสุุดต่่อไป
ทั้้�งนี้้� โครงการมาเลเซีียซึ่่�งเป็็นโครงการในต่่างประเทศที่่�สำคััญ
ตั้้� ง แต่่ ก ารเข้้ า ลงทุุ น ในโครงการสำรวจตั้้� ง แต่่ ปีี 2559 และ
การควบรวมกิิจการจากการเข้้าซื้้�อธุุรกิิจของบริิษััท Murphy Oil
Corporation เมื่่� อ ปีี 2562 ได้้ มีีก ารดำเนิิ น งานด้้ า น GRC
อย่่ า งต่่ อ เนื่่� อ ง อย่่ า งไรก็็ ต าม ที่่� ผ่่ า นมายัั ง ไม่่ มีีก ารประเมิิ น
ระดัั บ วุุ ฒิิ ภ าวะดัั ง กล่่ า ว ดัั ง นั้้� น ในปีี 2564 ปตท.สผ. จึึงได้้
ขยายการประเมิินระดัับวุุฒิภิ าวะด้้าน GRC ไปยัังโครงการมาเลเซีีย

เพื่่� อ ให้้ ส ามารถกำหนดเป้้ า หมายได้้ อ ย่่ า งเหมาะสม ซึ่่� ง ผล
การประเมิินระดัับวุุฒิิภาวะด้้าน GRC อยู่่�ที่�่ระดัับ 2 โดยพบว่่า
โครงการมาเลเซีียมีีการนำ GRC ไปใช้้ในการทำงานอย่่างสม่่ำเสมอ
แต่่ยัังต้้องพััฒนาการทำงานแบบบููรณาการระหว่่างหน่่วยงาน
ด้้าน GRC ทั้้�งนี้้� โครงการมีีเป้้าหมายที่่�จะเพิ่่�มระดัับวุุฒิิภาวะ
ด้้าน GRC ให้้เทีียบเท่่ากัับระดัับขององค์์กร จึึงได้้นำผลการประเมิิน
ดัังกล่่าวไปใช้้ในการวางแผนการพััฒนากิิจกรรม GRC ต่่าง ๆ
อย่่างเป็็นรููปธรรม เช่่น การดำเนิินกิิจกรรมของ GRC อย่่างบููรณาการ
การส่่งเสริิมความรู้้�ความเข้้าใจในความเชื่่�อมโยงระหว่่าง GRC
กัั บ การปฏิิ บัั ติิ ง าน ซึ่่� ง การพัั ฒ นาการดำเนิิ น งานด้้ า น GRC
ดัั ง กล่่ า ว จะทำให้้ โ ครงการมาเลเซีียดำเนิิ น งานได้้ อ ย่่ า ง
มีีประสิิทธิิภาพมากยิ่่�งขึ้้�น ส่่งผลให้้เกิิดความยั่่�งยืืนทั้้�งต่่อโครงการ
และต่่อ ปตท.สผ. ต่่อไป

“GRC เป็็ น เรื่่� อ งที่่� ยึึดป ฏิิ บัั ติิ แ ละดำำ� เนิิ น การอย่่ า งเข้้ ม ข้้ น ในโครงการมาเลเซีี ย
โดยเน้้นย้ำำ��ในเรื่่�องการดำำ�เนิินงานที่่�สอดคล้้องกัันระหว่่างหน่่วยงานต่่าง ๆ เพื่่�อ
ให้้เกิิดการบููรณาการอย่่างราบรื่่�น เพื่่�อจะได้้บรรลุุเป้้าหมายร่่วมกัันขององค์์กร
โดยพนัักงานทั่่�วทั้้�งองค์์กรจะต้้องปฏิิบัติั ติ ามหลัักการ GRC อย่่างโปร่่งใสและยั่่�งยืืน
ร่่วมกััน และนำำ�มาซึ่่�งผลสััมฤทธิ์์�เพื่่�อมุ่่�งสู่่�การเป็็น Energy Partner of Choice”
Tengku Saifuzzaman Tengku Ahmad Shahruddin
Head of Assurance, Regulatory, and Public Affairs Section
โครงการมาเลเซีีย
ปตท.สผ.
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บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

การส่่งเสริิมวััฒนธรรมด้้าน GRC
เพื่่อ� ส่่งเสริิมให้้การดำเนิินการตามกลยุุทธ์์การสร้้างจิิตสำนึึกในการ
ปฏิิบััติิงานตามหลััก GRC มีีประสิิทธิิผล พนัักงานมีีความเข้้าใจ
และสามารถนำหลัักการ GRC ไปประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิงาน
รวมถึึงการตััดสิินใจทางธุุรกิิจที่่�สำคััญได้้ โดยมุ่่�งหวัังให้้ปฏิิบััติิ
อย่่ า งสม่่ำเสมอจนกลายเป็็ น วัั ฒ นธรรมองค์์ ก ร ปตท.สผ.
จึึงได้้จััดทำโครงการการสื่่�อสาร GRC สำหรัับปีี 2564 โดยใช้้
ข้้ อ ความหลัั ก (Key Message) ในการสื่่� อ สารกัั บ พนัั ก งาน
ในทุุ กพื้้� น ที่่� ป ฏิิ บัั ติิ ก ารว่่ า #GRC ดีี&รอบคอบ หรืือ #GRC
Good&Cautious ซึ่่�งมีีความกระชัับและจดจำได้้ง่่าย โดย “ดีี”
หรืือ “Good” สื่่�อถึึงการปฏิิบััติิตามการกำกัับดููแลกิิจการที่่�ดีีและ
จริิยธรรมธุุรกิิจ ตลอดจนการปฏิิบััติิตามกฎหมายและกฎระเบีียบ
ต่่าง ๆ ของบริิษััทฯ ในขณะที่่� “รอบคอบ” หรืือ “Cautious” สื่่�อถึึง
การบริิหารความเสี่่ย� งและการกำหนดการควบคุุมภายในที่่เ� หมาะสม
ผ่่านกิิจกรรมการสื่่�อสารต่่าง ๆ อาทิิ GRC Hero เพื่่�อยกย่่อง เชิิดชูู
พนัั ก งานที่่� แ สดงพฤติิ ก รรมในการปฏิิ บัั ติิ ต ามหลัั กก าร GRC
อย่่างสม่่ำเสมอ และเพื่่�อให้้เป็็นแบบอย่่างที่่�ดีีกัับพนัักงานอื่่�น
GRC Vlog เพื่่�อสื่่�อสารการนำหลัักการ GRC ไปประยุุกต์์ใช้้จริิง
ในงานต่่าง ๆ ผ่่านการถ่่ายทอดเรื่อ่� งราวจากนัักเล่่าเรื่อ่� ง เช่่น YouTuber
ที่่�เป็็นที่่�รู้้�จััก และ GRC Hero เพื่่�อให้้มีีความน่่าสนใจและเข้้าถึึง

ผู้้�ชมได้้ง่่ายขึ้้�น GRC Clinic เพื่่�อสื่่�อสารความเข้้าใจในเรื่่�อง GRC
โดยผู้้�บริิหารระดัับสููงของบริิษัทั ฯ ซึ่่ง� จะมาตอบคำถามหรืือข้้อสงสััย
เกี่่�ยวกัับการนำหลัักการ GRC ไปปฏิิบััติิในหน่่วยงานต่่าง ๆ
นอกจากนี้้� ยัั ง มีีกิิ จ กรรมเพื่่� อ กระตุ้้�นการเรีียนรู้้� GRC ผ่่ า น
การมีีส่่วนร่่วมต่า่ ง ๆ เช่่น การแบ่่งปัันเคล็็ดลัับการนำหลัักการ GRC
ไปใช้้ ใ นงานและในชีีวิิ ต ประจำวัั น การเล่่ น เกมตอบคำถาม
การจััดทำ GRC Challenge โดยผู้้�บริิหารและพนัักงาน รวมถึึง
การจััดทำ GRC Portal และรวบรวมคำถามที่่พ� บบ่่อย (GRC FAQ)
เผยแพร่่ให้้พนัักงานทราบด้้วย ทั้้�งนี้้�ในปีี 2564 กิิจกรรมการสื่่อ� สาร
จััดในรููปแบบออนไลน์์เป็็นหลัักเนื่่อ� งด้้วยสถานการณ์์การแพร่่ระบาด
ของโรคโควิิด 19 และมาตรการการปฏิิบััติิงานจากที่่�พัักอาศััย
ของพนัักงาน
ทั้้�งนี้้� การที่่�พนัักงานเข้้าใจ ยอมรัับ และสามารถนำหลัักการ GRC
ไปประยุุกต์์ใช้้ในการปฏิิบััติิงาน รวมถึึงการตััดสิินใจทางธุุรกิิจ
ที่่�สำคััญได้้นั้้�น จะส่่งผลดีีโดยรวมต่่อองค์์กรและผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ในแง่่ ข องการที่่� ก ระบวนการทำงานต่่ า ง ๆ ของบริิ ษัั ท ฯ จะมีี
ประสิิทธิิภาพ ประสิิทธิิผล สามารถบริิหารจััดการความเสี่่�ยง
ที่่�เกี่่�ยวข้้องได้้ดีียิ่่�งขึ้้�น รวมทั้้�งมีีการดำเนิินงานที่่�โปร่่งใส ถููกต้้อง
ตามกฎหมายและกฎระเบีียบที่่� เ กี่่� ย วข้้ อ ง ซึ่่� ง จะทำให้้ บ ริิ ษัั ท ฯ
สามารถเติิบโตได้้อย่่างยั่่�งยืืน ทั้้�งในด้้านการมีีผลประกอบการที่่�ดีี
และการยอมรัั บ จากสาธารณชน รวมทั้้� ง สามารถตอบสนอง
ต่่อความคาดหวัังของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียได้้อย่่างเหมาะสม

“อย่่างที่่�เราทราบกัันว่่า GRC นั้้�นเป็็นหนึ่่�งในสามเสาหลัักของกรอบแนวคิิดเพื่่�อการพััฒนา
อย่่างยั่่�งยืืน โดยลัักษณะงานของเราคืือการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียมทั้้�งในและต่่างประเทศ
ดัั ง นั้้� น กระบวนการทำำ� งานด้้ า นเทคนิิ ค และการบริิ ห ารความเสี่่� ย งจากความไม่่ แ น่่ น อน
ในทุุก ๆ ด้้านจึึงมีีความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�ง เพื่่�อให้้เราสามารถทำำ�งานได้้อย่่างเป็็นมาตรฐาน
และมีีประสิิทธิิภาพสููงสุุด นำำ�มาซึ่่ง� ผลลััพธ์์ที่่ดี� ี กิิจกรรม GRC ที่่�ได้้จัดขึ้
ั น้� ในปีีนี้้เ� ป็็นกิิจกรรมที่่�ดีี
เพราะช่่วยเสริิมสร้้างความรู้้�ความเข้้าใจและพััฒนาตััวเราให้้กลายเป็็นส่่วนหนึ่่�งที่่�จะผลัักดััน
ให้้บริิษััทฯ พััฒนาได้้อย่่างยั่่�งยืืนต่่อไปในอนาคต”
นายปิิติิ อััครพิิพััฒน์์กุุล
ผู้้�จััดการอาวุุโส ฝ่่ายพััฒนาปิิโตรเลีียม
โครงการผลิิตบนฝั่่�ง – ประเทศไทย
ปตท.สผ.

การสร้้างความยั่่�งยืืนด้้านความเป็็นเลิิศด้้าน Business Integrity
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การสำำ�รวจความคิิดเห็็นและมุุมมองด้้าน GRC
จากผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
ปตท.สผ. ได้้ ด ำเนิิ น การสำรวจความคิิ ด เห็็ น และมุุ มม องของ
ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียหลัั ก เกี่่� ย วกัั บ การดำเนิิ น งานด้้ า น GRC และ
การเป็็นองค์์กรต้้นแบบด้้าน GRC (GRC Role Model) ของบริิษัทั ฯ
ตามกรอบแนวคิิดด้้านการพััฒนาความยั่่�งยืืน เพื่่อ� นำผลการศึึกษา
มาจัั ด ทำแผนพัั ฒ นาการดำเนิิ น งานให้้ มีี ประสิิ ท ธิิ ภ าพยิ่่� ง ขึ้้� น
โดยได้้ดำเนิินโครงการสำรวจฯ ผ่่านบริิษััทที่่�ปรึึกษาภายนอก
ที่่�มีีความอิิสระและเป็็นกลาง

สิิทธิิมนุุษยชน
1.

ทั้้� ง นี้้� การดำเนิิ น โครงการดัั ง กล่่ า วเป็็ น เครื่่� อ งมืือและช่่ อ งทาง
ที่่�ช่่วยสะท้้อนความคิิดเห็็นและมุุมมองของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียที่่�มีีต่่อ
การดำเนิินงานด้้าน GRC ของ ปตท.สผ. ว่่ามีีการดำเนิินการ
ที่่เ� ป็็นจุุดเด่่นและจุุดที่่ยั� งั สามารถปรัับปรุุงและพััฒนาได้้อย่่างไรบ้้าง
เพื่่� อ ที่่� ปตท.สผ. จะสามารถพัั ฒ นาการดำเนิิ น งานได้้ อ ย่่ า งมีี
ประสิิทธิิภาพ และสามารถสร้้างคุุณค่า่ ในระยะยาวแก่่ผู้้�มีีส่ว่ นได้้เสีีย
และบรรลุุเป้้าหมายการเป็็นองค์์กรต้้นแบบด้้าน GRC ได้้ในที่่�สุุด

“ปตท.สผ. แสดงให้้ เ ห็็ น ถึึ ง ความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะยึึด
หลัั ก การดำำ� เนิิ น ธุุ รกิิ จ อย่่ า งยั่่� ง ยืื น ในระยะยาว
คำำ�นึึงถึึงผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียทุุก ๆ ภาคส่่วน โดยมีีการทำำ�
แบบสำำ�ร วจเพื่่� อ เปิิ ด โอกาสรัั บ ฟัั ง ความคิิ ด เห็็ น
ต่่อการดำำ�เนิินงานและการพััฒนาอย่่างยั่่�งยืืนของ
ปตท.สผ. เพื่่�อนำำ�มาพััฒนาและปรัับปรุุงให้้ดีียิ่่�งขึ้้�น
ทั้้� ง นี้้� สิ่่� ง ที่่� ค าดหวัั ง จาก ปตท.สผ. คืื อ การให้้
ความสำำ�คััญเกี่่�ยวกัับเรื่่�องการกำำ�กัับดููแลกิิจการที่่�ดีี
และบริิหารความเสี่่�ยงเรื่่�องการพิิจารณาเข้้าลงทุุน
ในโอกาสทางธุุรกิิจใหม่่ ๆ ในอนาคต”
นางสาวกอบพร กุุลสุุรกิิจ
ผู้้�จััดการกองทุุนอาวุุโส
บริิษััทหลัักทรััพย์์จััดการกองทุุน กสิิกรไทย จำกััด

ในปีี 2564 ปตท.สผ. ได้้มีีการทบทวนนโยบายและ
แนวทางบริิหารจััดการด้้านสิิทธิิมนุษุ ยชน เพื่่อ� ให้้มั่่น� ใจ
ว่่าเนื้้�อหาและข้้อกำหนดต่่าง ๆ ด้้านสิิทธิิมนุุษยชน
ของบริิษัทั ฯ ยัังมีีความทัันสมััย สอดคล้้องกัับมาตรฐาน
การดำเนิิ น งานด้้ า นสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนในระดัั บ สากล
นอกจากนี้้�ยังั ได้้ผนวกการประเมิินและบริิหารความเสี่่ย� ง
รวมถึึงผลกระทบด้้านสิิทธิิมนุษุ ยชนรายปีีในทุุกโครงการ
ทั้้� ง ในโครงการที่่� ปตท.สผ. เป็็ น ผู้้�ดำเนิิ น การและ
โครงการที่่� ปตท.สผ. เป็็ น ผู้้�ร่่ วมทุุ น ให้้ เ ข้้ า เป็็ น
ส่่ ว นหนึ่่� ง ของการบริิ ห ารความเสี่่� ย งขององค์์ ก ร
นอกจากนี้้� ยัั ง มุ่่�งปลููกฝัั ง ความรัั บ ผิิ ด ชอบร่่ วม และ
สร้้างความเข้้าใจให้้กัับพนัักงานในองค์์กร รวมถึึง
ผู้้�ค้้า คู่่�ค้้า หุ้้�นส่่วนทางธุุรกิิจ โดยได้้จััดให้้มีีการสื่่�อสาร
ผ่่านช่่องทางที่่ห� ลากหลาย พััฒนาสื่่อ� การเรีียนออนไลน์์
และเข้้ า ร่่ วม อภิิ ป รายเพื่่� อ แลกเปลี่่� ย นแนวคิิ ด และ
การดำเนิินงานด้้านสิิทธิิมนุุษยชนที่่�ดีีในเวทีีเสวนา
ต่่าง ๆ ส่่งผลให้้ ปตท.สผ. ได้้รับั รางวััลองค์์กรต้้นแบบ
ด้้ า นสิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชน ประเภทองค์์ ก รรัั ฐ วิิ ส าหกิิ จ
จากกรมคุ้้�มครองสิิทธิิและเสรีีภาพติิดต่่อกัันเป็็นปีีที่่� 3
ซึ่่ง� เป็็นผลจากความมุ่่�งมั่่�นในการเชื่่อ� มโยงการดำเนิินงาน
ด้้ า นสิิทธิิมนุุษยชนของบริิษััทฯ กัับแผนปฏิิบััติิการ
ระดัับชาติิว่่ า ด้้ ว ยธุุ ร กิิ จ กัั บ สิิ ท ธิิ มนุุ ษ ยชนในทุุ กมิิ ติิ
ที่่�เกี่่�ยวข้้อง

การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
และสร้างคุณค่าร่วมสูส่ งั คม

การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและสร้้างคุุณค่่าร่่วมสู่่�สัังคม
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การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและสร้้างคุุณค่่าร่่วมสู่่�สังั คม
ปตท.สผ. เล็็ ง เห็็ น ความสำคัั ญ ของการแสวงหาความมั่่� น คง
ทางด้้านพลัังงานให้้กับั ประเทศ ควบคู่่กั� บั การส่่งมอบคุุณค่า่ ที่่ยั่่� ง� ยืืน
ให้้กัับผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย ผ่่านการอนุุรัักษ์์ทรััพยากรธรรมชาติิ ฟื้้�นฟูู
สิ่่�งแวดล้้อม และพััฒนาชุุมชนและสัังคม โดยมีีการดำเนิินงาน
ผ่่านกลยุุทธ์์หลััก 2 ด้้าน ได้้แก่่ กลยุุทธ์์การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจ
หมุุนเวีียนสำหรัับธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม (Circular Model
for E&P) และกลยุุทธ์์ทะเลเพื่่อ� ชีีวิิต (Ocean for Life) โดยในปีี 2564
บริิ ษัั ท ฯ มีีการดำเนิิ น งานภายใต้้ กลยุุ ท ธ์์ ดัั ง กล่่ า ว รวมถึึง
การดำเนิิ น งานเพื่่� อ สัั ง คม เพื่่� อ สร้้ า งคุุ ณค่่ า ในระยะยาวให้้ แ ก่่
ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีียผ่่ า นหลากหลายโครงการ โดยมีีภาพรวม
การดำเนิินงานที่่�สำคััญในปีี 2564 ดัังนี้้�

เป้้าหมายปีี 2573
1.
นำำ�โครงสร้้างหลัักมาใช้้ ใหม่่ให้้ ได้้
ไม่่น้้อยกว่่า ร้้อยละ 50
โดยยัังคงสภาพการทำำ�งาน
ที่่�เหมาะสม ปลอดภััย
และมีีประสิิทธิิภาพ
ปราศจากของเสีียที่่�กำำ�จัดั
โดยวิิธีฝัี งั กลบ

กลยุุทธ์์
1.

การปรัับใช้้แนวคิิด
เศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
สำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจ
และผลิิตปิิโตรเลีียม

ทะเลเพื่่�อชีีวิิต

สร้้างมููลค่่าเชิิงบวกต่่อความหลากหลาย
ทางชีีวภาพและบริิการทางระบบนิิเวศทางทะเล
ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการนอกชายฝั่่�งทั้้�งหมด
ภายในปีี 2573 เมื่่�อเทีียบกัับมููลค่่าในปีีฐาน 2562
เพิ่่�มรายได้้ของชุุมชนกลุ่่�มเป้้าหมายให้้ ได้้ร้้อยละ 50
และเพิ่่�มจำำ�นวนเครืือข่่ายอนุุรัักษ์์เป็็น 16,000 ราย
ภายในปีี 2573 เมื่่�อเทีียบกัับก่่อน ปตท.สผ. เข้้าดำำ�เนิินโครงการ

ผลการดำำ�เนิินงานปีี 2564
1.

ปริิมาณน้ำำ��ที่่�นำำ�กลัับมาใช้้ ใหม่่
และใช้้ซ้ำำ��ร้้อยละ
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เคลื่่�อนย้้ายส่่วนบนของแท่่นหลุุมผลิิต
ที่โครงการอาทิตย์ไปยังแหล่งผลิตใหม่

ปราศจากของเสีียอัันตราย
ที่่�กำำ�จััดโดยวิิธีีฝัังกลบ

โครงการเพื่่�อสัังคม
โครงการ

145
จำำ�นวนเครืือข่่ายอนุุรักั ษ์์ 44 เครืือข่่าย
ในพื้้�นที่่�จัังหวััดสงขลา ปััตตานีี
นครศรีีธรรมราช ชุุมพร
สุุราษฎร์์ธานีี ระยอง
เพชรบุุรีี สมุุทรสงคราม
และประจวบคีีรีีขัันธ์์

ปริิมาณของเสีียที่่�นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์
แทนการกำำ�จััดทิ้้�งร้้อยละ
ของปริิมาณของเสีียที่่�ต้้องกำำ�จัดั

26

จำำ�นวนชั่่�วโมงทำำ�งานอาสา
ของพนัักงาน
 ชั่่�วโมง

1,584

ประกาศเจตนารมณ์์ ในการ ไม่่ตััดต้้นไม้้ในพื้้�นที่่�ป่่า
สำำ�หรัับโครงการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียมทั้้�งหมด
ตั้้�งแต่่ปีี 2564 เป็็นต้้นไป
สร้้างมููลค่่าเชิิงบวกต่่อความหลากหลายทางชีีวภาพ
และบริิการทางระบบนิิเวศสำำ�หรัับพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการ
นอกชายฝั่่�งในประเทศได้้ร้้อยละ

29.5

สร้้างรายได้้ ให้้แก่่ชุุมชนกลุ่่�มเป้้าหมายที่่�เข้้าร่่วมโครงการ
ศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจและโครงการเพิ่่�มคุุณค่่า
ผลิิตภััณฑ์์อาหารทะเลเพิ่่�มขึ้้�นร้้อยละ

20.5
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1.การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
ปตท.สผ. กำหนดกลยุุทธ์์การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำหรัับธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม (Circular Model for E&P)
โดยมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะออกแบบกระบวนการทำงานและการบริิหารจััดการเพื่่อ� เพิ่่�มการใช้้ซ้้ำและนำทรััพยากรกลัับมาหมุุนเวีียนใช้้ประโยชน์์ใหม่่
โดยในปีี 2564 ปตท.สผ. มีีการดำเนิินงานที่่�สำคััญใน 3 โครงการ ได้้แก่่ การเคลื่่�อนย้้ายส่่วนบนของแท่่นหลุุมผลิิตที่่�โครงการอาทิิตย์์
เพื่่� อ นำกลัั บ มาใช้้ ใ หม่่ โครงการนำของเสีียจากการเจาะหลุุ ม ผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียมมาต่่ อ ยอดเป็็ น วัั ส ดุุ ท ดแทนสำหรัั บ งานถนน
ที่่�ศููนย์์เร่่งการขยายเทคโนโลยีีของ ปตท.สผ. และการเพิ่่�มมููลค่่าจากการเปลี่่�ยนขยะทรายจากกระบวนการผลิิตปิิโตรเลีียมของ
โครงการซอติิก้้าไปเป็็นสารซีีโอไลต์์ จากความมุ่่�งมั่่�นในการดำเนิินงานตามกลยุุทธ์์นี้้� ส่่งผลให้้ ปตท.สผ. บรรลุุเป้้าหมายย่่อยคืือ
ไม่่มีีของเสีียอัันตราย (Hazardous Waste) ที่่�ต้้องถููกกำจััดโดยวิิธีีฝัังกลบอย่่างต่่อเนื่่�องในปีีนี้้�อีีกด้้วย

การเคลื่่�อนย้้ายส่่วนบนของแท่่นหลุุมผลิิตที่่�โครงการอาทิิตย์์
หนึ่่�งในโครงการสำคััญของกลยุุทธ์์การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียน
สำหรัับธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม (Circular Model for E&P) คืือ
การเคลื่่อ� นย้้ายส่่วนบนของแท่่นหลุุมผลิิตของโครงการอาทิิตย์์ที่ไ่� ม่่ได้้ใช้้งานแล้้ว
แต่่ยังั คงมีีศัักยภาพในการผลิิตอยู่่� เพื่่อ� นำกลัับมาใช้้ในแหล่่งผลิิตใหม่่ซึ่ง่� ถืือเป็็น
ครั้้ง� แรกของ ปตท.สผ. โดยบริิษัทั ฯ ได้้ทำการคััดเลืือกแท่่นหลุุมผลิิตที่่เ� หมาะสม
โดยใช้้วิิธีีการศึึกษาทางวิิศวกรรมควบคู่่�ไปกัับการตรวจสอบความแข็็งแรง
ปลอดภััยของสภาพปััจจุุบััน และประเมิินการนำไปใช้้ใหม่่ของโครงสร้้างและ
อุุปกรณ์์หลัักเดิิม หลัังจากนั้้�นได้้ทำการปิิดหลุุมเจาะเดิิม (Well Plug and
Abandon) รื้้�อถอนท่่อส่่งและตััดท่่อผลิิต (Flowline/Tubing Demolition)
และดำเนิินการเคลื่่�อนย้้ายโดยการตััดขาเดิิมของแท่่นผลิิตและเคลื่่�อนย้้าย
แท่่นหลุุมผลิิตส่่วนบนไปติิดตั้้�งที่่แ� หล่่งผลิิตใหม่่ที่ห่่� า่ งออกไปประมาณ 86 กิิโลเมตร
ส่่วนขาของแท่่นหลุุมผลิิตเดิิมที่เ�่ หลืืออยู่่� ปตท.สผ. ได้้ดำเนิินการติิดตั้้�งอุุปกรณ์์
เพื่่�อช่่วยนำทาง (Navigation Aid Platform) เพื่่�อแจ้้งเตืือนตำแหน่่งขาของ
แท่่นหลุุมผลิิตดัังกล่่าวไปยัังเรืือในบริิเวณใกล้้เคีียง โดยปััจจุุบััน ปตท.สผ.
ได้้ทำการเคลื่่�อนย้้ายและติิดตั้้�งแท่่นผลิิตดัังกล่่าวที่่�แหล่่งผลิิตใหม่่แล้้วเสร็็จ
เมื่่�อวัันที่่� 20 สิิงหาคม 2564 เพื่่�อใช้้ดำเนิินการผลิิตก๊๊าซธรรมชาติิต่่อไป
ในอนาคต ปตท.สผ. จะดำเนิินการเคลื่่อ� นย้้ายส่่วนบนของแท่่นหลุุมผลิิตไปใช้้
ในแหล่่งผลิิตใหม่่อย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่อ� เป็็นการลดการใช้้ทรััพยากรและลดต้้นทุุน
การดำเนิินงาน โดยคำนึึงถึึงความปลอดภััยเป็็นสำคััญ

การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและสร้้างคุุณค่่าร่่วมสู่่�สัังคม
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ผลิิตภััณฑ์์ที่่�มีีมููลค่่าจากของเสีียจากกระบวนการผลิิต
เพื่่อ� สร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั ทรััพยากรที่่ไ� ม่่ได้้ใช้้แล้้วให้้เกิิดประโยชน์์
สููงสุุ ด โดยเฉพาะของเสีียที่่� เ กิิ ด จากกระบวนการผลิิ ต แทน
การนำไปกำจััดทิ้้�งหรืือฝัังกลบอย่่างสููญเปล่่า ปตท.สผ. ได้้ริิเริ่่�ม
การวิิจััยพััฒนาในการนำของเสีียจากกระบวนการผลิิตมาเปลี่่�ยน
ให้้เป็็นผลิิตภััณฑ์์ที่มีีมููลค่
่�
า่ โดยได้้ร่วมมืื
่ อกัับมหาวิิทยาลััยนเรศวร
และกรมทางหลวงชนบทนำของเสีียจากการเจาะหลุุ ม ผลิิ ต
ปิิโตรเลีียมมาต่่อยอดเป็็นวััสดุุทดแทนสำหรัับงานถนน โดยได้้รัับ
อนุุ มัั ติิ โ ครงการจากกรมเชื้้� อ เพลิิ ง ธรรมชาติิ ใ นการนำเศษดิิ น
และหิิ น (Drill Cuttings) จากกระบวนการเจาะหลุุ ม ผลิิ ต
ปิิโตรเลีียมบนบก ไปทำการทดสอบเพื่่�อหาปริิมาณ Drill Cuttings
ที่่�เหมาะสมเพื่่�อใช้้เป็็นองค์์ประกอบของผิิวถนนลาดยางมะตอย
หรืือแอสฟััลต์์ (Asphalt Road) โดยการก่่อสร้้างถนนทดสอบ
ความยาว 1.2 กิิโลเมตร ที่่�ศููนย์์เร่่งการขยายเทคโนโลยีี (Rapid
Scale-up Center – RASC) ของ ปตท.สผ. ดำเนิินการแล้้วเสร็็จ
ในวัันที่่� 9 พฤศจิิกายน 2564

นอกจากนี้้� ยัั ง มีีโครงการเพิ่่� มมููลค่่ า จากการเปลี่่� ย นขยะทราย
จากกระบวนการผลิิ ต ปิิ โ ตรเลีียมของโครงการซอติิ ก้้ า ไปเป็็ น
สารซีีโอไลต์์ (Zeolite) ซึ่่ง� เป็็นสารที่่มีีมููลค่
�
า่ สููงและคุุณสมบััติพิิ เิ ศษ
หลายด้้าน มีีพื้้�นที่่�ผิิวสััมผััสสููงและสามารถนำไปใช้้ประโยชน์์
ได้้ ห ลากหลาย เช่่ น Adsorbent, Membrane, Catalyst,
Ion-Exchange เป็็นต้้น โดยนำทรายดัังกล่่าวมาผ่่านกระบวนการ
กำจััดสาร Hydrocarbon ที่่ป� นเปื้้อ� นอยู่่บ� นทรายออก แล้้วจึึงนำไป
สกััดเป็็น Nano Silica เพื่่�อใช้้เป็็นสารตั้้�งต้้นในการสัังเคราะห์์
สารซีีโอไลต์์ ต่่ อ ไป ปัั จ จุุ บัั น นี้้� ปตท.สผ. สามารถสัั ง เคราะห์์
สารซีีโอไลต์์ต้้นแบบได้้เป็็นผลสำเร็็จ และมีีแผนที่่�จะพััฒนาสาร
ดัังกล่่าวไปเป็็นสารดููดซัับความชื้้�นจากอุุปกรณ์์เครื่่�องมืือวััดต่่อไป
ซึ่่�งอาจใช้้ต่่อยอดเป็็นธุุรกิิจใหม่่ในอนาคตได้้อีีกด้้วย
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1.ทะเลเพื่่�อชีีวิิต
ด้้วย ปตท.สผ. มีีพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการส่่วนใหญ่่อยู่่�กลางทะเล จึึงให้้
ความสำคััญเสมืือนเป็็นบ้้านหลัังที่่�สองที่่�ต้้องช่่วยกัันดููแล รัักษา
และปกป้้อง บริิษัทั ฯ จึึงมุ่่�งมั่่�นที่่จ� ะเป็็นผู้้�นำในการอนุุรักษ์
ั แ์ ละฟื้้น� ฟูู
ดููแลทรััพยากรธรรมชาติิและระบบนิิเวศทางทะเล เพื่่�อสนัับสนุุน
การเติิบโตทางเศรษฐกิิจและคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีของชุุมชนบริิเวณ
ชายฝั่่�งใน 17 จัังหวััดรอบอ่่าวไทย โดยใช้้ข้้อได้้เปรีียบที่่�สำคััญ

การศึึกษาไมโครพลาสติิกในพื้้�นที่่�นอกชายฝั่่�งของอ่่าวไทย
ปตท.สผ. ได้้ร่่วมจััดทำฐานข้้อ มููลบ่่ง ชี้้�สถานการณ์์ ตลอดจน
ระบุุดััชนีีชี้้�วััดของการดำเนิินงานด้้านขยะทะเล ซึ่่�งเป็็นปััญหา
ระดัับประเทศและระดัับสากล ภายใต้้บันั ทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือ
การเสริิ ม สร้้ า งความยั่่� ง ยืืนของมหาสมุุ ท ร กัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย
เกษตรศาสตร์์ โดยผลที่่�ได้้จากการศึึกษาจะเป็็นประโยชน์์กัับ
หน่่วยงานภาครััฐในการกำหนดมาตรการและแผนการจััดการ
ในการลดผลกระทบจากไมโครพลาสติิกต่่อพื้้�นที่่�ทะเลไทยต่่อไป
โครงการดัังกล่่าวได้้เริ่่�มดำเนิินงานตั้้�งแต่่เดืือนตุุลาคม ปีี 2563
เป็็ น ต้้ น มา โดยทำการศึึกษาในอ่่ า วไทย บริิ เ วณแหล่่ ง ผลิิ ต
บงกชเหนืือ บงกชใต้้ และอาทิิตย์์ โดยมหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
ได้้ทำการเก็็บตััวอย่่างน้้ำเพื่่�อหาปริิมาณไมโครพลาสติิกในพื้้�นที่่�
อื่่�น ๆ ร่่วมด้้วย ได้้แก่่ เกาะโลซิิน จัังหวััดปััตตานีี ปากน้้ำชุุมพร
จัั ง หวัั ด ชุุ ม พร และเกาะเต่่ า จัั ง หวัั ด สุุ ร าษฎร์์ ธ านีี ครอบคลุุ ม
ระยะเวลา 1 ปีี พบว่่าปริิมาณไมโครพลาสติิกเฉลี่่�ยที่่�ตรวจพบ
อยู่่�ในช่่วง 0.33-1.26 ชิ้้�นต่่อลููกบาศก์์เมตร หรืือ 82,137-314,009
ชิ้้�นต่่อตารางกิิโลเมตร ซึ่่�งใกล้้เคีียงกัับปริิมาณไมโครพลาสติิก
ที่่�ตรวจพบใน Eastern North Pacific และพบว่่าองค์์ประกอบของ
ไมโครพลาสติิกในพื้้�นที่่ไ� กลฝั่่�งมีีลัักษณะเป็็นเส้้นใยที่่เ� ป็็นเครื่อ่� งมืือ
ประมง เช่่น ข่่าย เอ็็น ในสััดส่่วนสููงเมื่่�อเทีียบกัับพื้้�นที่่�ชายฝั่่�ง

ในด้้านพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการและศัักยภาพด้้านเทคโนโลยีีขององค์์กร
ในการสร้้างคุุณค่่าในระยะยาวให้้แก่่ผู้้�มีีส่่วนได้้เสีีย
เพื่่�อขัับเคลื่่�อนแผนงานภายใต้้กลยุุทธ์์นี้้�ให้้เป็็นรููปธรรม ปตท.สผ.
ได้้ลงนามบัันทึึกข้้อตกลงความร่่วมมืือการเสริิมสร้้างความยั่่�งยืืน
ของมหาสมุุ ท รกัั บ มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ ควบคู่่� กัั บ
การจััดทำโครงการเพื่่อ� สัังคมร่่วมกัับองค์์กรต่่าง ๆ ที่่เ� กี่่ย� วข้้อง อาทิิ
โครงการแหล่่งเรีียนรู้้�เรืือหลวงไทยใต้้ทะเล โดยวางเรืือหลวงปราบ
ที่่�เกาะง่่ามน้้อย จัังหวััดชุุมพร และเรืือหลวงสััตกููดที่่�เกาะเต่่า
จัังหวััดสุุราษฎร์์ธานีี เพื่่อ� เป็็นบ้้านหลัังใหม่่ของปะการัังและสััตว์์น้้ำ
ช่่ ว ยลดผลกระทบที่่� มีีต่่ อ แนวปะการัั ง ธรรมชาติิ ที่่� อ ยู่่� ร ะหว่่ า ง
การฟื้้� น ตัั ว จากปรากฏการณ์์ ป ะการัั ง ฟอกขาว และยัั ง เป็็ น
แหล่่ ง ดำน้้ำยอดนิิ ย มเพื่่� อ การศึึกษาเรีียนรู้้� ค วามหลากหลาย
ทางชีีวภาพของสััตว์์ทะเล ซึ่่�งนอกจากคืืนความสมบููรณ์์กลัับสู่่�
ท้้องทะเลอย่่างยั่่ง� ยืืนได้้สำเร็็จแล้้ว ยัังเป็็นการส่่งเสริิมการท่่องเที่่ย� ว
ในพื้้� น ที่่� เพิ่่� ม รายได้้ ใ ห้้ กัั บ ชุุ มช นอีีกด้้ ว ย ถืือเป็็ น ก้้ า วสำคัั ญ
ในการสร้้างคุุณค่่าให้้แก่่ชุุมชนและสัังคมอย่่างยั่่�งยืืนในทุุกพื้้�นที่่�
ที่่�เราเข้้าดำเนิินการ ตามวิิสััยทััศน์์ในการเป็็น Energy Partner
of Choice ของ ปตท.สผ.
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ปริิมาณไมโครพลาสติิกในน้ำำ��ทะเลบริิเวณทั่่�วอ่่าวไทย
ข่่าย, เอ็็น 48%

แห, อวน 9%
บรรจุุภััณฑ์์ 5%
ถุุงพลาสติิก 14%
ยาง 8%

อื่่�น ๆ 16%

การศึึกษาครั้้� ง นี้้� ถืื อเป็็ น การเริ่่� มต้้ น เก็็ บ ฐานข้้ อ มููลของปริิ ม าณ
ไมโครพลาสติิกในน้้ำทะเลบริิเวณทั่่�วอ่่าวไทยเป็็นครั้้�งแรก และ
เป็็นครั้้�งแรกของโลกที่่�ใช้้แท่่นผลิิตปิิโตรเลีียมเป็็นสถานีีตััวอย่่าง
ในการเก็็บข้้อมููลขยะทะเลและไมโครพลาสติิก ซึ่่�ง ปตท.สผ.
มุ่่�งหวัั ง ที่่� จ ะผลัั กดัั น ให้้ เ กิิ ด ความร่่ วมมืื อระหว่่ า งภาควิิ ช าการ
กัับภาคเอกชนในการดููแลรัักษาทะเลอย่่างชััดเจน และนำไปสู่่�
การอนุุรัักษ์์ทรััพยากรทางทะเลอย่่างเป็็นรููปธรรมต่่อไป
นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังได้้มีีการทำวิิจััยและพััฒนาเทคโนโลยีี
การตรวจวััดไมโครพลาสติิกแบบ in-situ ร่่วมกัับศููนย์์นาโนเทคโนโลยีี
แห่่ ง ชาติิ (NANOTEC) โดยมีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ ลดเวลาใน
การเก็็บตััวอย่่างน้้ำและการวิิเคราะห์์ตััวอย่่าง ซึ่่�งไมโครพลาสติิก
ที่่�วััดได้้อยู่่�ที่�่ขนาด 100-5,000 ไมโครเมตร โดยบริิษััทฯ กำลััง
อยู่่�ระหว่่างดำเนิินการจดสิิทธิิบััตร

“เราเป็็นประเทศแรกของโลกที่่�ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ของแท่่นผลิิตปิิโตรเลีียม
มาดำำ� เนิิ น การเก็็ บ ตัั ว อย่่ า งไมโครพลาสติิ ก ซึ่่� ง ลดค่่ า ใช้้ จ่่ า ย
อย่่ า งมหาศาลเมื่่� อ เทีี ย บกัั บ นัั ก วิิ จัั ย ดำำ� เนิิ น การเอง โดยอาศัั ย
การประสานงานอย่่ า งมีี ปร ะสิิ ท ธิิ ภ าพของ ปตท.สผ. โครงการนี้้�
ถืือเป็็นการเชื่่�อมต่่อฐานข้้อมููลครอบคลุุมทะเลจีีนใต้้ เช่่น ประเทศ
มาเลเซีีย และเวีียดนาม นั่่�นคืือนวััตกรรมทางเทคโนโลยีีสารสนเทศ
เมื่่�อเราทำำ�สำำ�เร็็จ คนอื่่�นก็็จะเลีียนแบบ นั่่�นแหละคืือ ‘ผู้้�นำำ�’”
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.ธรณ์์ ธำำ�รงนาวาสวััสดิ์์�
รองคณบดีีคณะประมง
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

การตรวจติิดตามสุุขภาพของมหาสมุุทรและความหลากหลายทางชีีวภาพ
ผ่่านโครงการสำำ�รวจข้้อมููลฐานของปะการัังฟอกขาว
โครงการนี้้� เ ป็็ น การดำเนิิ น งานร่่ วม กัั น ระหว่่ า ง ปตท.สผ.
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ และบริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์
เวนเจอร์์ส จำกััด หรืือเออาร์์วีี ซึ่่�งเป็็นบริิษััทในเครืือ ปตท.สผ.
โดยมีีวัั ต ถุุ ป ระสงค์์ เ พื่่� อ สำรวจระบบนิิ เ วศและความสมบููรณ์์
ของแนวปะการัังบริิเวณพื้้�นที่่�เกาะมัันใน จัังหวััดระยอง และ
พื้้� น ที่่� ก ารเพาะเลี้้� ย งชายฝั่่� ง บริิ เ วณสถานีีวิิ จัั ย คณะประมง
มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์ โดยใช้้โดรนและนวััตกรรมขั้้�นสููง
เพื่่�อจััดทำแผนที่่�ระบบนิิเวศและกิิจการทางทะเล โดยเป็็นการใช้้
โดรนติิ ด ตั้้� ง กล้้ อ งแบบ Multi-spectrum ซึ่่� ง นัั บ เป็็ น ครั้้� ง แรก
ในภููมิิ ภ าคเอเชีียตะวัั น ออกเฉีียงใต้้ เพื่่� อ เก็็ บ ข้้ อ มููลทั้้� ง ในด้้ า น
ระบบนิิเวศและปััจจััยสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เกี่่�ยวข้้อง และยัังสามารถ การนำโดรนมาใช้้ นั้้� น นอกจากจะช่่ ว ยให้้ ส ามารถปฏิิ บัั ติิ ก าร
ใช้้วิิเคราะห์์และพััฒนาระบบแผนที่่�และข้้อมููลที่่�สามารถนำมาใช้้ ได้้อย่่างรวดเร็็วและแม่่นยำแล้้ว ยัังช่่วยประหยััดแรงคนและ
ในการสำรวจติิดตามความเปลี่่�ยนแปลงได้้อีีกด้้วย
งบประมาณเมื่่�อเทีียบกัับการดำน้้ำแบบเดิิมอีีกด้้วย
การนำเทคโนโลยีีโดรนมาใช้้ถ่่ายภาพและสำรวจแนวปะการัังนั้้�น
ช่่ ว ยปลดล็็ อ กความท้้ า ทายด้้ า นสภาพอากาศที่่� แ ปรปรวน
อัันเกิิดจากคลื่่�นทะเลและแรงลม รวมถึึงช่่วงเวลาน้้ำขึ้้�นน้้ำลง
ที่่จ� ำกััด ซึ่่ง� ส่่งผลให้้มีีช่ว่ งเวลาในการปฏิิบัติั กิ ารที่่จ� ำกััดตามไปด้้วย

ปััจจุุบัันได้้ดำเนิินการสำรวจแล้้วเสร็็จ รวมถึึงแปลงภาพถ่่าย
ทางอากาศด้้วยโดรนออกเป็็นแผนที่่�ข้้อมููล เพื่่�อใช้้สำรวจติิดตาม
ความเปลี่่�ยนแปลงของแนวปะการััง รวมถึึงการฟอกขาวเพื่่�อ
เปรีียบเทีียบกัับการสำรวจในครั้้�งถััดไป
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โครงการจััดทำำ�แนวเขตอนุุรัักษ์์ชายฝั่่�งทะเลและบ้้านปลา
โครงการจััดทำแนวเขตอนุุรักษ์
ั ช์ ายฝั่่�งทะเลและบ้้านปลา เป็็นโครงการ
ภายใต้้บันั ทึึกความเข้้าใจว่่าด้้วยความร่่วมมืือการอนุุรักษ์
ั ท์ ะเลเพื่่อ� ชีีวิิต
(Ocean for Life) ระหว่่าง ปตท.สผ. กัับกรมทรััพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่่�ง กระทรวงทรััพยากรธรรมชาติิและสิ่่�งแวดล้้อม ซึ่่ง� มีีวััตถุุประสงค์์
เพื่่�อจััดทำบ้้านปลาจากภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�นและวััสดุุจากธรรมชาติิ
เพื่่�อเป็็นแหล่่งที่่�อยู่่�อาศััยและหลบภััยของสััตว์์น้้ำชายฝั่่�ง 31 แห่่ง
ใน 17 จัังหวััดรอบอ่่าวไทย และจััดทำแนวเขตอนุุรัักษ์์ชายฝั่่�งทะเล
รวม 15.5 ตารางกิิ โ ลเมตร ภายในปีี 2568 รวมถึึงเพิ่่� ม ปริิ ม าณ
การจัับสััตว์์น้้ำใน 17 จัังหวััดรอบอ่่าวไทยร้้อยละ 20 ในปีี 2568 และ
ร้้อยละ 30 ในปีี 2573 เมื่่อ� เทีียบกัับก่่อน ปตท.สผ. เข้้าดำเนิินโครงการ
ปตท.สผ. ได้้ ท ำงานร่่ วม กัั บ กรมทรัั พ ยากรทางทะเลและชายฝั่่� ง
กรมประมง องค์์กรปกครองส่่วนท้้องถิ่่�น และกลุ่่�มประมงในพื้้�นที่่�
สร้้างแนวเขตอนุุรัักษ์์ชายฝั่่�งทะเลในกลุ่่�มสมาชิิก เพื่่�อห้้ามจัับสััตว์์น้้ำ
ในระยะ 500 เมตร จากแนวชายฝั่่�ง ความยาวตามแนวชายฝั่่� ง
ประมาณ 1 กิิโลเมตร ด้้วยการวางบ้้านปลาจากภููมิิปััญญาท้้องถิ่่�น
เช่่น ทางมะพร้้าว หรืือวััสดุุธรรมชาติิในท้้องถิ่่�น อาทิิ เชืือก ลัังไม้้
หรืือวัั ส ดุุ ล อยน้้ำ ลููกปููน หรืือกระสอบทรายสำหรัั บ ถ่่ ว ง ส่่ ง ผล
ให้้ปริิมาณพัันธุ์์�สััตว์์น้้ำเพิ่่�มขึ้้�น และมีีแนวเขตอนุุรัักษ์์พัันธุ์์�สััตว์์น้้ำ
บริิ เ วณชายฝั่่� ง ทะเลในพื้้� น ที่่� เ ป้้ า หมายการก่่ อ ตั้้� ง ศููนย์์ ก ารเรีียนรู้้�
เพาะฟัั กสัั ต ว์์ น้้ ำเศรษฐกิิ จ โดยในปีี 2564 ได้้ ด ำเนิิ น การจัั ด ทำ
บ้้านปลาแล้้วเสร็็จ จำนวน 14 แห่่ง ใน 9 จัังหวััด และสร้้างแนวเขต
อนุุ รัั กษ์์ ใ นพื้้� น ที่่� ร วม 7.3 ตารางกิิ โ ลเมตร นอกจากนี้้� ยัั ง พบว่่ า
จัั ง หวัั ด สงขลาและนครศรีีธรรมราชมีีปริิ ม าณการจัั บ ปููเพิ่่� มขึ้้� น
ร้้อยละ 18.4 เมื่่�อเทีียบกัับก่่อน ปตท.สผ. เข้้าดำเนิินโครงการ
ทั้้�งนี้้� โครงการดัังกล่่าวยัังช่่วยสนัับสนุุนกลยุุทธ์์ทะเลเพื่่�อชีีวิิต (Ocean for Life) ของ ปตท.สผ. ในการเพิ่่�มมููลค่่าความหลากหลาย
ทางชีีวภาพ และการบริิการทางระบบนิิเวศ (Biodiversity and Ecosystem Services – BES) ทางทะเล ในพื้้�นที่่�ปฏิิบััติิการนอกชายฝั่่�ง
ของ ปตท.สผ. อีีกด้้วย

“กลุ่่�มประมงพื้้�นบ้้านคลองบ้้านกรููดก่่อตั้้�งขึ้้�นจากความร่่วมมืือ
ของชาวประมงพื้้�นบ้้านที่่�เห็็นความสำำ�คััญของการอนุุรัักษ์์และ
ต้้องการแก้้ ไขปััญหาทรััพยากรธรรมชาติิที่่�ลดลง เป้้าหมายคืือ
การยกระดัับชุุมชนประมงพื้้�นบ้้านให้้มีีคุุณภาพชีีวิิตที่่�ดีีขึ้้�น ตั้้�งแต่่
ปีี 2564 เป็็นต้้นไป กลุ่่�มฯ ได้้รัับการสนัับสนุุนจาก ปตท.สผ. จััดตั้้�ง
ศููนย์์การเรีียนรู้้�เพาะฟัักสััตว์์น้ำำ��เศรษฐกิิจและแนวเขตอนุุรัักษ์์ฯ ขึ้้�น
ทำำ� ให้้ ก ลุ่่�มฯ สามารถทำำ�กิิ จ กรรมได้้ อ ย่่ า งมีี ปร ะสิิ ท ธิิ ภ าพ
เป็็นแหล่่งเรีียนรู้้�ให้้แก่่เยาวชนและประชาชนที่่�สนใจ และสร้้างจิิตสำำ�นึึก
การอนุุรัักษ์์ ให้้คงอยู่่�สืืบไป”
นายพงศัักดิ์์� คำำ�ทรััพย์์
ประธานกลุ่่�มประมงพื้้�นบ้้านคลองบ้้านกรููด
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการปลููกป่่าชายเลน
โครงการปลููกป่่ า ชายเลนเป็็ น ความร่่ วมมืื อกัั บ กรมทรัั พ ยากร
ทางทะเลและชายฝั่่�ง ผ่่านบัันทึึกความเข้้าใจว่่าด้้วยความร่่วมมืือ
การอนุุรัักษ์์ทะเลเพื่่�อชีีวิิต (Ocean for Life) โดยมีีวััตถุุประสงค์์
ในการปลููกป่่าใหม่่ จำนวน 5,000 ไร่่ หรืือร้้อยละ 10 จากเป้้าหมาย
ฟื้้�นฟููป่่าชายเลน จำนวน 50,000 ไร่่ ตามแผนพััฒนาเศรษฐกิิจ
และสัังคมแห่่งชาติิ ฉบัับที่่� 12 (พ.ศ. 2560-2564) ให้้กลัับมา
เป็็นระบบนิิเวศป่่าชายเลนที่่�สมบููรณ์์ รวมถึึงดููแลรัักษาป่่าเก่่า
และส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ด การฟื้้� น ฟููความอุุ ด มสมบููรณ์์ ข องผืืนป่่ า
เพื่่อ� เป็็นแหล่่งอนุุบาลสััตว์์น้้ำชายฝั่่�ง พััฒนาคุุณภาพชีีวิิต เศรษฐกิิจ
และสัังคมของราษฎรในพื้้�นที่่�รอบแปลงปลููกป่่า ตลอดทั้้�งส่่งเสริิม
การมีีส่่วนร่่วมของชุุมชนท้้องถิ่่�นในการอนุุรักษ์
ั ท์ รััพยากรป่่าชายเลน
และเพิ่่�มเครืือข่่ายเพื่่�อการอนุุรัักษ์์ป่่าชายเลนในพื้้�นที่่�ดำเนิินการ
โดยในอนาคต ปตท.สผ. มีีแผนที่่� จ ะร่่ วม กัั บ คณะวนศาสตร์์

มหาวิิ ท ยาลัั ย เกษตรศาสตร์์ ในการประเมิิ น ผลด้้ า นการฟื้้� น ฟูู
ระบบนิิเวศและการดููดซัับก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ โดยใช้้ตััวชี้้�วััด
อาทิิ การเจริิญเติิบโต อััตราการรอดตายของจำนวนต้้นไม้้ที่่�ปลููก
การกัักเก็็บมวลชีีวภาพ และการกัักเก็็บคาร์์บอนของโครงการต่่อไป
โดยในปีี 2564 ปตท.สผ. ได้้ทำการปลููกป่่าชายเลนแล้้วเสร็็จ
จำนวน 1,000 ไร่่ ในจัังหวััดนครศรีีธรรมราช คิิดเป็็นการดููดซัับ
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ 1,500 ตัันคาร์์บอนไดออกไซด์์เทีียบเท่่า
และตั้้�งเป้้าปลููกเพิ่่�ม 4,000 ไร่่ ในปีี 2565 ในจัังหวััดนครศรีีธรรมราช
ชุุ ม พร และสุุ ร าษฎร์์ ธ านีี และเมื่่� อ ครบกำหนดระยะเวลา
การปลููกและบำรุุ ง ป่่ า ปตท.สผ. จะทำการส่่ ง คืืนพื้้� น ที่่� ใ ห้้ แ ก่่
กรมทรััพยากรทางทะเลและชายฝั่่�ง เพื่่�อยืืนยัันการรัับมอบพื้้�นที่่�
แปลงปลููกป่่าทั้้�งหมด

“ปตท.สผ. มุ่่�งจััดการโครงสร้้างทางระบบนิิเวศ ธรรมชาติิ สัังคม และเศรษฐกิิจ
ในทางนิิเวศวิิทยา เป็็นการเพิ่่ม� ขีีดความสามารถในการฟื้้น� ตััวของป่่าชายเลน
ที่่�มีีสภาวะเสื่่�อมโทรม เพื่่�อให้้การเติิบโตของต้้นไม้้เพิ่่�มขึ้้�นแต่่ใช้้เวลาน้้อยลง
ช่่วยเร่่งเก็็บกัักคาร์์บอนไดออกไซด์์ ในบรรยากาศ ด้้วยการเพิ่่�มมวลชีีวภาพ
ของต้้ น ไม้้ ที่่� ปลูู กฟื้้� น ฟูู เพิ่่� ม ความหลากหลายของพืืชพรรณและสัั ตว์์
นานาชนิิ ด ซึ่่� ง ในด้้ า นเศรษฐกิิ จ เมื่่� อระบบนิิ เวศดีี ขึ้้� น ปริิ ม าณพืืชพรรณ
และสััตว์์น้ำำ��ก็็จะเพิ่่�มมากขึ้้�น โอกาสในการทำำ�ประมงชายฝั่่�งจะมีีผลผลิิต
และเกิิดเศรษฐกิิจที่่�มั่่�นคงและยั่่�งยืืนด้้วย”
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สคาร ทีีจัันทึึก
อาจารย์์ประจำภาควิิชาวนวััฒนวิิทยา
คณะวนศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเกษตรศาสตร์์

การใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่าและสร้้างคุุณค่่าร่่วมสู่่�สัังคม
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โครงการเพิ่่�มคุุณค่่าผลิิตภััณฑ์์อาหารทะเล
ด้้ ว ยความมุ่่�งมั่่� น ที่่� จ ะช่่ ว ยแก้้ ไ ขปัั ญ หาสัั ง คม ชุุ มช น
สิ่่�งแวดล้้อม และยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตของคนในชุุมชน
ในพื้้�นที่่� 17 จัังหวััดรอบอ่่าวไทย ปตท.สผ. ได้้ริเิ ริ่่ม� โครงการ
เพิ่่� มคุุ ณค่่ า ผลิิ ต ภัั ณ ฑ์์ อ าหารทะเล โดยมุ่่�งเน้้ น พัั ฒ นา
ศัักยภาพและมาตรฐานการผลิิตให้้ถึึงระดัับมาตรฐาน
สากล รวมถึึงเพิ่่� มช่่ อ งทางการจำหน่่ า ยอาหารทะเล
เพื่่�อยกระดัับมาตรฐานผลิิตภััณฑ์์อาหารทะเลในพื้้�นที่่�
ดำเนิินโครงการให้้สอดคล้้องตามความต้้องการของตลาด
โดยในปีี 2564 ปตท.สผ. ได้้ดำเนิินการก่่อตั้้�งกลุ่่�มอาชีีพ
ผลิิตและจำหน่่ายอาหารทะเลแล้้วเสร็็จ 5 กลุ่่�ม ได้้แก่่
1) กลุ่่�มอาหารทะเลและอาหารทะเลแปรรููปบ้้านพัังสาย
จัังหวััดสงขลา 2) กลุ่่�มอาชีีพแปรรููปอาหารทะเลปากน้้ำ
แพรกเมืือง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช 3) วิิสาหกิิจชุุมชน
ผลิิตและแปรรููปอาหารทะเลบ้้านหาดสมบููรณ์์ จัังหวััด
สุุราษฎร์์ธานีี 4) วิิสาหกิิจชุุมชนกลุ่่�มแปรรููปอาหารทะเล
ปากคลองบ้้านกรููด จัังหวััดประจวบคีีรีีขัันธ์์ และ 5) วิิสาหกิิจ
ชุุมชนแปรรููปอาหารทะเลท้้องตมใหญ่่ จัังหวััดชุุมพร และ
สามารถเพิ่่�มมููลค่า่ ผลิิตภััณฑ์์อาหารให้้มีีราคาจำหน่่ายสููงขึ้้น�

คิิดเป็็นร้้อยละ 92 ในกลุ่่�มบ้้านพัังสาย จัังหวััดสงขลา และร้้อยละ 63
ในกลุ่่�มบ้้านแพรกเมืือง จัังหวััดนครศรีีธรรมราช โดยมีีราคาจำหน่่าย
ที่่�เพิ่่�มขึ้้�นเฉลี่่�ยรวมร้้อยละ 78 เปรีียบเทีียบก่่อนและหลัังเข้้าร่่วมโครงการฯ
นอกจากนี้้�ยังั ช่่วยผลัักดันั ให้้เกิิดการจำหน่่ายสิินค้้าออนไลน์์ผ่า่ น Shopee
และ Facebook เพิ่่� ม เติิ ม จากเดิิม ส่่ ง ผลให้้ สมาชิิกกลุ่่�มบ้้ า นพััง สาย
จัั ง หวัั ด สงขลา และกลุ่่�มบ้้ า นแพรกเมืือง จัั ง หวัั ด นครศรีีธรรมราช
สามารถสร้้ า งรายได้้ ส่่ ว นเพิ่่� ม เฉลี่่� ย จากการขายอาหารทะเลแปรรููป
เป็็นเงิินกว่่า 46,000 บาท หรืือร้้อยละ 49 เปรีียบเทีียบก่่อนและหลััง
เข้้าร่่วมโครงการฯ
นอกจากนี้้� ในปีี 2565 ปตท.สผ. ยัังมีีแผนขยายกลุ่่�มอาชีีพผลิิตและ
จำหน่่ายอาหารทะเลเพิ่่�มอีีก 3 กลุ่่�ม ได้้แก่่ 1) กลุ่่�มอาชีีพผลิิตและจำหน่่าย
อาหารทะเลในพื้้�นที่่�จัังหวััดเพชรบุุรีี 2) กลุ่่�มอาชีีพผลิิตและจำหน่่าย
อาหารทะเลในพื้้�นที่่�จัังหวััดสมุุทรสงคราม และ 3) กลุ่่�มอาชีีพผลิิตและ
จำหน่่ายอาหารทะเลในพื้้�นที่่�จัังหวััดระยอง ควบคู่่�กัับการจััดกิิจกรรม
เพื่่�อส่่งเสริิมการจำหน่่ายผลิิตภััณฑ์์อาหารทะเล

“บ้้านแพรกเมืืองเป็็นชุุมชนชาวประมงในตำำ�บลหน้้าสตน อำำ�เภอหััวไทร
จัั ง หวัั ด นครศรีี ธ รรมราช รวมกลุ่่�มกัั น เพื่่� อ ส่่ ง ต่่ อ ‘ของหรอยจากเล’
ถึึงผู้้�บริิโภค เน้้นความปลอดภััย สด สะอาด ถููกหลัักอนามััย ปตท.สผ.
ได้้เข้้ามาช่่วยเราจััดตั้้ง� เป็็นกลุ่่�มอาชีีพแปรรููปอาหารทะเลปากน้ำำ�� แพรกเมืือง
สนัั บ สนุุ น การพัั ฒ นาอาหารทะเล ทำำ� ให้้ ผ ลิิ ตภัั ณ ฑ์์ ชุุ ม ชนของเรา
มีี คุุ ณ ภาพมากขึ้้� น และเรายัั ง ตั้้� ง ใจที่่� จ ะนำำ�ร ายได้้ ส่่ ว นหนึ่่� ง ของกลุ่่�มฯ
ไปช่่วยอนุุรัักษ์์ทะเลด้้วย”
นางสาววนิิศรา ภััทรพงศ์์พัันธ์์
ประธานกลุ่่�มอาชีีพแปรรููปอาหารทะเลปากน้้ำแพรกเมืือง
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

1.การสร้้างคุุณค่่าแก่่สัังคม
นอกเหนืือจากการดำเนิินงานภายใต้้กลยุทุ ธ์์การปรัับใช้้แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำหรัับธุุรกิิจสำรวจและผลิิตปิิโตรเลีียม และกลยุุทธ์์
ทะเลเพื่่�อชีีวิิตแล้้ว ปตท.สผ. ยัังมุ่่�งเน้้นสร้้างสรรค์์คุุณค่่าเพื่่�อสัังคมผ่่านการดำเนิินงานในด้้านอื่่�น ๆ เพื่่�อให้้ครอบคลุุมกัับความต้้องการ
ของผู้้�มีีส่่วนได้้เสีียของบริิษััทฯ ให้้ครบทุุกมิิติิ

ปตท.สผ. ร่่วมสู้้�วิิกฤตโควิิด 19
1.

ปตท.สผ. ร่่วมใจสู้้�โควิิด 19 สนัับสนุุนโรงพยาบาลทั่่�วประเทศ (ปีี 2563-2564)
มููลค่่ากว่่า 144 ล้้านบาท

116

เตีียงเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
แรงดัันลบ
ให้้โรงพยาบาล

92

6

กล่่องทำำ�หััตถการ
แรงดัันลบ

รถเข็็นเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วย
แรงดัันลบ

89 แห่่งทั่่�วประเทศ มููลค่่า 18 ล้้านบาท

3

หุ่่�นยนต์์ฆ่่าเชื้้�อโรค
อััตโนมััติิ

Xterlizer

10 หุ่่�นยนต์์ CARA

สำำ�หรัับรัับ-ส่่งเวชภััณฑ์์
และอาหารในโรงพยาบาลสนาม

29.3 ล้้านบาท

30 ล้้านบาท

5 ล้้านบาท ชุุดอุุปกรณ์์

2 ล้้านบาท

เครื่่�องให้้อากาศผสมออกซิิเจนอััตราการไหลสููง
รุ่่�น Airvo 2 พร้้อมอุุปกรณ์์
พร้้อมระบบตรวจวััดอุุณหภููมิิ
และควบคุุมห่่วงโซ่่ความเย็็น

4.05 ล้้านบาท

งบประมาณพััฒนาวััคซีีน
จุฬาฯ-ใบยา

สนัับสนุุนการดำำ�เนิินงาน
ทางการแพทย์์

ให้้สถาบัันวิิทยสิิริิเมธีี
พััฒนาชุุดตรวจวิินิิจฉััยโควิิด 19

ให้้โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ
จััดหารถพยาบาลพร้้อมเครื่่�องช่่วยหายใจ

กล่่องความห่่วงใย

36,000 กล่่อง

4 ล้้านบาท ให้้จุุฬาลงกรณ์์มหาวิิทยาลััย ผลิิต Chula COVID-19 Strip Test
ชุุดตรวจคััดกรองความเสี่่�ยงติิดเชื้้�อแบบเบื้้�องต้้น

31.5 ล้้านบาท
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ปตท.สผ. มอบกว่่า 10.7 ล้้านบาท สู้้�ภััยโควิิด 19 ในต่่างประเทศ (ปีี 2563-2564)
พลัังความร่่วมใจ สู้้�วิิกฤตไปด้้วยกััน

ประเทศเมีียนมา

ประเทศมาเลเซีีย

ประเทศอิินโดนีีเซีีย

ประเทศแอลจีีเรีีย

ประเทศโมซััมบิิก

ปตท.สผ. ร่่ วม บรรเทาวิิ ก ฤตโรคโควิิ ด 19 ซึ่่� ง ประเทศไทยและทั่่� ว โลกกำลัั ง เผชิิ ญ อยู่่� โดยนำองค์์ ค วามรู้้�และเทคโนโลยีี
ด้้านการค้้นหาพลัังงานมาประยุุกต์์ใช้้ในการสร้้างนวััตกรรมเพื่่�อช่่วยปกป้้องบุุคลากรทางการแพทย์์ และลดการแพร่่กระจาย
ของเชื้้อ� ไวรััส รวมทั้้�งสนัับสนุุนงบประมาณกว่่า 150 ล้้านบาท ตั้้�งแต่่ปีี 2563 ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อมให้้แก่่โรงพยาบาล สถาบัันการศึึกษา
และหน่่วยงานต่่าง ๆ ทั้้�งในประเทศและต่่างประเทศ

| เตีียงและรถเข็็นเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยแรงดัันลบ

|	ชุุดอุุปกรณ์์ระบบตรวจวััดอุุณหภููมิิตู้้�เก็็บวััคซีีนโควิิด 19
และควบคุุมห่่วงโซ่่ความเย็็น

“เตีียงเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยแรงดัันลบนี้้� ถ้้าเป็็นต่่างชาติิทำำ� การดีีไซน์์
พัั ฒ นาใช้้ เ วลาน่่ า จะประมาณ 5 ปีี แต่่ เ ราทำำ�ปร ะมาณ 20 วัั น
ที่่� ค ณะแพทย์์ เจ้้ า หน้้ า ที่่� เ วรเปลเรารัั ก รถคัั น นี้้� ม าก ถ้้ า เมื่่� อ ไหร่่
เจอคนไข้้ โ ควิิ ด เขาวิ่่� ง หารถคัั น นี้้� ก่่ อ น เหมืื อ นกัั บ เป็็ น ความมั่่� น ใจ
ว่่าเขาจะไม่่เสี่่�ยงกัับผู้้�ป่่วย”
ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ นายแพทย์์อนุุแสง จิิตสมเกษม
รองคณบดีีคณะแพทยศาสตร์์วชิิรพยาบาล
มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช
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รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

ตััวอย่่างของนวััตกรรมที่่� ปตท.สผ. และบริิษััท เอไอ แอนด์์ โรโบติิกส์์ เวนเจอร์์ส จำกััด หรืือเออาร์์วีี บริิษััทในเครืือ ร่่วมกัับพัันธมิิตร
พััฒนาเพื่่�อใช้้ช่่วยสนัับสนุุนโรงพยาบาลและบุุคลากรทางการแพทย์์ ได้้แก่่

นวััตกรรมเตีียงเคลื่่�อนย้้ายผู้้�ป่่วยแรงดัันลบ
และกล่่องทำำ�หััตถการแรงดัันลบ

โดยนำต้้นแบบมาจากคณะแพทยศาสตร์์วชิิรพยาบาล
มหาวิิทยาลััยนวมิินทราธิิราช และได้้ต่อ่ ยอดคุุณสมบััติิ
ให้้สามารถกรองอนุุภาคและฆ่่าเชื้้อ� โรคได้้พร้้อมกััน

ชุุดอุุปกรณ์์ระบบ
ตรวจวััดอุุณหภููมิิ
ตู้้�เก็็บวััคซีีนโควิิด 19 และ
ควบคุุมห่่วงโซ่่ความเย็็น
เพื่่�อส่่งมอบให้้แก่่
กระทรวงสาธารณสุุข

หุ่่�นยนต์์ “Xterlizer”

หุ่่�นยนต์์ฆ่า่ เชื้้อ� โรคอััตโนมััติด้ิ ว้ ยแสงยููวีี
มอบให้้แก่่กรมควบคุุมโรค
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์์เฉลิิมพระเกีียรติิ
โรงพยาบาลปิิยะเวท
และโรงพยาบาลบางปะกอก

หุ่่�นยนต์์ “CARA”

ผู้้�ช่่วยบุุคลากรทางการแพทย์์ในการรัับ-ส่่ง
เวชภััณฑ์์และอาหารในระยะไกล
เพื่่�อลดโอกาสสััมผััสผู้้�ป่่วยติิดเชื้้�อ
หรืือการเข้้าไปในพื้้�นที่่�เสี่่�ยง โดยสามารถ
ควบคุุมได้้จากระยะไกลผ่่านแท็็บเล็็ต

นอกจากนี้้� ปตท.สผ. ยัังช่่วยสนัับสนุุนอุุปกรณ์์ทางการแพทย์์ต่า่ ง ๆ
เช่่ น เครื่�่ อ งให้้ อ ากาศผสมออกซิิ เ จนอัั ต ราการไหลสููง และ
กล่่องความห่่วงใย เพื่่�อสนัับสนุุนการดำเนิินงานของภาครััฐและ
เอกชนอีีกด้้วย

บริิษััท ใบยาไฟโตฟาร์์ม จำกััด และมููลนิิธิิซีียูู เอ็็นเทอร์์ไพรส์์
เพื่่� อ ให้้ ป ระเทศไทยและคนไทยมีีวัั ค ซีีนต้้ า นโควิิ ด ที่่� มีีคุุ ณภาพ
ทััดเทีียมกัับต่่างประเทศ สร้้างภููมิิคุ้้�มกัันที่่�แข็็งแกร่่งในการป้้องกััน
เชื้้� อ โรค รวมทั้้� ง ยัั ง สะท้้ อ นถึึงความมุ่่�งมั่่� น ตั้้� ง ใจของ ปตท.สผ.
ในการสนัับสนุุนประเทศและคนไทยด้้านการค้้นคว้้า วิิจััย และ
เพื่่�อให้้เกิิดความร่่วมมืือและการพััฒนาในระยะยาว ปตท.สผ. พััฒนา เพื่่อ� ให้้สามารถพึ่่ง� พาตนเองได้้ในอนาคต และยัังสนัับสนุุน
ยัังได้้สนัับสนุุนงบประมาณ องค์์ความรู้้� และเทคโนโลยีี เพื่่�อส่่งเสริิม ในการร่่วมต่่อสู้้�และฝ่่าฟัันกัับวิิกฤตการณ์์ครั้้�งนี้้�
การค้้นคว้้า วิิจัยั ทดลอง โครงการพััฒนาวััคซีีนจุุฬาฯ-ใบยา ร่่วมกัับ
“สถานการณ์์โควิิด 19 เป็็นสถานการณ์์ที่่�มีีวิิกฤตสููงสุุด บริิษััทเออาร์์วีี
ภููมิิ ใ จที่่� ไ ด้้ เ ป็็ น ส่่ ว นหนึ่่� ง ของการได้้ ร่่ ว มฝ่่ า วิิ ก ฤตครั้้� ง นี้้� ผ่่ า นความรู้้�
ความสามารถเฉพาะทางที่่� เ รามีี ใ นการพัั ฒ นาและสร้้ า งนวัั ต กรรม
ด้้านปััญญาประดิิษฐ์์และหุ่่�นยนต์์ เพื่่�อช่่วยเหลืือการทำำ�งานของบุุคลากร
ทางการแพทย์์ผู้้�เป็็นด่่านหน้้า ให้้เป็็นไปโดยสะดวก ราบรื่่�น และปลอดภััย”
นายพงส์์ โฆสานัันท์์
Co-founder
บริิษััท CARIVA หนึ่่�งใน Business Unit ของบริิษััทเออาร์์วีี
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โครงการพััฒนาศัักยภาพโรงพยาบาลสงขลา
ปตท.สผ. ได้้จััดทำโครงการพััฒนาศัักยภาพโรงพยาบาลสงขลา เพื่่�อยกระดัับ
การให้้บริิการทางสุุขภาพแก่่ประชาชนในจัังหวััดสงขลา ซึ่่�งเป็็นภููมิิลำเนาของ
พนัักงานส่่วนใหญ่่ของบริิษััทฯ หลัังจากพบว่่าโรงพยาบาลสงขลามีีข้้อจำกััด
ในการให้้บริิการประชาชน เพราะมีีห้้องผ่่าตััดไม่่เพีียงพอต่่อการให้้บริิการ
ผู้้�ป่่วย โดยมุ่่�งหวัังให้้ประชาชนในจัังหวััดสงขลาและจัังหวััดใกล้้เคีียงสามารถ
เข้้ารัับบริิการทางการแพทย์์ได้้ตามความจำเป็็นเร่่งด่่วน และช่่วยลดระยะเวลา
ในการรอคอยคิิวผ่่าตััด ซึ่่�งจะช่่วยลดความเสี่่�ยงในการเจ็็บป่่วยที่่�รุุนแรงขึ้้�น
ซึ่่�งอาจถึึงขั้้�นเสีียชีีวิิตหรืือทุุพพลภาพได้้
นัับตั้้�งแต่่ปีี 2561-2564 บริิษััทฯ ได้้ให้้การสนัับสนุุนงบประมาณเป็็นเงิิน
รวมตลอดทั้้�งโครงการ จำนวน 44.18 ล้้านบาท โดยนำไปใช้้สร้้างห้้องผ่่าตััด
ห้้องพัักฟื้้�นขนาด 2 เตีียง และซื้้�ออุุปกรณ์์การแพทย์์ต่่าง ๆ ตามความจำเป็็น
โดยมีีรายละเอีียด ดัังนี้้�

1,671

ผู้้�ป่่วยที่่�เข้้ารัับการรัักษา

7

ห้้องผ่่าตััด

6

เตีียงพัักฟื้้�น

“ปตท.สผ. เล็็งเห็็นถึึงความสำำ�คัญ
ั ของสุุขภาพและบริิการด้้านสาธารณสุุข
ของประชาชนในจัังหวััดสงขลา ส่่งผลให้้ โรงพยาบาลสงขลาสามารถ
ลดอััตราการส่่งต่่อผู้้�ป่่วยไปยัังโรงพยาบาลอื่่�น ลดความเสี่่�ยงระหว่่าง
ส่่งต่่อผู้้�ป่่วยที่่�อยู่่�ในภาวะวิิกฤตได้้จำำ�นวนมาก การสนัับสนุุนงบประมาณ
เพื่่�อปรัับปรุุงห้้องผ่่าตััดและการจััดซื้้�อครุุภััณฑ์์ทางการแพทย์์ สามารถ
เพิ่่� ม ศัั ก ยภาพและขีี ด ความสามารถในการรัั ก ษาผู้้�ป่่ ว ยของแพทย์์
ผู้้�เชี่่�ยวชาญ ทั้้�งยัังเป็็นการสนัับสนุุนให้้แพทย์์เฉพาะทางกลัับมาทำำ�งาน
ในบ้้านเกิิดเพิ่่�มขึ้้�น ประชาชนได้้รัับบริิการด้้านสุุขภาพและสาธารณสุุข
ที่่�เหมาะสมอย่่างทั่่�วถึึง นัับเป็็นคุุณประโยชน์์อย่่างมากต่่อประชาชนในพื้้�นที่่�”
นายแพทย์์พงษ์์พจน์์ ธีีรานัันตชััย
ผู้้�อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา

52

รายงานความยั่่�งยืืนประจำำ�ปีี 2564
บริิษััท ปตท.สำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม จำำ�กััด (มหาชน)

โครงการพััฒนาศัักยภาพโรงพยาบาลลานกระบืือ
โรงพยาบาลลานกระบืือเป็็นโรงพยาบาลชุุมชน (รพช.) สัังกััด
กระทรวงสาธารณสุุข ก่่อตั้้�งเมื่่�อปีี 2524 ตั้้�งอยู่่� ในเขตอำเภอ
ลานกระบืือ จัังหวััดกำแพงเพชร ซึ่่�งเป็็นพื้้�นที่่�ตั้้�งของสถานีีผลิิต
แหล่่ ง น้้ำมัั น สิิ ริิ กิิ ติ์์� แม้้ จ ะเป็็ น โรงพยาบาลขนาด 30 เตีียง
แต่่ต้้องรองรัับผู้้�ป่่วยที่่�เดิินทางมารัับบริิการจากพื้้�นที่่�ใกล้้เคีียง
เช่่น อำเภอบางระกำ จัังหวััดพิิษณุุโลก อำเภอพรานกระต่่าย
และอำเภอไทรงาม จัังหวััดกำแพงเพชร โดยมีีผู้้�ป่่วยเข้้ารัับบริิการ
เฉลี่่�ย 265 คนต่่อวััน 116,064 ครั้้�งต่่อปีี ส่่งผลต่่อประสิิทธิิภาพ
การบริิการผู้้�ป่่วย

โรงพยาบาลลานกระบืืออย่่างต่่อเนื่่�อง ตั้้�งแต่่ปีี 2556 - ปััจจุุบััน
รวมเป็็นงบประมาณทั้้�งสิ้้�นกว่่า 26.48 ล้้านบาท เพื่่อ� ก่่อสร้้างอาคาร
อุุบััติิเหตุุ-ฉุุกเฉิิน ปตท.สผ. และอาคารผู้้�ป่่วยใน โรงพยาบาล
ลานกระบืือ “อาคาร 36 ปีี ปตท.สผ. โครงการเอส 1” รวมถึึง
สนัับสนุุนโครงการต่่าง ๆ ส่่งผลให้้โรงพยาบาลฯ สามารถเพิ่่�ม
การเข้้ า ถึึงบริิ ก ารทางการแพทย์์ ข องประชาชนในเขตอำเภอ
ลานกระบืือและอำเภอใกล้้เคีียงในโรคที่่�ไม่่มีีความยุ่่�งยากซัับซ้้อน
และมีีศัักยภาพในการบริิหารเตีียงเพื่่อ� ดููแลผู้้�ป่่วยที่่พ้� น้ ระยะวิิกฤต
ให้้ ส ามารถกลัั บ ไปดููแลตนเองได้้ ก่่ อ นที่่� จ ะส่่ ง ผู้้�ป่่ ว ยกลัั บ บ้้ า น
และในช่่วงสถานการณ์์การระบาดของโรคโควิิด 19 โดยในปีี 2564
เพื่่�อพััฒนาคุุณภาพชีีวิิตของชุุมชนและยกระดัับการให้้บริิการ อาคาร 36 ปีี ปตท.สผ. โครงการเอส 1 ยัังได้้ถููกใช้้เป็็นสถานที่่�
ของโรงพยาบาลลานกระบืือให้้ ไ ด้้ ม าตรฐานและมีีอุุ ป กรณ์์ ให้้บริิการรัักษาผู้้�ป่่วยโรคโควิิด 19 อีีกด้้วย
ทางการแพทย์์ที่่�ทัันสมััย ปตท.สผ. ได้้เข้้าดำเนิินการสนัับสนุุน

“ปตท.สผ. ให้้การสนัับสนุุนโรงพยาบาลลานกระบืืออย่่างต่่อเนื่่�อง
เป็็นประจำำ�ทุุกปีี ซึ่่�งทำำ�ให้้เพิ่่�มศัักยภาพในการดููแลรัักษาประชาชน
ในพื้้� น ที่่� โดยเฉพาะในวิิ ก ฤตการแพร่่ ร ะบาดของโรคโควิิ ด 19
โรงพยาบาลสามารถรองรัับผู้้�ป่่วยโรคโควิิด 19 ได้้จำำ�นวนมาก
เกืื อ บเทีี ย บเท่่ า โรงพยาบาลอำำ� เภอขนาดใหญ่่ สร้้ า งประโยชน์์
เป็็นที่่�ประจัักษ์์แก่่ประชาชนทั้้�งในอำำ�เภอและระดัับจัังหวััด อีีกทั้้�ง
เจ้้าหน้้าที่่�มีีความสุุขในการทำำ�งานจากขีีดความสามารถที่่�มากขึ้้�น”
นายแพทย์์ธีีรพงศ์์ ตััญเจริิญสุุขจิิต
ผู้้�อำนวยการโรงพยาบาลลานกระบืือ

โครงการป้้องกัันภาวะแคระแกร็็นในเด็็ก
บริิษััท พีีทีีทีีอีีพีี อิินโดนีีเซีีย จำกััด ซึ่่�งเป็็นบริิษััทย่่อยของ ปตท.สผ.
ในสาธารณรัั ฐ อิิ น โดนีีเซีีย ได้้ ด ำเนิิ น โครงการป้้ อ งกัั น ภาวะ
แคระแกร็็นในเด็็ก โดยได้้ร่่วมมืือกัับหน่่วยงานต่่าง ๆ ในพื้้�นที่่�
East Nusa Tenggara (NTT) เพื่่�อพััฒนายกระดัับคุุณภาพชีีวิิต
ของประชาชน ซึ่่ง� กิิจกรรมดัังกล่่าวยัังสนัับสนุุนนโยบายของรััฐบาล
ว่่ า ด้้ ว ยเรื่่� อ งการป้้ อ งกัั น ภาวะแคระแกร็็ น ในเด็็ ก โดยบริิ ษัั ท ฯ
ได้้เริ่่�มดำเนิินการสนัับสนุุนตั้้�งแต่่ปีี 2563 - ปััจจุุบััน รวมเป็็นเงิิน
608,602 ดอลลาร์์ สรอ. และมีีผู้้�ได้้รัับประโยชน์์จากโครงการรวม
2,668 คน โดยในปีี 2564 โครงการดัั ง กล่่ า วยัั ง ได้้ รัั บ รางวัั ล
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ระดัับ Bronze อีีกด้้วย

สร้้างคุุณค่่าเพื่่อ� การเติิบโตร่่วมกััน
สู่่อ� นาคตที่่ยั่� ง่� ยืืน
คนด

กง

คนเ

ี

กรอบ
ตลอดระยะเวลากว่่
าสามทศวรรษ
แนวคิด
ดาน
นการพั
ฒนา ฒนาอย่่างยั่่�งยืืน
บนเส้้
ทางการพัั
อยางยั่งยืน

คืือความมุ่่�งมั่่�นในการดำำ�เนิินธุุรกิิจ ควบคู่่�ไปกัับการมีีส่่วนร่่วม
ในการรัับผิิดมีชอบต่่
อสัังคม สิ่่�งแวดล้้อม และหลัักธรรมาภิิบาล
ความรับผิดชอบ
ปตท.สผ. ตระหนัักถึึงภาระหน้้าที่่ใ� นการสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม
ป 2564 เปนอีกหนึ่งปที่ ปตท.สผ. ยังคงตอเพื่่
งตื� อ่นตัสนองความต้้
วเตรียมพรอมเพื่อรัอบงการใช้้
มือกับความท
่ยงตาง ๆ
พ ลััาทายและความเสี
ง งานทั้้� ง ภายในประเทศและ
อันเกิดจากกระแสความไมแนนอนของโลก รวมถึงสถานการณการแพรระบาดอยางตอเนื่องของโรคโควิด 19
ประเทศที่่�ไปลงทุุน จึึงต้้องสร้้างสมดุุลการเติิบโต ปรัับตััวให้้ทััน
ถึงกระนั้น บริษัทฯ ยังคงมุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดดานการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร
ต่่อสถานการณ์์
อมรองรัั
บการเปลี่่
านด้้าางมีนพลัังงาน
ทั้ ง 3 ด า น ไดแก HPO, GRC และ SVC
เพื่ อมุ ง สู การเปและพร้้
นองค กรแห
ง ความยั
่ ง ยื น ที่ ดำเนิ�ยนนผ่่
งานอย
ความรับผิดชอบ และสามารถรับมือตอความท
าทายตาง ๆ เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนผานดานพลังงาน
ของโลก
ควบคูไปกับการสรางคุณคารวมใหแกผูมีสวนไดเสียตามวิสัยทัศนที่มุงสูการเปน “Energy Partner of Choice”

ปตท.สผ. จึึ ง มุ่่�งสร้้ า งคุุ ณค่่ า ในระยะยาวให้้ แ ก่่ ผู้้�มีีส่่ ว นได้้ เ สีีย

รายงานการพัฒนาอยางยัง่ ยืนประจำป 2564 นี้ แสดงใหเห็นถึงผลการดำเนินงานทีโ่ ดดเดนซึง่ ตอบโจทยแนวคิด
ขณะเดีียวกัั
เราพร้้อฒมใส่่
มชนการสหประชาชาติ
สัังคม และสิ่่�งแวดล้้อม
ดานการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกร และสอดรั
บกับเปนาหมายการพั
นาทีใจดูู
่ยั่งยืแนลชุุ
ขององค
สู่่�เดป้้การและผลการดำเนิ
าหมายการปล่่อนยก๊๊
าซเรืื
อนกระจกสุุ
ศููนย์์ ปรัับใช้้
โดยสามารถดูรายละเอียดแนวทางการบริมุ่่�หงารจั
งานด
านการพั
ฒนาอยาทธิ
งยั่งิใยืห้้นเป็็ทั้งนหมด
ไดจากเว็บไซตบริษัทฯ
แนวคิิดเศรษฐกิิจหมุุนเวีียนสำำ�หรัับธุุรกิิจสำำ�รวจและผลิิตปิิโตรเลีียม

และการอนุุรัักษ์์และฟื้้�นฟููระบบนิิเวศทางทะเลเพื่่�อทุุกชีีวิิต
...เพื่่�อสร้้างคุุณค่่าเพื่่�อการเติิบโตร่่วมกััน สู่่�อนาคตที่่�ยั่่�งยืืน

สแกนเพ�่อเขาเว็บไซต
หัวขอการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
ของ ปตท.สผ.
เคลื่่�อนย้้ายส่่วนบนของแท่่นหลุุมผลิิต
ที่่�โครงการอาทิิตย์์ ไปใช้้ใหม่่
เพื่่�อส่่งเสริิมการใช้้ทรััพยากรอย่่างคุ้้�มค่่า

สแกนเพ�่อตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผูอาน

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.

