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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1 วิสัยทัศน วัตถุประสงค เปาหมาย หรือกลยุทธ
กลุ ม ปตท.สผ. เป น ผูป ระกอบธุรกิจสํารวจและผลิตป โตรเลี ย มชั้น นํ าของประเทศไทย
มีภารกิจในการจัดหาแหลงปโตรเลียมที่มั่นคงใหกับประเทศไทยและประเทศที่บริษัทเขาลงทุน เพื่อเพิ่ม
ปริมาณสํารองปโตรเลียมและปริมาณการผลิตทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมถึงสรางผลตอบแทน
อยางเปนธรรมแกผูถือหุนและผูมีสวนเกี่ยวของ ภายใตภาวะราคาน้ํามันที่ตกต่ําและมีความผันผวนสูง
ปจจัยสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อีกทั้งแหลงปโตรเลียมที่มีปริมาณลดนอยลง ความ
ซับซอนทางดานธรณีวิทยาที่เพิ่มขึ้น สงผลใหการดําเนินงานทางดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่มี
ความทาทายมากขึ้น ตองอาศัยความรู ความสามารถและเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการคํานึงถึงดุลยภาพ
ทางดานสิ่งแวดลอมและสังคมโดยรวม บริษัทจึงกําหนดพันธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน (Vision) ดังนี้
พันธกิจ ปตท.สผ. มุงมั่นดําเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงานควบคู
ไปกับการสรางคุณคาอยางยั่งยืนแกผูมีสวนเกี่ยวของ
วิสัยทัศน บริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมชั้นนําในเอเชีย ที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี
และหัวใจสีเขียว
วัตถุประสงคและเปาหมาย กลุม ปตท.สผ. ไดติดตามสถานการณ และแนวโนมของ
เศรษฐกิ จ ในประเทศและเศรษฐกิ จ โลกอย า งสม่ํ า เสมอ เพื่ อ นํ า มาใช วิ เคราะห ส ถานการณ พ ลั ง งาน
ในประเทศและวางแผนกลยุทธและกําหนดแนวทางการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยมีวัตถุประสงคหลักในการสรางความสมดุลใน 3 ดาน ไดแก ดานการผลิต (Big) ดานปริมาณ
สํารอง (Long) และดานผลตอบแทนจากการลงทุน (Strong) และมีการกําหนดเปาหมาย ดังนี้
ดานการผลิต (Big) จากแผนการดําเนินงานของกลุม ปตท.สผ. ในปจจุบัน ทั้งในเรื่องการ
รักษาและเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการที่มีอยูทั้งในและตางประเทศ ประกอบกับกลยุทธในการเติบโต
ในอนาคตที่ มี แ ผนงานรองรับ อย างชั ด เจน โดยมี เป า หมายกํ า ลั ง การผลิ ต 600,000 บารเรลเที ย บเท า
น้ํามันดิบตอวัน ในป 2568 เพื่อการเติบโตอยางยั่งยืนและมั่นคงขององคกร
ดานปริมาณสํารอง (Long) กลุม ปตท.สผ. มีเปาหมายในการรักษาอัตราสวนของปริมาณ
สํารองที่พิสูจนแลวตออัตราการผลิต (R/P Ratio หรือ 1P/Production) ไมต่ํากวา 7 ป ในป 2568
ดานผลตอบแทนจากการลงทุน (Strong) กลุม ปตท.สผ. มีเปาหมายในการดําเนินธุรกิจให
มีผลตอบแทนจากการใชเงินลงทุน (ROCE) และตนทุนที่ดีกวาคาเฉลี่ยของธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
พรอมไปกับการรักษาอันดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating) ใหอยูในระดับเดียวกับความนาเชื่อถือของประเทศ
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กลยุทธ เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว กลุม ปตท.สผ. มีแผนการดําเนินการเชิงกลยุทธ
ดังนี้
1. การบริหารสินทรัพยที่มีอยู: เพิ่มอัตราการผลิตและปริมาณสํารอง จากการบริหาร
โครงการที่มีในปจจุบัน (Current Assets) โดยแบงกลุมโครงการตามสถานะ (Phase) ของโครงการเปน 3 กลุม
ดังตอไปนี้
1.1 โครงการผลิต (Producing Assets) ทั้งในประเทศและตางประเทศ ทั้งที่เปน
ผูดําเนินการเองและรวมทุนกับผูดําเนินการรายอื่น ปจจุบันในสถานการณที่ราคาน้ํามันตกต่ําลงอยางมาก
กลยุทธหลักนอกเหนือจากมุงเนนการลงทุนเพื่อรักษาระดับปริมาณการผลิต โดยนําเทคโนโลยีมาใชเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพและความมั่ น คงในการผลิ ต และเพิ่ ม ปริม าณสํารองป โตรเลี ย มหรือ การผลิ ต อย างยั่ งยื น
นอกจากนี้ บริษั ทยั งพิ จารณาโครงการและแผนงานที่ จะดํ าเนิ นการต าง ๆ อย างรอบคอบ โดยเน นเรื่อง
การลดตนทุนที่เหมาะสมและคุมคาการลงทุนที่ราคาน้ํามันปจจุบัน หากโครงการหรือแผนงานใดไมผาน
จุดคุมทุน จะมีขบวนการลดตนทุน ชะลอหรือยกเลิกไปกอน
1.2 โครงการพัฒนา (Development Assets) ซึ่งจะเพิ่มระดับการผลิตและปริมาณ
สํารองที่พิสูจนแลวเพื่อทดแทนโครงการผลิตที่จะมีกําลังการผลิตลดลงในอนาคต โดยมุงเนนการบริหาร
โครงการให แ ล ว เสร็จ ตามแผน ตารางงานและงบประมาณ สามารถสรา งรายได แ ละมี ผ ลคุ ม ค า ทาง
เศรษฐศาสตรภายใตราคาน้ํามันที่ลดลงในปจจุบัน
1.3 โครงการสํารวจ (Exploration Assets) ซึ่งมีความสําคัญตอการเติบโตอยาง
ยั่งยืนของกลุม ปตท.สผ. ทั้งในแงของการเพิ่มปริมาณสํารองและการผลิตในอนาคต โดยมุงเนนการบริหาร
จัดการการลงทุนในภาพรวมของโครงการสํารวจตาง ๆ ใหมีความสมดุล และเพิ่มการใชเทคโนโลยีและ
ขีดความสามารถของบุคลากรใหสามารถดําเนินงานการสํารวจใหมีอัตราความสําเร็จ (Success Rate) ที่
สูงขึ้น
2. กลยุทธการเติบโตและสรางมูลคาเพิ่มอยางยั่งยืน: ไดแก การสรางความเติบโต
อยางยั่งยืน โดยการบริหารการลงทุน (Portfolio Rationalization) อยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบดวยการ
ขยายการลงทุน (Growth) ดวยการลงทุนในโครงการสํารวจใหม (New Exploration Acreage) การเขาซื้อ
และควบรวมกิจการ ((Merger and Acquisition หรือ M&A) ซึ่งเนนการเขาซื้อและควบรวมกิจการโครงการ
ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มในอนาคตหรือที่อยูในชวงเริ่มตนของการผลิตเพื่อใหสามารถเพิ่มกําลังการผลิต
และปริมาณสํารองไดในทันที และเขาลงทุนในพื้นที่เปาหมายหลักที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธ (Growth
Platform) และการขายกิจการ (Divestment) หรือลดสัดสวนการลงทุน (Farm-down) เพื่อบริหารผลตอบแทน
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และความเสี่ยงในภาพรวมใหมีความสอดคลองกับทิศทางกลยุทธของบริษัท โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดเสียทุกดาน
อยางสมดุล การดําเนินงานอยางเปนมิตรตอสังคมและสิ่งแวดลอม ยึดมั่นตอการเปนบรรษัทภิบาล
3. การพัฒนาขีดความสามารถขององคกร: การเพิ่มประสิทธิภาพและสรางมูลคาเพิ่ม
ทางธุรกิจโดยการลดตนทุนทั้ง Lifting Cost และ Finding and Development Cost เพื่อเพิ่มผลตอบแทน
ในการลงทุน โดยการพัฒนาขีดความสามารถขององคกร (Capability Enablers) นับเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่ง
ที่จะนํากลุม ปตท.สผ. ไปสูการดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยกลุม ปตท.สผ. ไดเรงพัฒนาความสามารถ
ขององคกรในดานตาง ๆ ดังนี้
3.1 ดานการจัดหาเงินทุนและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน กลุม ปตท.สผ.
ไดวางแผนการจัดหาเงินทุนใหสอดคลองกับแผนการลงทุนเพื่อรักษาระดับความนาเชื่อถือ (Credit Rating)
ไวในระดับเดียวกับประเทศ โดยคํานึงถึงการบริหารการจัดหาเงินและการลงทุนใหสัดสวนทางการเงินตาง ๆ
เชน หนี้สินตอสวนของผูถือหุน และหนี้สินตอปริมาณสํารอง มีความเหมาะสม รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน ทั้งทางดานอัตราแลกเปลี่ยน อัตราดอกเบี้ย และสภาพคลองของบริษัท ตลอดจนการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารเงินและบัญชีเพื่อกาวไปสูระดับ World Class Finance อาทิ การจัดตั้งศูนยบริหารเงิน
(Treasury Center) และ In-House Financial Academy อีกทั้งยังดําเนินงานดานการดูแลตนทุนดานตาง ๆ
ใหเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ (โครงการ SAVE to be SAFE) เพื่อลดตนทุนการดําเนินการในระยะสั้น
และระยะยาว
3.2 ด า นการเร ง พั ฒ นาองค ค วามรู เทคโนโลยี แ ละความสามารถด า น
งานวิจัยพั ฒ นาขององคกร กลุม ปตท.สผ. ไดจัดทําแผนการพัฒ นาขีดความสามารถและเทคโนโลยี
(Capability and Technology Development Roadmap) ใหสอดคลองกับแผนการเติบโตของกลุม ปตท.สผ.
เพื่อรองรับงานสําคัญที่มีผลกระทบตอเปาหมายการเจริญเติบโตตามแผนกลยุทธ รวมทั้งการจัดตั้ง Research
and Development Technology Center เพื่อเปนแหลงคนควาวิจัยและพัฒนาองคความรูขององคกร
3.3 ดานการพัฒนาระบบ กระบวนการทํางาน กลุม ปตท.สผ. ไดพัฒนาระบบ
กระบวนการทํางานและปรับปรุงโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนธุรกิจที่จะมีการลงทุน
และดําเนินงานในตางประเทศมากขึ้น เชน การจัดโครงสรางและโมเดลสําหรับการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ
(Global Operating Model/Organization) การจัดการระบบและมาตรฐานการทํางานตาง ๆ (Management
Systems) ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อเตรียมพรอมสําหรับการเติบโตในอนาคต
3.4 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลและการพัฒนาองคกร เพื่อใหมี
ขีดความสามารถที่แขงขันไดในระดับสากล เพื่อเตรียมพรอมสําหรับอนาคตที่กลุม ปตท.สผ. จะลงทุนและ
ดําเนินงานในตางประเทศมากขึ้น โดยการจัดหาบุคลากรใหเพียงพอ การพัฒนาความสามารถและภาวะผูนํา
ของบุคลากร รวมไปถึงการรักษาบุคลากรใหปฏิบัติงานกับองคกรอยางตอเนื่องดวยการสรางความผูกพัน
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ของพนักงานที่มีตอองคกร ตลอดจนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร (Corporate Values & Culture)
ในดานตาง ๆ ไมวาจะเปนในดานการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development) ซึ่งจะสงผลใหบริษทั
ไดรับการยอมรับและปกปองจากทางสังคมในทุก ๆ พื้นที่ปฏิบัติการ (License to Operate) ดาน Governance,
Risk, Control & Compliance (GRC) เพื่อการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และดานความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม (Safety, Security, Health and Environment หรือ SSHE) เปนตน
ขั้นตอนหรือกระบวนการการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัท
คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัททุกป
โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ เพื่อรวมปรึกษาหารือกับฝายจัดการในการทบทวนและกําหนดวิสัยทัศน
พันธกิจ และกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทใหสอดคลองกับสถานการณขณะนั้น ทั้งนี้ กระบวนการวางแผน
กลยุทธไดจัดทําอยางเปนระบบ เริ่มจากการพิจารณาสภาพแวดลอมทางธุรกิจในปจจุบันและแนวโนม
ในอนาคต รวมถึงสถานการณ ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบตอบริษั ท
ในแงของโอกาสและความเสี่ยงในการดําเนินงาน รวมทั้งหนาที่ของการเปนบริษัทน้ํามันแหงชาติที่มีหนาที่
จั ด หาปริม าณสํ า รองป โตรเลี ย มเพื่ อ ความมั่ น คงทางพลั งงานของประเทศไทย รวมทั้ ง มี ก ารวิเคราะห
สถานะการลงทุ น ของบริษั ท ความสมดุ ลระหวางผลตอบแทนกับ ความเสี่ยงในการลงทุ น เพื่ อกํ าหนด
วิสัยทั ศน พั น ธกิจ และทิ ศทางการดํ าเนิ นการเชิงกลยุ ทธทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ใหสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น ฝายจัดการจะรับแนวนโยบายการดําเนินงานเชิงกลยุทธ
ดังกลาวมาใชในการกําหนดแผนงาน งบประมาณ และดัชนีชี้วัดผลการดําเนินงานประจําป และนํากลับมา
เสนอตอคณะกรรมการเพื่อใหพิจารณาทบทวนทิศทางและนโยบายการดําเนินงาน พรอมทั้งอนุมัติแผนงาน
งบประมาณ และดัชนี้ชี้วัดผลการดําเนินงานประจําปถัดไป
นอกจากนี้ หลั ง จากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได พิ จ ารณาอนุ มั ติ วิสั ย ทั ศ น แ ละกลยุ ท ธ
ในการดําเนินงาน ฝายจัดการจะมีการสื่อสารและถายทอดทิศทางการดําเนินงานเชิงกลยุทธและเปาหมาย
องคกรที่ไดรับการอนุมัติจากคณะกรรมการใหกับผูบริหารและพนักงานทุกคน เพื่อสื่อสารและสรางความ
เขาใจรวมกัน ซึ่งจะนําไปสูการกําหนดแผนงานยอยและการปฏิบัติงานที่สอดรับกับเปาหมาย แผนงานรวม
และคานิยมขององคกร ทําใหสามารถบรรลุเปาหมายของบริษัท
การปรับทิศทางกลยุทธธุรกิจภายใตภาวะราคาน้ํามันที่ลดลง
เนื่องดวยระดับราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกไดปรับตัวลดลงตอเนื่องจากป 2557 มาอยูที่
ชวงราคา 40-60 ดอลลารสหรัฐอเมริกาตอบารเรล และมีราคาที่ผันผวนตลอดทั้งป 2558
ดวยสถานการณดังกลาว ปตท.สผ. จึงมีการปรับแผนกลยุทธและแผนงานในภาวะราคา
น้ํามันที่ลดลง เพื่อรักษาความสมดุลระหวางการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการใหมีความยั่งยืนใน
ระยะยาว ดังตอไปนี้
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โครงการที่มีการผลิตแลว ใหลดคาใชจายแตยังคงใหสามารถรักษาระดับการผลิต

 โครงการที่กําลังพัฒนา มีการปรับการลงทุน (Final Investment Decision) สําหรับ
โครงการที่มีตนทุนในการพัฒนาสูง


โครงการสํารวจ เลือกลงทุนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่ํา

 การเติบโตจากการเขาซื้อกิจการ (Merger and Acquisition หรือ M&A) เลือกลงทุน
ในโครงการที่มีการผลิตหรือใกลจะมีการผลิตแลว เพื่อเพิ่มปริมาณสํารองและรายไดใหกับบริษัทในระยะสั้น


คาใชจายสํานักงาน มีการลดคาใชจายในดานคาที่ปรึกษา คาเดินทาง และคาเทคโนโลยี

สารสนเทศ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได วิเคราะหผลกระทบจากราคาน้ํ ามั น ในระดั บตาง ๆ มาช วยใน
การตัดสินใจลงทุนพัฒนาโครงการใหมเพื่อเพิ่มความมั่นใจในการลงทุนมากขึ้น โดยปจจุบันมี 6 โครงการ
ไดแก โครงการคอนแทร็ค 4 (แหลงอุบล) โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน โครงการแอลจีเรีย
ฮาสสิ เบอร ราเคซ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แหลงแคช/เมเปล) โครงการมาเรียนา ออยล แซนด
และโครงการเมียนมาร เอ็ม 3 นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีทิศทางในการดําเนินการดาน M&A ที่รอบคอบมาก
ยิ่งขึ้น โดยพิจารณาโอกาสในการสรางมูลคาเพิ่มและความมั่นคงทางดานพลังงาน เพื่อมุงเนนการรักษาฐาน
การผลิตภายในประเทศที่แข็งแรงและมองหาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในพื้นที่ที่
ปตท.สผ. มีศักยภาพสูงในการดําเนินการ และเลือกพิจารณาลงทุนในประเทศอื่น ๆ ที่เปนไปตามแผนกลยุทธ
การเติบโตขององคกร อาทิเชน สหรัฐอเมริกา
เพื่อใหสอดคลองกับเปาหมายการเติบโตของบริษัท ปตท.สผ. ไดมุงเนนการพัฒนาเทคโนโลยี
การสํารวจและผลิตปโตรเลียม เพื่อเสริมสรางศักยภาพและความสามารถในดานตาง ๆ ไดแก
1. ทรัพยากรที่แตกตางจากธรรมดา (Unconventional Resources)
2. การเพิ่มระดับการผลิต (Enhance More Production)
3. การเพิ่มความสําเร็จในการสํารวจ (Exploration Success)
4. การพัฒนาโครงการน้ําลึก (Develop Deep Water)
5. เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดลอม (Green Practices)
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1.2 การบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท.สผ
1.2.1

ภาพรวมการบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท.สผ.

การบริ ห ารจั ด การความยั่ ง ยื น (Sustainability Management) ของ ปตท.สผ. คื อ
การดําเนิ นธุรกิจโดยคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม เปนสวนหนึ่งของการตัดสิน ใจ
ทางธุรกิจเพื่อใหเป น ที่ ยอมรับจากนัก ลงทุ น ผูถือหุน ผูรวมธุรกิจ รัฐบาลของประเทศที่บริษัท เขาลงทุ น
ชุมชน รวมถึงพนักงานของ ปตท.สผ. โดยบริษัทไดพัฒนากระบวนการทํางานตาง ๆ อยางตอเนื่องทั้งใน
ดานธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น เพื่อนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน
โดยการกํ าหนดเป า หมาย กลยุ ท ธ และแผนการดํ า เนิ น งาน โดยจะต อ งมี ก ารจั ด สรรงบประมาณ
อย า งเหมาะสม การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Governance) การบริห ารความเสี่ ย ง (Risk Management)
การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Control & Compliance) การคิดคนเทคโนโลยีใหม ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิต
และลดค า ใช จ า ย และสรา งพนั ก งานให มี ค วามรู ความสามารถในการทํ า งานอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ซึ่ งสิ่ งเหล านี้ จ ะชว ยสรางคุ ณ ค าให กั บ องค ก รและผู มี ส ว นได เสี ย ต าง ๆ ทั้ งนี้ ปตท.สผ. ใช Dow Jones
Sustainability Index (DJSI) เปนตัวชี้วัดผลการดําเนินงานดานการพัฒนาอยางยั่งยืนขององคกรในระดับ
สากล โดยในป 2558 ปตท.สผ. ได รั บ คั ด เลื อ กให เป น สมาชิ ก ในกลุ ม ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ของดาวโจนส
ระดั บโลกในกลุ ม น้ํามั น และกาซติ ดตอกัน เปน ป ที่ 2 และมีเปาหมายที่ จะรัก ษาสถานะการเปน สมาชิ ก
ในกลุมดัชนี DJSI ไวอยางตอเนื่อง
1.2.2

การประเมินประเด็นที่สําคัญตอความยั่งยืน

ปตท.สผ. ไดประเมินประเด็นที่สําคัญตอความยั่งยืนโดยทํางานรวมกับผูมีสวนไดเสียตาง ๆ
ทั้งภายในและภายนอก ภายใต ก รอบ Global Reporting Initiative (GRI G4) Sustainability Reporting
Guideline: Oil and Gas Sector Supplement (OGSS) และกรอบ SASB Materiality MapTM และ DJSI
เพื่อระบุประเด็นและจัดลําดับความสําคัญของประเด็นการพัฒนาอยางยั่งยืนตอองคกร ซึ่งเปนแนวทาง
การรายงานที่เปนที่ยอมรับในระดับสากลที่ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ดานธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
โดยรวมถึงการทบทวนความเสี่ ยงและโอกาสที่มีอยูอยางมีระบบตามวงรอบประจําป ทั้งนี้ ในป 2558
ผลของการคั ด กรองประเด็ น ที่ มี ค วามสํ า คั ญ บางเรื่อ งได ถู ก นํ า ไปใช เป น ดั ช นี ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งาน
ของบริษัทป 2558 อีกดวย โดยประเด็นที่มีความสําคัญในป 2558 ไดแก
ดานธุรกิจ
 การดําเนินงานทางธุรกิจสูความยั่งยืน
 การบริหารความเสี่ยงคูคา
 การบริหารความเสี่ยง
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ดานสังคม









การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
การสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ
สิทธิแรงงาน
ความปลอดภัย มั่นคง และอาชีวอนามัย
ความปลอดภัยในกระบวนการผลิตและความเชื่อมั่นของโครงการ
การบริหารความมั่นคงและเหตุฉุกเฉิน
การบริหารจัดการผลกระทบตอชุมชน
การพัฒนาชุมชน

ดานสิ่งแวดลอม
 การปองกันการหกรั่วไหลสูสิ่งแวดลอม
 ประสิทธิภาพการดําเนินงานดานสิ่งแวดลอม
 การบริหารจัดการน้ํา
 ความหลากหลายทางชีวภาพ
 การใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โครงสรางการทบทวนการคัดกรองประเด็นสําคัญป 2558 ของบริษัท สะทอนมุมมองที่สําคัญ
ทั้งในดานธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม และตรงกับความสนใจของผูมีสวนไดเสียเพื่อจัดทําเนื้อหาในรายงาน
โดยมี กระบวนการที่ สํ าคั ญ โดยสั งเขป ได แก การระบุ ประเด็ นสํ าคั ญ ต อ ปตท.สผ. การกํ าหนดขอบเขต
การรายงาน การจัดลําดับความสําคัญ ของประเด็น และการนําเสนอผลที่ไดตอคณะทํางานการพัฒ นา
อยางยั่งยืน (Sustainable Development Working Team) และคณะกรรมการการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable
Development Council) เพื่ อทบทวนและอนุ มั ติ เนื้ อหาในรายงานการพั ฒ นาอย างยั่ งยื น ซึ่ งสามารถหา
รายละเอียดเพิ่มเติมไดตามลิ้งคนี้ http://www.pttep.com/th/Sustainable%20Development/Disclosure
/Approach%20to%20Reporting.aspx
1.2.3

การมีสวนรวมในการพัฒนาอยางยั่งยืนของสังคม

ปตท.สผ. มีพันธกิจในการสรางความมั่นคงดานพลังงานใหกับสังคม ควบคูไปกับการสราง
คุณ คาอยางยั่งยืนแกผูมีสวนเกี่ยวของ และมีวิสัยทัศนที่จะเปนบริษัทสํารวจและผลิตปโตรเลียมชั้นนํ า
ในเอเชียที่ขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว
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ปตท.สผ. จึงไดมุงเนนการสํารวจและผลิตพลังงานใหกับสังคม โดยมีการผลิตปโตรเลียม
ในรูปแบบของกาซธรรมชาติเปนอัตราสวนที่สูงถึงรอยละ 70 เมื่อเทียบกับการผลิตปโตรเลียมอื่น ๆ เชน
น้ํามัน เปนตน กาซธรรมชาติเปนพลังงานที่มีสัดสวนของคารบอนนอยกวาเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuels)
ชนิ ด อื่ น ๆ และมี คุ ณ สมบั ติ เป น ก า ซ ทํ า ให ก ารเผาไหม ส มบู ร ณ แ ละปริ ม าณไอเสี ย ที่ ป ล อ ยออกจาก
เครื่องยนตที่ใชกาซธรรมชาติมีปริมาณต่ํากวาเชื้อเพลิงชนิดอื่น อีกทั้งไมกอใหเกิดควันดําหรือสารพิษที่เปน
อันตรายตอสุขภาพของประชาชน จึงสามารถลดปญหามลพิษทางอากาศซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น
นอกจากนี้ กาซธรรมชาติยังเปนเชื้อเพลิงราคาถูกที่ชวยสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมอีกดวย
ในปที่ผานมา ปตท.สผ. ขายกาซธรรมชาติเปนปริมาณทั้งสิ้น 222,057 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน
(Barrel of Oil Equivalent Per Day หรื อ BOED) หรื อ 81,050,000 บาร เ รลเที ย บเท า น้ํ า มั น ดิ บ ทั้ ง ป
หรือรอยละ 32 ของปริมาณความตองการกาซธรรมชาติทั้งหมดในประเทศ ซึ่งคิดเปนมูลคา 118,486 ลานบาท
1.2.4

การดําเนินงานดานสิ่งแวดลอมและสังคม

ปตท.สผ. มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นสิ่ ง แวดล อ มและสั ง คมตามแผนงานด า นความยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Roadmap) ซึ่งในปที่ผานมา มีการดําเนินงานที่สําคัญดานสิ่งแวดลอม ไดแก
การดําเนินโครงการลดการรั่วไหลของกาซมีเทนในกระบวนการผลิตน้ํามัน การนําความรอนเหลือทิ้งจาก
เครื่องกําเนิดไฟฟามาใชผลิตไอน้ํา และการติดตั้งระบบการนํากาซสวนเกินจากกระบวนการผลิตกลับเขาสู
ระบบเพื่ อ นํ า มาใช ป ระโยชน ในพื้ น ที่ โครงการเอส 1 และในพื้ น ที่ แ หล งบงกชใต ได มี โครงการนํ า ก า ซ
ไฮโดรคารบอนกลับเขาสูกระบวนการผลิต สวนโครงการอาทิตยไดดําเนินการเปดการทํางานของเครื่องสูบ
น้ําทะเลบางสวนที่ใชหลอเย็นเครื่องจักร นอกจากนี้ ยังมีโครงการจากการบริหารจัดการกองเรือสงกําลังบํารุง
(Logistics Fleet Management) ซึ่งโครงการทั้งหมดในปนี้สามารถประมาณการการลดปริมาณการปลอย
ก า ซเรื อ นกระจกได ถึ ง 227,000 ตั น คาร บ อนไดออกไซด เที ย บเท า ต อ ป และสามารถลดค า ใช จ า ย
โดยประมาณในการดําเนินงานไดถึง 640,000,000 บาทตอป ทั้งนี้ บางโครงการ ไดแก การดําเนินโครงการ
ลดการรั่วไหลของกาซมีเทนในกระบวนการผลิต โครงการนํากาซไฮโดรคารบอนกลับเขาสูกระบวนการผลิต
ในแหลงบงกชใต ซึ่งสามารถสรางรายไดเพิ่มใหแกบริษัทโดยคิดเปนมูลคารวมโดยประมาณ 680,000,000
บาทตอป การติดตั้งระบบการนํากาซสวนเกินจากกระบวนการผลิตกลับเขาสูระบบเพื่อนํามาใชประโยชน
ที่แหลงเสาเถียร โครงการเอส 1 ซึ่งเปนโครงการภายใตกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development
Mechanism หรือ CDM) ซึ่งปจจุบันไดรับการจดทะเบียนเปน Certified Emissions Reductions (CERs)
หรือคารบอนเครดิตภายใต UNFCCC เรียบรอยแลว และสามารถคิดเปนรายไดเพิ่มถึง 3,400,000 บาท
ใหแกบริษัทหากนํามาขายในตลาดคารบอน เชน โครงการลดกาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐาน
ของประเทศไทย (T-VER)
นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังมีโครงการ ปตท.สผ. ปลูกปาลดภาวะโลกรอน ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแตป 2556
เพื่อมุงเนนการสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดใหแกผูมีสวนไดเสียทั้งภายในและภายนอกองคกร รวมถึงสังคมและ
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สิ่งแวดลอม ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับชุมชนรอบพื้นทีป่ า โดยพิจารณาเลือกพื้นที่ที่สามารถเพิ่มศักยภาพ
ใหมีความสมบู รณ เพี ยงพอกับการที่จะใหชุมชนใกลเคียงมาใชประโยชนจากพื้ น ที่ ปาอย างยั่งยืน และ
การจางงานคนในพื้นที่เพื่อกระตุนเศรษฐกิจทองถิ่น โครงการนี้สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแก
ชุ ม ชนบริเวณรอบพื้ น ที่ ป า จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 124,590,000 บาท ผ า นการจ า งแรงงานในท อ งถิ่ น จํ า นวน
306 คู สั ญ ญา และคาดว า จะสามารถลดปริ ม าณก า ซเรื อ นกระจกทั้ ง หมดได จํ า นวน 331,800 ตั น
คารบอนไดออกไซดเทียบเทาในป 2565 อีกดวย นอกจากนี้ การดําเนินงานพัฒ นาโครงการสํารวจและ
ผลิ ต ป โ ตรเลี ย มของ ปตท.สผ. ได ดํ า เนิ น การอย า งมี ค วามรั บ ผิ ด ชอบตามกฎหมายในแต ล ะพื้ น ที่
ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทที่เครงครัดสอดคลองกับขอกําหนดของบรรษัทการเงินระหวาง
ประเทศไอเอฟซี (International Finance Corporation หรือ IFC) เพื่ อปองกันผลกระทบที่ จะเกิดตอชุมชน
โดย ปตท.สผ. เชื่อวาความพยายามเหลานี้จะทําใหเกิดการยอมรับของสังคมตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท
และเปนการปองกันไมใหเกิดผลกระทบที่สําคัญ ตอทั้งสังคมและสิ่งแวดลอม ซึ่งถือเปนการลดคาใชจาย
ในการดําเนินงานของ ปตท.สผ. ในทางออมอีกดวย
1.3 พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในป 2558
ในป 2558 นับวาเปนปที่กลุม ปตท.สผ. มีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนตามกลยุทธ
การบริ ห ารและกลั่ น กรองการลงทุ น (Portfolio Management) ในหลาย ๆ โครงการและความสํ า เร็ จ
ในการดําเนินงานของโครงการปจจุบัน โดยมีรายละเอียดที่สําคัญแบงตามภูมิภาคไดดังตอไปนี้
โครงการในประเทศไทย
ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทไดจัดตั้งบริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด ซึ่งมีทุน
จดทะเบียนจํานวน 10,000,000 บาท เพื่อเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการดานการเงินของกลุม ปตท.สผ.
ในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทไดรับหนังสืออนุมัติการคืนพื้นที่แปลงสัมปทานของโครงการ
เอ 4/48 และเอ 5/48 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเรียบรอยแลว
ในเดือนพฤศจิกายน 2558 บริษัทไดยื่นหนังสือแจงขอคืนพื้นที่ทั้งหมดของแปลงสํารวจ
หมายเลขแอล 28/48 ซึ่งมีพื้นทีค่ รอบคลุมจังหวัดชัยภูมิและขอนแกน โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ70
ปจจุบันอยูระหวางรอการอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ 2558 ปตท.สผ. และผู รว มทุ น ได รับ อนุ มั ติ จ ากรัฐ บาลอิน โดนี เซี ย
ในการยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการอินโดนีเซีย ซาดัง
ในเดือนพฤษภาคม 2558 บริษัทยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจในโครงการ
อินโดนีเซีย มาลุนดา และโครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร ปจจุบันอยูระหวางรอหนังสืออนุมัติอยางเปน
ทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
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ในเดือนสิงหาคม 2558 บริษัทไดมีการโอนสัดสวนการรวมทุนรอยละ 20 ในโครงการเมียนมาร
พีเอสซี จี และอีพี 2 ใหกับบริษัทยอยของบริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd. (MOECO) และบริษัท
PALANG SOPHON OFFSHORE PTE. LTD. ทําใหสัดสวนการรวมลงทุนลดลงจากรอยละ 90 เปนรอยละ 70
ในเดือนธันวาคม 2558 รัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารอนุมัติการยุติการลงทุน
ของผูรวมทุนอื่นในโครงการเมียนมาร เอ็ม 11 สงผลให ปตท.สผ. ถือสัดสวนการลงทุนในโครงการดังกลาว
เปนรอยละ 100 นอกจากนี้ บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงสัดสวนการลงทุนในโครงการเมียนมาร เอ็มโอจีอี 3
โดยการโอนสิทธิการถือสัดสวนรอยละ 10 ใหกับบริษัทยอยของบริษัท Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
(MOECO) และไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารแลว สงผลใหสัดสวนการรวม
ลงทุนลดลงจากรอยละ 85 เปนรอยละ 75
โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง
ในเดือนกรกฎาคม 2558 รัฐบาลเคนยาอนุมัติการคืนสิทธิการลงทุนในโครงการเคนยา
แอล 10 เอ นอกจากนี้ บริษัทไดขอยุติการลงทุนในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร โดยจะมีผลสมบูรณ
เมื่อไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก
ในเดือนกันยายน 2558 ผูรวมทุนทุกรายเห็นชอบในการคืนพื้นที่แปลงสัมปทานเคนยา
แอล 5 และ แอล 7 สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเปนโครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และ
แอล 12 โดยมีผลในเดือนกันยายน 2558
ในเดื อ นตุ ล าคม 2558 โครงการแอลจี เรีย 433 เอ และ 416 บี ได เริ่ม ดํ า เนิ น การผลิ ต
น้ํามันดิบ โดยปจจุบันมีอัตราการผลิตประมาณ 20,000 บารเรลตอวัน และจําหนายน้ํามันดิบครั้งแรก
ในไตรมาสที่ 4 ของป 2558
1.4 โครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
1.4.1 ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปตท.สผ. ประกอบธุ รกิ จ หลั ก ด า นการสํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย มทั้ งในและต า งประเทศ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 กลุม ปตท.สผ. มีโครงการดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมจํานวน 381
โครงการใน 11 ประเทศ โดยอยูในระยะการสํารวจ 14 โครงการ และระยะการผลิต 24 โครงการ แบงตาม
ประเทศไดดังนี้

1

ไม รวมโครงการที่ ปตท.สผ. แจงขอคืน สิท ธิการลงทุ น และอยู ระหวางรอการอนุ มั ติจากรัฐบาลของแต ละโครงการอี ก 5 โครงการ ได แก
(1) โครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู (2) โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา (3) โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร (4) โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร และ
(5) โครงการแอล 28/48
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ลําดับ

ชื่อโครงการ

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

สัดสวน
การรวมทุน

ผูดําเนินการ

ประเทศไทย 14 โครงการ ไดแก
1

โครงการบงกช

ผลิต

อาวไทย

44.4445%

ปตท.สผ.

2

โครงการเอส 1

ผลิต

ภาคกลางตอนบน

100%

ปตท.สผ.

3

โครงการพีทีทีอีพี 1

ผลิต

ภาคกลาง

100%

ปตท.สผ.

4

โครงการบี 6/27

ผลิต

อาวไทย

60%2

ปตท.สผ.

5

โครงการอาทิตย

ผลิต

อาวไทย

80%

ปตท.สผ.

6

โครงการแอล 22/43

ผลิต

ภาคกลางตอนบน

100%

ปตท.สผ.

7

โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43

ผลิต

ภาคกลาง

100%

ปตท.สผ.

8

โครงการอี 5

ผลิต

ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ

20%

ExxonMobil

9

โครงการคอนแทร็ค 3

ผลิต

อาวไทย

5%

Chevron

10

โครงการคอนแทร็ค 4

ผลิต

อาวไทย

60%

Chevron

11
12

โครงการจี 4/43
โครงการสินภูฮอม

ผลิต
ผลิต

21.375%
55%

Chevron
ปตท.สผ.

13

โครงการบี 8/32 และ 9 เอ

ผลิต

อาวไทย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อาวไทย

25%

Chevron

14

โครงการจี 4/48

ผลิต

อาวไทย

5%

Chevron

พื้นที่คาบเกี่ยว 2 โครงการ ไดแก
1

โครงการจี 9/43

สํารวจ

ไทย-กัมพูชา

100%

ปตท.สผ.

2

โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทยมาเลเซีย

ผลิต

ไทย-มาเลเซีย

50%

CPOC

ตางประเทศ 22 โครงการ ไดแก
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร

2

1

โครงการเมียนมาร เอ็ม 3

สํารวจ

อาวเมาะตะมะ

80%

ปตท.สผ.

2

โครงการเมียนมาร เอ็ม 11

สํารวจ

อาวเมาะตะมะ

100%

ปตท.สผ.

ผูรวมทุนอื่นในโครงการบี 6/27 ไดขอยุติการลงทุนในสัดสวนรอยละ 40 ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 ตามสัญ ญารวมทุน ทั้งนี้
อยูในระหวางการอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ


สวนที่ 1 หนา 11

แบบ 56-1 ประจําป 2558

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

สัดสวน
การรวมทุน

ผูดําเนินการ

3

โครงการซอติกา

ผลิต

อาวเมาะตะมะ

80%

ปตท.สผ.

4

โครงการยาดานา

ผลิต

อาวเมาะตะมะ

25.5%

TOTAL

5

โครงการเยตากุน

ผลิต

อาวเมาะตะมะ

19.31784%

Petronas

6

โครงการเมียนมาร พีเอสซี จี และอีพี 2

สํารวจ

บนบก

70%

ปตท.สผ.

7

โครงการเมียนมาร MD-7 และ MD-8

สํารวจ

ทะเลอันดามัน

100%

ปตท.สผ.

8

โครงการเมียนมาร เอ็มโอจีอี 3

สํารวจ

บนบก

75%

ปตท.สผ.

เวียดนาม
9

โครงการเวียดนาม 9-2

ผลิต

นอกชายฝง

25%

HV JOC

10

โครงการเวียดนาม 16-1

ผลิต

นอกชายฝง

28.5%

HL JOC

11

โครงการเวียดนาม บี และ 48/95

สํารวจ

นอกชายฝง

8.5%

Petrovietnam

12

โครงการเวียดนาม 52/97

สํารวจ

นอกชายฝง

7%

Petrovietnam

โครงการนาทูนา ซี เอ

ผลิต

นอกชายฝง

11.5%

Premier Oil

โครงการโอมาน 44

ผลิต

บนบก

100%

ปตท.สผ.

อินโดนีเซีย
13
โอมาน
14

แอลจีเรีย
15

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ

สํารวจ

บนบก

24.5%

ปตท.สผ.

16

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

ผลิต

บนบก

35%

GBRS

ผลิต

นอกชายฝง

20 - 100%3

ปตท.สผ.

สํารวจ

บนบก

100%

ปตท.สผ.

สํารวจ

นอกชายฝง

8.5%

Anadarko

ออสเตรเลีย
17

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย

แคนาดา
18

โครงการมาเรียนา ออยล แซนด

โมซัมบิก
19

3

โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร
แอเรีย วัน

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีแปลงสัมปทานหลายแปลง ซึ่งแตละแปลงมีสัดสวนการรวมทุนระหวาง 20 - 100%
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ระยะการ
ดําเนินงาน

ที่ตั้ง

สัดสวน
การรวมทุน

โครงการเคนยา แอล 11 เอ,
แอล 11 บี และแอล 124

สํารวจ

นอกชายฝง

10%

Anadarko

21

โครงการบารารินเนียส เอพี 1

สํารวจ

นอกชายฝง

25%

BG Brasil

22

โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23

สํารวจ

นอกชายฝง

20%

Petrobras

ลําดับ

ชื่อโครงการ

ผูดําเนินการ

เคนยา
20
บราซิล

โครงการหลักที่ดําเนินการอยูในปจจุบัน
ข อ มู ล และกิ จกรรมหลั ก ในป 2558 ของแต ล ะโครงการ มี รายละเอี ย ดดั งต อไปนี้ ทั้ ง นี้
ตัวเลขปริมาณการผลิตและปริมาณการขายที่กลาวถึงในหัวขอนี้ แสดงปริมาณการผลิตและปริมาณการ
ขายทั้งหมดของโครงการ
1) โครงการในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ ซึ่งรวมถึงพื้นที่คาบเกี่ยว
จํ า นวน 16 โครงการ ซึ่ ง โครงการส ว นใหญ เป น โครงการที่ ดํ า เนิ น การผลิ ต แล ว (Producing Phase)
ทั้งในอาวไทยและบนบก โดยในป 2558 ปตท.สผ. ไดดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
โครงการบงกช
โครงการบงกช ตั้งอยูทางตอนใตของอาวไทย เปนแหลงกาซธรรมชาติขนาดใหญที่สุดใน
อาวไทย ประกอบดวยแหลงบงกชเหนือและแหลงบงกชใต บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 44.4445 และ
เปนผูดําเนินการ โครงการไดเริ่มการผลิตมาตั้งแตป 2536 และบริษัทขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสท
ที่ผลิตจากแหลงบงกชทั้งหมดใหแก ปตท. ภายใตเงื่อนไข Take or Pay ตามสัญญาซื้อขายระยะยาว
ในป 2558 โครงการไดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผล รวมถึงติดตั้งแทนผลิตพรอม
เจาะหลุมพัฒนาเพื่อรักษาระดับการผลิตอยางตอเนื่อง โดยโครงการบงกชมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
กาซธรรมชาติ ที่ 905 ล านลูก บาศก ฟุ ตตอวัน (หรือ 147,266 บารเรลเที ยบเท าน้ํ ามั น ดิ บต อวัน ) และมี
ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 27,678 บารเรลตอวัน โดยกาซธรรมชาติจากโครงการบงกช
คิ ด เป น สั ด ส ว นประมาณร อ ยละ 25 ของปริ ม าณการผลิ ต ก า ซธรรมชาติ ใ นประเทศไทย ซึ่ ง นั บ เป น
ความสําเร็จของ ปตท.สผ. ที่สามารถตอบสนองความตองการใชพลังงานภายในประเทศทีเ่ พิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง

4

ผูรวมทุนทุกรายเห็นชอบในการคืนพื้นที่สัมปทานของโครงการเคนยา แอล 5 และ แอล 7 สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเปนโครงการ
เคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
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โครงการเอส 1
โครงการเอส 1 เปนแหลงน้ํามันดิบบนบกที่ใหญที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมใน
จังหวัดกําแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 100 และเปน
ผูดําเนินการ ผลิตภัณฑที่ผลิตจากโครงการ ประกอบดวยน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ และกาซปโตรเลียมเหลว
โดยน้ํามันดิบที่ผลิตไดจะถูกขายใหแก ปตท. ซึ่งจะถูกขนสงดวยรถบรรทุกและรถไฟไปที่โรงกลั่นไทยออยล
โรงกลั่นบางจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
สวนกาซธรรมชาติที่ผลิตไดจะผานกระบวนการแยกกาซปโตรเลียมเหลว หลังจากนั้นจะถูกขายใหแก ปตท.
เพื่อสงตอใหการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย (กฟผ.) เปนเชื้อเพลิงสําหรับการผลิตกระแสไฟฟาสวนหนึ่ง
และเพื่อผลิต NGV อีกสวนหนึ่ง
ในป 2558 โครงการไดเจาะหลุมสํารวจและหลุมประเมินผล รวมทั้งหลุมผลิตเพิ่มเติมอยาง
ตอเนื่องและจัดทํารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมในพื้นที่การผลิตเดิมและแหลงผลิตใหมอื่นๆ
ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบที่ 29,021 บารเรลตอวัน ปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ของกาซธรรมชาติที่ 26 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (หรือ 4,907 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และปริมาณ
การขายโดยเฉลี่ยของกาซปโตรเลียมเหลวที่ 264 เมตริกตันตอวัน (หรือ 2,192 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
ตอวัน) โดยโครงการสามารถรักษาอัตราการผลิตอยูที่ระดับนี้เปนผลจากการเจาะหลุมผลิตใหม รวมถึง
การทํา Artificial lift และ Waterflooding
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการพีทีทีอีพี 1 ตั้งอยูในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม บริษัทมีสัดสวนการ
รวมทุนรอยละ 100 และเปนผูดําเนินการ โดยน้ํามันดิบที่ผลิตจากโครงการจะถูกขนสงไปยังโรงกลั่นบางจาก
ในป 2558 โครงการสามารถเพิ่มอัตราการผลิตน้ํามันดิบจากการทํา Pilot Enhanced Oil
Recovery ที่แหลงอูทอง โดยมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบเทากับ 386 บารเรลตอวัน
โครงการบี 6/27
โครงการบี 6/27 ตั้งอยูในอาวไทย หางจากชายฝงทะเลของจังหวัดชุมพร บริษัทมีสัดสวน
การรวมทุนรอยละ 60 ในสัมปทานและเปนผูดําเนินการ โดยบริษัทไดขอยุติการลงทุนของผูรวมทุน บริษัท
JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation ซึ่งถือสัดสวนรอยละ 40 ทั้งนี้ อยูในระหวางการอนุมัติ
จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ในป 2558 โครงการได เสร็ จ สิ้ น การเจาะหลุ ม สํ า รวจ NKW-N01 แต ไม พ บศั ก ยภาพ
เชิงพาณิ ชย ป จจุบัน โครงการอยูระหวางการดํ าเนิน การศึกษาธรณี วิทยาและศัก ยภาพของป โตรเลีย ม
ในพื้นที่ที่เคยมีการผลิตปโตรเลียมรวมทั้งโครงสรางศักยภาพอื่นๆ
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โครงการอาทิตย
โครงการอาทิตย ตั้งอยูทางตอนใตของอาวไทย บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 80 และ
เปนผูดําเนินการ โดยโครงการไดทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. ภายใตเงื่อนไข Take or
Pay ที่อัตราการผลิต 220 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน ซึ่งเปนอัตราที่ปรับใหมตั้งแตวันที่ 30 ธันวาคม 2554
หลังจากมีการทบทวนปริมาณสํารองและอัตราการผลิตที่เหมาะสมของโครงการ
ในป 2558 โครงการมีกิจกรรมการสํารวจและพัฒนาอยางตอเนื่อง โดยโครงการไดเจาะ
หลุมประเมินผลทั้งหมด 2 หลุม และหลุมผลิตทั้งหมด 57 หลุม รวมถึงดําเนินการกอสรางและติดตั้งแทน
ผลิต ทอสงกาซเพื่อรักษาระดับการผลิต โดยมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ 213 ลาน
ลูกบาศกฟุตตอวัน (หรือ 33,763 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
คอนเดนเสทที่ 9,422 บารเรลตอวัน
สําหรับ โครงการจี 8/50 ซึ่งตั้งอยูติดกับ พื้น ที่ทางดานเหนือของแปลงสัมปทานอาทิตย
บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 80 และเปนผูดําเนินการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติไดอนุมัติพื้นที่ผลิตพรอม
แผนพัฒนาในเดือนมีนาคม 2555 ขณะนี้โครงการอยูระหวางการพัฒนาการผลิตผานแทนผลิตกลางของ
โครงการอาทิตย โครงการไดเจาะหลุมพัฒนา (Development Well) 15 หลุม และคาดวาจะเริ่มผลิตไดใน
ไตรมาสที่ 1 ของป 2559 โดยโครงการมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติรวมกับโครงการอาทิตย
โครงการแอล 22/43
โครงการแอล 22/43 ตั้งอยูที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร โดยบริษัทมีสัดสวนการ
รวมทุนรอยละ 100 และผูดําเนินการโครงการ ในป 2558 โครงการไดเจาะหลุมสํารวจเพิ่มเติมในแหลง
วังไผสูง และไดดําเนินการผลิตจากวังไผสูงเอและวังไผสูงบีแลว โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ของน้ํามันดิบที่ 50 บารเรลตอวัน
โครงการแอล 53/43 และ แอล 54/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ตั้งอยูที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด
อยุธยา และจังหวัดอางทอง โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 100 และผูดําเนินการโครงการ โดย
โครงการไดดําเนินการผลิตตั้งแตป 2553 และไดจําหนายน้ํามันดิบที่ผลิตไดทั้งหมดใหแกโรงกลั่นบางจาก
ในป 2558 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบที่ 297 บารเรลตอวัน
โครงการอี 5
โครงการอี 5 ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด ขอนแก น บริ ษั ท มี สั ด ส ว นการร ว มทุ น ร อ ยละ 20 โดยมี
ExxonMobil เปนผูดําเนินการ โครงการไดเริ่มดําเนินการผลิตตั้งแตปลายป 2533 โดยกาซธรรมชาติทั้งหมด
ที่ ผ ลิ ต จากโครงการอี 5 จะถู ก ขายให แ ก ปตท. ภายใต เงื่ อ นไข Take-or-Pay ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายก า ซ
ธรรมชาติระยะยาว โดย ปตท. จะทําการขนสงไปยังโรงผลิตไฟฟาของ กฟผ.
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ในป 2558 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ 12 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน (หรือ 1,932 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
โครงการคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 3 ตั้ งอยู น อกชายฝ งทะเลอ า วไทยที่ จั งหวั ด สุ ราษฎร ธ านี บริษั ท มี
สัดสวนการรวมทุนรอยละ 5 โดยมี Chevron เปนผูดําเนินการ โดยกาซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมด
ที่ผลิตจากโครงการจะถูกขายใหแก ปตท. ตามสัญ ญาซื้อขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว
สําหรับน้ํามันดิบที่ผลิตจะมีสัญญาซื้อขายแบบรายป
ในป 2558 โครงการได เจาะหลุ ม พั ฒ นาอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ รัก ษาระดั บ การผลิ ต โดย
โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ 561 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (หรือ 92,704 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบที่ 20,443 บารเรลตอวัน และปริมาณการ
ขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 19,043 บารเรลตอวัน
โครงการคอนแทร็ค 4
โครงการคอนแทร็ค 4 (รวมถึงแปลง จี 7/50 ซึ่งยังอยูในระยะสํารวจ) ตั้งอยูนอกชายฝง
ทะเลอาวไทยที่จังหวัดสงขลา บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 60 (เดิมรอยละ 45) โดย Chevron เปน
ผูดําเนินการโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดสวนดังกลาว เกิดจากที่ ปตท.สผ. ไดเขาซื้อบริษัทยอยของ
บริษัท Hess Corporation ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผานมา อนึ่ง กาซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมด
ของโครงการที่ผลิตจะถูกขายใหแก ปตท. ตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว
ในป 2558 โครงการไดเจาะหลุมสํารวจและหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอยางตอเนื่อง เพื่อรักษา
ระดับการผลิต ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ 305 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
(หรือ 51,818 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 14,213
บารเรลตอวัน
โครงการจี 4/43
โครงการจี 4/43 ตั้ ง อยู ในอ า วไทย บริษั ท มี สั ด ส ว นการรว มทุ น รอ ยละ 21.375 โดยมี
Chevron เปนผูดําเนินการ โครงการมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรวมกับโครงการบี 8/32
และ 9 เอ ซึ่งในป 2558 โครงการไดเจาะหลุมประเมิน จํานวน 1 หลุม
ในป 2558 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบที่ 6,711 บารเรลตอวัน และ
ปริม าณการขายโดยเฉลี่ ย ของก าซธรรมชาติ ที่ 2 ล า นลู ก บาศก ฟุ ต ต อ วัน (หรือ 386 บารเรลเที ย บเท า
น้ํามันดิบตอวัน)
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โครงการสินภูฮอม (อียู-1 และอี 5 เหนือ)
โครงการสินภูฮอมตั้งอยูที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแกน บริษัทมีสัดสวนการรวมทุน
รอยละ 55 (เดิมรอยละ 20) และเปนผูดําเนินการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดสวนดังกลาว เกิดจากที่ ปตท.สผ.
ไดเขาซื้อบริษัทยอยของบริษัท Hess Corporation ในวันที่ 22 เมษายน 2557 ที่ผานมา อนึ่ง โครงการมี
สัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท.
ในป 2558 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติที่ 121 ลานลูกบาศกฟุต
ตอวัน (หรือ 19,853 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่
460 บารเรลตอวัน
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลอาวไทยที่จังหวัดชุมพร บริษัทมีสัดสวน
การรวมทุนเทากับรอยละ 25 โดยมี Chevron เปนผูดําเนินการ โครงการมีสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติระยะ
ยาวกับ ปตท. และมีสัญญาซื้อขายน้ํามันดิบแบบรายป รวมทั้งการจําหนายในตลาดจรกับผูซื้อน้ํามันดิบ
รายอื่นๆ ดวย
ในป 2558 โครงการไดเจาะหลุมพัฒนาอยางตอเนือ่ ง รวมทั้งดําเนินการทํา Waterflooding
เพื่ อเพิ่ ม ศั กยภาพและรักษาระดั บการผลิตน้ํ ามัน โดยโครงการมี ปริมาณการขายน้ํามั น ดิบโดยเฉลี่ ย ที่
26,077 บารเรลต อ วัน และปริม าณการขายโดยเฉลี่ ยของก า ซธรรมชาติ ที่ 98 ล า นลู ก บาศก ฟุ ต ต อ วั น
(หรือ 17,349 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
โครงการจี 4/48
โครงการ จี 4/48 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลอาวไทยที่จังหวัดสุราษฎรธานี บริษัทมีสัดสวนการ
รวมทุนในโครงการ จี 4/48 เทากับรอยละ 5 โดยมี Chevron เปนผูดําเนินการ โดยโครงการมีสัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรวมกับโครงการคอนแทร็ค 3
ในป 2558 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติ 5 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน
(หรือ 785 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบ 981 บารเรลตอวัน
โครงการในพื้นที่คาบเกี่ยว
โครงการจี 9/43
โครงการจี 9/43 ตั้งอยูในอาวไทย โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 100 และเปน
ผูดําเนินการโครงการ ทั้งนี้ ปจจุบันโครงการอยูในระหวางการระงับการดําเนินการ เพื่อรอขอยุติในเรื่อง
ความขัดแยงทางเขตแดนระหวางรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา
โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
สํ า หรับ โครงการพื้ น ที่ พั ฒ นารวมไทย-มาเลเซีย นั้ น บริษั ท มี สั ด ส วนการรว มทุ น เท า กั บ
รอยละ 50 โดยมี Carigali PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้ ปตท.สผ. และ
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PC JDA Ltd. ซึ่งเปนบริษัทยอยของ PETRONAS (บริษัทน้ํามันแหงประเทศมาเลเซีย) รวมถึงองคกรรวม
ไทย-มาเลเซีย ไดทําสัญญาขายกาซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย ใหแก ปตท.
และมาเลเซีย
ในป 2558 โครงการดํ า เนิ น การเจาะหลุ ม สํ า รวจ หลุ ม ประเมิ น ผล และหลุ ม ผลิ ต เพื่ อ
ประเมินศักยภาพทางปโตรเลียมและรักษาอัตราการผลิต ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
กาซธรรมชาติที่ 326 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (หรือ 52,895 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และปริมาณ
การขายเฉลี่ยของคอนเดนเสท 7,308 บารเรลตอวัน
2) โครงการตางประเทศ ปตท.สผ. มีโครงการในตางประเทศจํานวน 22 โครงการ
โดยแบงออกตามภูมิภาค ดังนี้
2.1) โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 13 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในสาธารณรัฐ
แห ง สหภาพเมี ย นมาร สาธารณรัฐสั ง คมนิ ย มเวีย ดนาม และสาธารณรัฐอิ น โดนี เซีย โดยมี ก ารดํ า เนิ น
กิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
โครงการเมียนมาร เอ็ม 3
โครงการเมียนมารเอ็ม 3 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเล อาวเมาะตะมะ สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 80 และเปนผูดําเนินการ
ปจจุบันโครงการไดเสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินผลตามแผนงานที่วางไว
ขณะนี้โครงการอยูระหวางการศึกษาทางวิศวกรรมเพื่อประเมินความเปนไปไดในการพัฒนาเชิงพาณิชย
โครงการเมียนมาร เอ็ม 11
โครงการเมียนมารเอ็ม 11 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเล อาวเมาะตะมะ สาธารณรัฐ
แห ง สหภาพเมี ย นมาร โดยบริ ษั ท มี สั ด ส ว นการร ว มทุ น ร อ ยละ 100 (เดิ ม ร อ ยละ 52.9412) และเป น
ผูดําเนินการ โดยเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 รัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารไดอนุมัติการยุติการ
ลงทุนของผูรวมทุนอื่น ไดแก บริษัท JX Nippon Oil & Gas Exploration (Myanmar) Limited (JX Myanmar)
และบริษัท TOTAL E&P Myanmar (TEPM) ซึ่งมีผลนับตั้งแตวันที่ 23 ตุลาคม 2557
โครงการดํ า เนิ น การเจาะหลุ ม สํา รวจน้ํ าลึ ก เสร็จสิ้ น เมื่ อ ป 2556 แต ไม พ บ
ศักยภาพเชิงพาณิชย ปจจุบันโครงการอยูระหวางเตรียมการดําเนินการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ
เพื่ อประเมินศักยภาพในพื้ นที่ที่ยังไมไดทําการสํารวจเพิ่มเติมในไตรมาสที่ 1 ของป 2559 โดยเมื่อวัน ที่
9 ตุลาคม 2558 รัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารไดอนุมัติการขยายระยะเวลาสํารวจ รวมเปน
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ระยะเวลาทั้งหมด 3.5 ป (23 ตุลาคม 2557 – 22 เมษายน 2561) สําหรับงานการสํารวจคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิติ การศึกษาศักยภาพทางปโตรเลียม และการเจาะหลุมสํารวจ
โครงการซอติกา
โครงการซอติก า ตั้ งอยู น อกชายฝ งทะเล อาวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห ง
สหภาพเมียนมาร โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 80 และเปนผูดําเนินการ และหนวยงานรัฐบาลที่
กํากับดูแลกิจการการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร (Myanmar Oil and Gas
Enterprise หรือ MOGE) มีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 20 ทั้งนี้ บริษัทไดเขาทําสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
ซึ่งมีอายุสัญ ญา 30 ป กั บ ปตท. และ MOGE โดยระบุ ปริมาณการซื้อขายกาซธรรมชาติรวม 300 ลาน
ลู ก บาศก ฟุ ตต อวัน ซึ่ งจะสงก าซธรรมชาติให แก ปตท. เพื่ อ ใช ภ ายในประเทศไทย และ MOGE เพื่ อใช
ภายในประเทศสาธารณรั ฐ แห ง สหภาพเมี ย นมาร ที่ ป ระมาณ 240 และ 60 ล า นลู ก บาศก ฟุ ต ต อ วั น
ตามลํา ดั บ ในการขนส งก าซธรรมชาติ จ ากโครงการซอติก ามายังประเทศไทยนั้ น บริษั ท และผูรวมทุ น
ไดกอสราง ดําเนินการวางทอสงบนบกและทอสงนอกชายฝงจากโครงการซอติกาไปยังชายแดนประเทศไทย
ภายใต ชื่อ บริษั ท Andaman Transportation Limited (ATL) โดยโครงการได เริ่ม ส งก า ซธรรมชาติ ให กั บ
MOGE ในเดือนมีนาคม 2557 และขายใหแก ปตท. ในเดือนสิงหาคม 2557
ในป 2558 โครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตไดคงที่ตามเปาหมาย ซึ่งมี
ปริมาณการขายรวมโดยเฉลี่ยอยูที่ 314 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (หรือ 47,541 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบ
ตอวัน ) นอกจากนี้ โครงการไดมีก ารพั ฒ นาแหลงกาซธรรมชาติ อยางตอเนื่องเพื่ อรักษาระดับ การผลิต
โดยได ก อ สรางแท น หลุ ม ผลิ ต เฟส 1B แล วเสร็จจํ า นวน 1 แท น และอยู ระหวา งการก อ สรางอี ก 3 แท น
ปจจุบันอยูระหวางการประเมินศักยภาพและวางแผนการพัฒนาตอไปในอนาคต
โครงการยาดานา
โครงการยาดานาเป น โครงการก า ซธรรมชาติ ข นาดใหญ ตั้ ง อยู ใ น
อาวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 25.5 โดยมี Total
E&P Myanmar (TEPM) เป น ผู ดํ า เนิ น การ ทั้ ง นี้ ก า ซธรรมชาติ ที่ ผ ลิ ต จากโครงการถู ก ขายให แ ก ปตท.
ภายใตเงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายกาซมีระยะเวลา 30 ป และบางสวนขายใหแก MOGE เพื่อ
ใชภายในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร ในการขนสงกาซธรรมชาติจากโครงการยาดานามายังประเทศ
ไทยนั้น บริษัทและผูรวมทุนไดกอสรางและดําเนินการวางทอสงบนบกและทอสงนอกชายฝงจากโครงการ
ยาดานาไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใตชื่อ Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ตอมา
ปตท. ไดดําเนินการวางทอสงบนบกจากชายแดนประเทศไทยไปยังโรงผลิตไฟฟาของการไฟฟาฝายผลิต
แหงประเทศไทย (กฟผ.) ในจังหวัดราชบุรี
ในป 2558 โครงการได ดํ า เนิ น งานก อ สรา งแท น ผลิ ต แหล งบาดั ม ยารและ
แทน ผลิตความดันต่ําซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จในป 2560 และมีแผนงานเจาะหลุมพั ฒ นาจํานวน 4 หลุ ม
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โดยจะเจาะ 2 หลุมในป 2559 และอีก 2 หลุมในป 2560 โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
กาซธรรมชาติที่ 751 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (หรือ 90,330 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
โครงการเยตากุน
โครงการเยตากุนเปนโครงการผลิตกาซธรรมชาติและคอนเดนเสท ตั้งอยูใน
อาวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 19.31784 โดยมี
PC Myanmar (Hong Kong) Limited เปนผูดําเนินการ ทั้งนี้ กาซธรรมชาติจากโครงการเยตากุนถูกขาย
ให แก ปตท. ภายใตเงื่อนไข Take-or-Pay ตามสั ญ ญาซื้อขายกาซมี ระยะเวลา 30 ป ในการขนสงก า ซ
ธรรมชาติจากโครงการเยตากุนมายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผูรวมทุนไดกอสราง ดําเนินการวางทอสง
นอกชายฝงและทอสงบนบก (ขนานไปกับทอสงของโครงการยาดานา) จากโครงการไปยังชายแดนประเทศไทย
ภายใตชื่อ Taninthayi Pipeline Company (TPC)
ในป 2558 โครงการไดดําเนินการพัฒ นาแหลงกาซธรรมชาติเยตากุนเหนือ
เพื่อรักษาระดับการผลิตใหเปนไปตามสัญญา โดยโครงการมีแผนที่จะเจาะหลุมผลิต (Infill Well) เพิ่มอีก
จํานวน 3 หลุม โดยเริ่มเจาะในปลายป 2558 โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของกาซธรรมชาติ
เทากับ 286 ลานลูกบาศกฟุ ตตอวัน (หรือ 45,338 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และคอนเดนเสท
5,833 บารเรลตอวัน ตามลําดับ
โครงการเมียนมาร พีเอสซี จี และอีพี 2
โครงการเมียนมาร พีเอสซี จี และอีพี2 ซึ่งเปนโครงการบนบกในสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมาร บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 70 และเปนผูดําเนินการ โครงการไดเสร็จสิ้นการ
เจาะหลุมสํารวจทั้งสิ้นจํานวน 4 หลุมตามขอผูกพันการสํารวจปโตรเลียมชวงที่ 1 โดยไมพบศักยภาพเชิง
พาณิ ชย ปจจุบันอยูระหวางการยื่นขอขยายเวลาสํารวจเพื่อการศึกษาศักยภาพปโตรเลียมเพิ่มเติมกับ
รัฐบาลเมียนมาร
โครงการเมียนมาร MD-7 และ MD-8
โครงการเมี ย นมาร MD-7 และ MD-8 ตั้ ง อยู ใ นทะเลลึ ก อ า วเมาะตะมะ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมี ยนมาร โดยบริษัท มีสัดสวนในการรวมทุนรอยละ 100 และเปนผูดําเนินการ
ปจจุบันโครงการไดรับการอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาปโตรเลียมเพิ่มอีก 2 ป (15 พฤษภาคม 2559 –
14 พฤษภาคม 2561) และอยู ระหว า งการเตรีย มการดํ า เนิ น งานสํ า รวจคลื่ น ไหวสะเทื อ นแบบ 3 มิ ติ
เพื่อศึกษาโครงสรางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหลงกักเก็บ
โครงการเมียนมาร เอ็มโอจีอี 3
โครงการเมี ย นมาร เอ็ ม โอจี อี 3 ซึ่ งเป น โครงการบนบกในสาธารณรัฐแห ง
สหภาพเมียนมาร บริษัทมีสัดสวนในการรวมทุนรอยละ 75 และเปนผูดําเนินการ โดยในเดือนสิงหาคม
2557 บริษัท PTTEP South Asia Limited หรือ PTTEP SA (บริษัทยอยของ ปตท.สผ.) ไดลงนามในสัญญา
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แบ งป น ผลผลิ ต (Production Sharing Contract) กั บ MOGE เพื่ อ รับ สิ ท ธิในการดํ า เนิ น การสํ า รวจและ
ผลิตปโตรเลียมในแปลงดังกลาว ปจจุบันโครงการอยูระหวางการเตรียมการดําเนินงานสํารวจคลื่นไหว
สะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการสํารวจในชวงปลายป 2559
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงการเวียดนาม 9-2 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเล ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 25 โดยมี Hoan Vu Joint Operating
Company เปนผูดําเนินการ โครงการไดเริ่มการผลิตครั้งแรกในป 2551 โดยน้ํามันดิบที่ผลิตไดถูกจําหนาย
ให กั บ โรงกลั่ น ภายในประเทศ ในส ว นก า ซธรรมชาติ ข ายให กั บ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่ ง เป น
รัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อใชภายในประเทศ
ในป 2558 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ํามันดิบ 4,823 บารเรล
ตอวัน และมี ป ริมาณการขายเฉลี่ยของกาซธรรมชาติ 13 ล านลูกบาศกฟุ ตตอวัน (หรือ 2,775 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 28.5 โดยมี Hoang-Long Joint Operating Company เปน
ผูดําเนินการ โครงการไดเริ่มการผลิตครั้งแรกในป 2554 โดยน้ํามันดิบที่ผลิตไดถูกจําหนายใหกับโรงกลั่น
ภายในประเทศ และสงออกโดยผานการประมูล ในสวนกาซธรรมชาติถูกจําหนายใหแก Vietnam Oil and
Gas Group ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อใชภายในประเทศ
ในเดือนสิงหาคม 2558 โครงการประสบความสําเร็จในการดําเนินการผลิต
จากแทนหลุมผลิต H5 ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของแหลงเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field หรือ TGT) โดยแทน
หลุมผลิต H5 สามารถผลิตน้ํามันดิบที่อัตราเฉลี่ยวันละ 11,000 บารเรล ตามเปาหมายที่วางไว
ในป 2558 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้าํ มันดิบ 31,294 บารเรล
ตอวัน และมีปริมาณการขายเฉลี่ยของกาซธรรมชาติ 16 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (หรือ 3,981 บารเรล
เทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน)
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงการเวีย ดนาม บี และ 48/95 ตั้ งอยูน อกชายฝงทะเลของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 8.5 โดยมี Petrovietnam เปนผูดําเนินการ ปจจุบัน
โครงการอยูระหวางการทบทวนแผนการพัฒนาโครงการ และเจรจาสัญญาสําคัญตางๆ เชน สัญญาซื้อขาย
กาซธรรมชาติ รวมถึงราคากาซธรรมชาติ
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โครงการเวียดนาม 52/97
โครงการเวียดนาม 52/97 ตั้งอยูนอกชายฝงทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 7 โดยมี Petrovietnam เปนผูดําเนินการ ปจจุบันโครงการอยู
ระหว า งการทบทวนแผนการพั ฒ นาโครงการ และเจรจาสั ญ ญาสํ า คั ญ ต า งๆ เช น สั ญ ญาซื้ อ ขาย
กาซธรรมชาติ รวมถึงราคากาซธรรมชาติ
โครงการนาทูนา ซี เอ
โครงการนาทูนา ซี เอ ตั้งอยูทางฝงตะวันตกของทะเล Natuna สาธารณรัฐ
อิน โดนีเซีย โดยในป 2556 บริษั ท PTTEP NH บริษัทยอยของปตท.สผ. ไดลงนามในสัญ ญาซื้อขายหุน
รวมกันกับบริษัท Pertamina Hulu Energy บริษัทยอยของ Pertamina ในอัตราสวนรอยละ 50:50 เพื่อเขา
ซื้อบริษัทยอยของบริษัท Hess Corporation ซึ่งถือสัดสวนรอยละ 23 ในโครงการดังกลาว ทําให ปตท.สผ.
มีสัดสวนการรวมทุนในโครงการรอยละ 11.5 โดยมี Premier Oil เปนผูดําเนินการ
ในป 2558 โครงการไดติดตั้งแทนผลิตกาซธรรมชาติเพิ่มเติมจํานวน 1 แทน
และดําเนินการเจาะหลุมพั ฒ นา เพื่ อเพิ่มกําลังการผลิต ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
กาซธรรมชาติที่ 213 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (หรือ 37,273 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และปริมาณ
การขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทเฉลี่ยที่ 1,407 บารเรลตอวัน
2.2) โครงการในแอฟริกาและตะวันออกกลาง ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาค
นี้ จํานวน 5 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในประเทศโอมาน ประเทศแอลจีเรีย สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐเคนยา
โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
โครงการโอมาน 44
โครงการโอมาน 44 ตั้ งอยู บ นบกห า งจากกรุงมั ส กั ต ไปทางตะวัน ตกของ
ประเทศโอมาน บริษัทมีสัดสวนการลงทุนรอยละ 100 และเปนผูดําเนินการ โครงการเริ่มผลิตกาซธรรมชาติ
และคอนเดนเสทในแหลง Shams ตั้งแตป 2550 โดยโครงการมีสัญญาซื้อขายกาซระยะยาวกับกระทรวง
น้ํามันและกาซธรรมชาติของประเทศโอมาน
ในป 2558 โครงการดําเนินการเจาะหลุมสํารวจและหลุมผลิต เพื่อประเมิน
ศักยภาพทางป โตรเลียมทางดานตะวันตกของโครงการ ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
กาซธรรมชาติที่ 22 ลานลูกบาศกฟุตตอวัน (หรือ 4,195 บารเรลเทียบเทาน้ํามันดิบตอวัน) และปริมาณการ
ขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 1,097 บารเรลตอวัน
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ ตั้ งอยูบ นบกทางทิ ศตะวัน ออกของ
ประเทศแอลจีเรีย โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 24.5 และเปนผูดําเนินการ ปจจุบันโครงการไดเขา
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สูการสํารวจระยะที่ 3 (Third Exploration Phase) และไดเสร็จสิ้นการเจาะหลุมสํารวจและประเมินผลแลว
จํานวน 5 หลุมจากแผนการเจาะ 6 หลุม
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตั้งอยูบนบกทางทิศตะวัน ออกของ
ประเทศแอลจีเรีย โดยบริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 35 และ Groupement Bir Seba Joint Operating
Company เปนผูดําเนินการโครงการ
ในป 2558 โครงการได เริ่ ม ดํ า เนิ น การผลิ ต น้ํ า มั น ดิ บ ด ว ยกํ า ลั ง การผลิ ต
20,000 บารเรล ตอวัน และสามารถจําหนายน้ํามันดิบครั้งแรกไดในไตรมาส 4
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน ซึ่งเปนโครงการกาซธรรมชาติ
ขนาดใหญ ตั้ งอยู น อกชายฝ งของสาธารณรัฐ โมซัม บิ ก บริษั ท มี สั ด ส ว นการรว มทุ น รอ ยละ 8.5 และมี
Anadarko เปนผูดําเนินการ
โครงการไดเสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินผลทั้งหมดจํานวน 6 หลุม และได
คัดเลือกกลุมบริษัทผูรับเหมาที่จะรับงานกอสรางโรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG
Engineering Procurement and Construction Contract) โดยในสวนของการออกกฎหมายเพื่อสนับสนุน
การดําเนินโครงการ (Decree Law) นั้น ไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลและรับรองจากรัฐสภาของสาธารณรัฐ
โมซัมบิก เปนที่เรียบรอยแลว ปจจุบันโครงการอยูระหวางการคัดเลือกผูรับเหมาสําหรับการติดตั้งอุปกรณ
นอกชายฝงทะเล (Offshore Installation) รวมถึงการจัดหาเงินกูในรูปแบบของ Project Finance
โครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
โครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12 ตั้งอยูนอกชายฝงประเทศ
เคนยา บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนในโครงการรอยละ 10 และมี Anadarko เปนผูดําเนินการในป 2558
โครงการอยูระหวางการดําเนินการศึกษาขอมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส
2.3) โครงการในออสตราเลเชีย ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จํานวน 1 โครงการ
ประกอบดวยแปลงสัมปทานทั้งสิ้น 14 แปลง ซึ่งตั้งอยูในประเทศออสเตรเลีย มีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญ ดังนี้
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
ในป 2552 บริษัทไดซื้อหุนสามัญทั้งหมดของ Coogee Resources Limited
ซึ่งตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน PTTEP Australasia Pty Ltd (“PTTEP AA”) โดยมีแปลงสัมปทานที่อยูระหวาง
การสํารวจ พัฒนาและผลิตในทะเลติมอร ประเทศออสเตรเลีย ปจจุบันบริษัทถือสัมปทานทั้งสิ้น 14 แปลง
โดยมี 2 แหลงหลักๆ ได แก แหลงมอนทารา ที่อยู ระหวางการผลิต และแหลงแคช/เมเปล ที่อยูระหวาง
การศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนา สวนแปลงสัมปทานอื่นๆ อยูในชวงการสํารวจ
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แหลงมอนทารา
ตั้ งอยูในทะเลติ ม อร ประเทศออสเตรเลีย โดยบริษั ท มี สั ด สว นการรว มทุ น
รอยละ 100 โครงการไดเริ่มการผลิตครั้งแรกในป 2556 ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยในป 2558 อยูที่
16,288 บารเรลตอวัน สําหรับการเรียกรองคาชดเชยจากเหตุการณน้ํามันรั่วไหลจากแหลงมอนทาราโดย
รัฐบาลอินโดนีเซียนั้น บริษัทพรอมเจรจากับรัฐบาลอินโดนีเซีย โดยยึดหลักการที่จะพิสูจนหลักฐานและ
ผลกระทบ (หากมี) โดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรตอไป
แหลงแคช-เมเปล
สําหรับแหลงแคช เมเปล บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 100 โดยปจจุบัน
โครงการอยู ระหว า งการวิ เคราะห ศั ก ยภาพเชิ ง พาณิ ช ย และหาแนวทางพั ฒ นา พรอ มทั้ ง อยู ระหว า ง
การศึกษาขอมูลทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสในแปลงสัมปทานที่มีอยูทั้งหมดเพื่อกําหนดแนวทางการ
สํารวจที่เหมาะสมตอไป
สํ า หรั บ แปลงสั ม ปทานอื่ น ๆ ซึ่ ง บริษั ท ได ร ว มลงทุ น ในสั ด ส ว นรอ ยละ 20
ถึงรอยละ 100 ขณะนี้อยูระหวางการศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟสิกส เพื่อยืนยันถึงศักยภาพปโตรเลียม
2.4) โครงการในอเมริ ก าเหนื อ ปตท.สผ. มี โ ครงการในภู มิ ภ าคนี้ จํ า นวน
3 โครงการ ซึ่งตั้งอยูในประเทศแคนาดา และสหพันธสาธารณรัฐบราซิล โดยมีการดําเนินกิจกรรมที่สําคัญดังนี้
โครงการมาเรียนา ออยล แซนด
โครงการมาเรียนา ออยล แซนด (เดิมชื่อโครงการแคนาดา ออยล แซนด เคเคดี)
ซึ่งตั้งอยูในแควนอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา ในป 2554 บริษัท PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
บริษัทยอยของ ปตท.สผ. ถือสัดสวนการรวมทุนรอยละ 40 โดย Statoil Canada Limited (SCL) ถือสัดสวน
รอยละ 60 และเปนผูดําเนินการ ประกอบดวย 5 พื้นที่หลัก ไดแก Leismer, Corner, Thornbury, Hangingstone
และ South Leismer และในเดือนพฤษภาคม ป 2557 ปตท.สผ. ไดเสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนทรัพยสินตาม
เงื่ อ นไขต า ง ๆ ที่ ร ะบุ ไว ใน Partnership Units Redemption Agreement (PURA) ร ว มกั บ บริษั ท Statoil
Canada Limited (SCL) สงผลใหบริษัท PTTEP CA ถือสัดสวนรอยละ 100 และเปนผูดําเนินการในแหลง
Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พรอมทั้งไดรับเงินสดจํานวน 426 ลานดอลลาร สรอ.
โครงการได ดํ า เนิ น การยื่ น ขออนุ มั ติ พั ฒ นาแหล ง Thornbury Phase 1 ต อ
รัฐบาลอัลเบอรตา เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผานมา อยางไรก็ดี เนื่องจากราคาน้ํามันที่ลดลง โครงการจึงอยู
ระหวางพิจารณาแนวทางการดําเนินงานในอนาคต โดยจะเนนการศึกษาเพื่อลดตนทุนและลดความเสี่ยง
ในการพัฒนาโครงการเปนหลัก
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โครงการบารารินเนียส เอพี 1
โครงการบารารินเนียส เอพี 1 ตั้งอยูบริเวณแอง Barreirinhas นอกชายฝงทาง
ตะวันออกของสหพันธสาธารณรัฐบราซิล ในเดือนสิงหาคม 2557 บริษัท PTTEP Brazil Investments in Oil
and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL) บริษั ท ย อ ยของ ปตท.สผ. ได เข า รว มทุ น
สัดสวนรอยละ 25 และมีบริษัท BG Brasil ผูดําเนินการ โครงการประกอบดวยแปลงสํารวจ BAR-M-215,
BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558 โครงการไดรับการอนุมัติรายงาน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) จากหนวยงานของรัฐบาลสหพัน ธสาธารณรัฐบราซิล (IBAMA)
เรียบรอยแลว ปจจุบันโครงการอยูระหวางเตรียมการเพื่อดําเนินการสํารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ
โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินงานสํารวจไดในไตรมาสที่ 1 ของป 2559
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยูบริเวณแอง Espirito Santo นอกชายฝง
ทางตะวันออกของสหพันธสาธารณรัฐบราซิล ในเดือนตุลาคมป 2557 PTTEP BL ไดเขารวมทุนในแปลง
สัมปทาน BM-ES-23 ในสัดสวนรอยละ 20 และมีบริษัท Petrobras เปนผูดําเนินการ ในป 2558 โครงการ
ไดเจาะหลุมสํารวจแลวเสร็จจํานวน 1 หลุมและหลุมประเมินผลจํานวน 1 หลุม โดยพบปโตรเลียมในหลุม
สํารวจและอยูระหวางประเมินศักยภาพ สวนอีกหนึ่งหลุมไมพบศักยภาพเชิงพาณิชย
โครงการที่คืนสิทธิในป 2558
โครงการแอล 28/48
โครงการแอล 28/48 มี พื้ น ที่ ครอบคลุ ม จังหวัดชัย ภู มิ และจังหวัด ขอนแก น
ในภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของประเทศไทย โดยบริ ษั ท มี สั ด ส ว นการร ว มทุ น ร อ ยละ 70 และเป น
ผูดําเนินการ ในป 2558 โครงการไดเสร็จสิ้นการสละหลุมรัตนะ 1 และหลุมรัตนะ 2 รวมถึงดําเนินการปรับ
สภาพพื้นที่เพื่อคืนแปลงสัมปทานใหกับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โครงการไดยื่นหนังสือแจงคืนพื้นที่ที่เหลือ
ทั้งหมดของแปลงสัมปทานแอล 28/48 ในเดือนพฤศจิกายนที่ผานมา ปจจุบันอยูระหวางรอหนังสืออนุมัติ
อยางเปนทางการจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนดา
โครงการอิ น โดนี เซี ย มาลุ น ด า ตั้ ง อยู ในช อ งแคบมากั ส ซาร สาธารณรั ฐ
อิน โดนี เซีย โดยบริษั ท มี สัดสวนการลงทุน รอยละ 100 และเป น ผูดําเนิ นการ จากการสํ ารวจและศึก ษา
ทางธรณี วิทยา ที่ผานมา พบวาโครงการมีศักยภาพปโตรเลียมจํากัด ขณะนี้โครงการไดยื่นหนังสือแจง
การคืนสิทธิการลงทุนตั้งแตเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ปจจุบันอยูระหวางรอหนังสืออนุมัติอยางเปนทางการ
จากรัฐบาลอินโดนีเซีย
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โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร
โครงการอินโดนีเซีย เซาท มานดาร ตั้งอยูในชองแคบมากัสซาร นอกชายฝง
ทะเล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บริษัทมีสัดสวนการลงทุนใหมเปนรอยละ 50.75 และเปนผูดําเนินการโครงการ
จากการสํ ารวจและศึ กษาทางธรณี วิท ยาที่ ผานมา พบวาโครงการมี ศักยภาพปโตรเลีย มจํากัด ขณะนี้
โครงการไดยื่นหนังสือแจงการคืนสิทธิการลงทุนตั้งแตเดือนพฤษภาคมที่ผานมา ปจจุบันอยูระหวางรอ
หนังสืออนุมัติอยางเปนทางการจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร
โครงการโมซัม บิก โรวูม า ออนชอร ตั้งอยูบ นบกทางเหนื อของสาธารณรัฐ
โมซัมบิก บริษัทมีสัดสวนการรวมทุนรอยละ 10 ในแปลงสัมปทานบนบกของแปลงโรวูมา โดยมี Anadarko
เปนผูดําเนินการโครงการ โครงการไดเสร็จสิ้นการประเมินผลหลุมสํารวจ Kifaru-1 ซึ่งไมพบศักยภาพเชิง
พาณิชย และไดยุติการลงทุนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสํารวจของแปลงสัมปทาน ปจจุบันบริษัทไดขอยุติ
การรว มลงทุ น ในโครงการโมซั ม บิ ก โรวู ม า ออนชอร โดยจะมี ผ ลสมบู รณ เมื่ อ ได รับ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ บาล
สาธารณรัฐโมซัมบิก
โครงการเคนยา แอล 10 เอ
โครงการเคนยา แอล 10 เอ ตั้งอยูนอกชายฝงของสาธารณรัฐเคนยา บริษัทมี
สัดสวนการรวมทุนรอยละ 31.25 และมี BG เปนผูดําเนินการ โครงการไดเสร็จสิ้นการเจาะหลุมสํารวจ
Sunbird-1 โดยไมพบศักยภาพในเชิงพาณิชย และโครงการไดยื่นหนังสือแจงการคืนสิทธิการลงทุนในเดือน
มิถุนายน 2558 และไดรับการอนุมัติจากรัฐบาลเคนยาแลวในเดือนกรกฎาคม 2558
นอกจากนี้ ผูรวมทุนทุกรายเห็นชอบในการคืนพื้น ที่แปลงสัม ปทานเคนยา
แอล 5 และ แอล 7 สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการเปนโครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และ
แอล 12 โดยมีผลในเดือนกันยายน 2558
1.4.2 นโยบายการดําเนินงานของบริษัทในกลุม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. มี ก ารขยายการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต ป โ ตรเลี ย มทั้ ง ในประเทศและ
ต า งประเทศอย างต อ เนื่ อ ง จึ งมี ค วามจํา เป น ต อ งจัด ตั้ ง บริษั ท ย อ ยและบริษั ท รว มขึ้ น ในภู มิ ภ าคต า ง ๆ
เพื่อประโยชนในการลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความสามารถในการแขงขันกับ
บริษัทน้ํามันนานาชาติ รวมถึงความสะดวกคลองตัวในการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากปจจัยตาง ๆ เชน
บทบัญญัติของกฎหมาย โครงสรางทางการเงิน ภาษีอากร เงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนตาง ๆ
และการบริหารความเสี่ยง เปนตน
ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารบริษัทยอยในรูปบริษัทเดียว โดยกําหนดใหบริษัทยอยดําเนินธุรกิจ
ตามนโยบายและทิศทางกลยุทธของ ปตท.สผ. โดยมีผูบริหารและพนักงาน ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการหลัก
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มีการบริหารจัดการและกํากับดูแลอยางเปนระบบในลักษณะเดียวกับ ปตท.สผ. สวนการบริหารบริษัทรวม
ปตท.สผ. จะแตงตั้งตัวแทนเขาไปรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัทในฐานะ
ผูถือหุน และ/หรือ กรรมการของบริษัทรวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุน ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการบริษัทยอย
และบริษัทรวม ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โปร ง ใส เป น ธรรม และบรรลุ ผ ลการดํ า เนิ น งาน
ตามเปาหมายที่วางไว
ในการพิ จารณาแต งตั้ งกรรมการบริษั ท ยอย และ/หรือ บริษั ท รวม ปตท.สผ. จะพิ จารณา
แตงตั้งผูบริหารของ ปตท.สผ. ที่รับผิดชอบในความสําเร็จของโครงการที่อยูภายใตบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น
เขาเปนกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเปนไปตามกรอบนโยบายและทิศทาง
กลยุทธทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของ ปตท.สผ. และอาจมีการแตงตั้ง
กรรมการทองถิ่น (Local Director) เปนกรรมการบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
เงื่อนไขการลงทุนของประเทศที่เขาไปลงทุน โดย ปตท.สผ. จะพิ จารณามอบอํานาจการบริหารจัดการ
(Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ให กั บ กรรมการบริษั ท ย อย และ/หรือ บริษั ท รว ม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว เชนเดียวกับแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทชั้นนําในธุรกิจสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม และเพื่อให ปตท.สผ. ติดตามและกํากับการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
อยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ ปตท.สผ. เปนรายไตรมาสดวย
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1.4.3

โครงสรางการถือหุนของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. ถือหุนในนิติบุคคลอื่นทัง้ สิ้น 80 บริษัท แบงเปนบริษัทยอย 63 บริษัท และบริษัทรวม 17 บริษัท ดังนี้
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1.5 ความสัมพันธกับกลุมธุรกิจของผูถือหุนรายใหญ
ธุรกิ จ สํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย มของบริษั ท เป น ส ว นหนึ่ ง ของกลุ ม ธุ รกิ จ ของบริษั ท ปตท. จํ า กั ด
(มหาชน) หรือ ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและปโตรเคมีครบวงจรในฐานะ
บริษัทพลังงานแหงชาติ โดยมีการลงทุนตลอดหวงลูกโซตั้งแตตนน้ําจนปลายน้ํา ซึ่ง ปตท. ประกอบดวย
ธุรกิจที่ดําเนินเองและธุรกิจที่ลงทุนผานบริษัทในกลุม ปตท.
ปจจุบัน ปตท. ถือหุน ปตท.สผ. รอยละ 65.29 ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงและจําหนายไดแลว
ทั้งหมดของ ปตท.สผ. ซึ่งการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมผาน ปตท.สผ. สงผลใหกลุม ปตท.
ประกอบธุรกิจกาซธรรมชาติอยางครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย ทั้งนี้ ปตท. เปนผูซื้อที่สําคัญ
ของ ปตท.สผ. ซึ่งจะนําผลิตภัณฑปโตรเลียมไปผานกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจําหนายเปนเชื้อเพลิง
และวัตถุดิบสําหรับธุรกิจไฟฟา ปโตรเคมี ภาคขนสง ภาคอุตสาหกรรม และการใชในครัวเรือน
ในป 2558 ปตท.สผ. มี ก ารจั ด หาวั ต ถุ ดิ บ ให แ ก ปตท. โดยเป น การขายผลิ ต ภั ณ ฑ ป โตรเลี ย ม
ซึ่งประกอบดวยการขายน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติ กาซแอลพีจี และคอนเดนเสท ซึ่งการกําหนดราคาและเงื่อนไข
ของทุกรายการเปนไปตามปกติของธุรกิจ มีความยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เทาเทียมกับธุรกรรมที่ทํากับ
บุคคลภายนอก (Arm’s length basis) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีรายการระหวางกันอื่น ๆ กับ ปตท. โดยมี
รายละเอียดปรากฏในหัวขอ “รายการระหวางกัน”
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2. ลักษณะกำรประกอบธุรกิจ
2.1 โครงสร้ำงรำยได้
รายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายปิโตรเลียม ซึ่ง
ราคาขายอ้ างอิง กับ ราคาน้้ามั น ตามราคาตลาดโลกซึ่ ง เป็ น สกุ ลเงิ น ดอลลาร์ สรอ. ดัง นั้น ในการแสดง
โครงสร้างรายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส้าหรับปี 2556-2558 จึงแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
โครงการของ ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย่ อ ยเฉพาะส่ ว นที่ เป็ น ธุ ร กิ จ หลั ก ในการส้ า รวจและ
ผลิตปิโตรเลียมที่มี การผลิตเชิงพาณิ ช ย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มี ทั้งสิ้น 24 โครงการ ประกอบด้วย
โครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 โครงการเอส 1 โครงการยาดานา โครงการเยตากุ น โครงการ
คอนแทร็ค 3 โครงการ บี 8/32 และ 9 เอ โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการอี 5 โครงการบี 6/27 โครงการสินภูฮ่อม
โครงการจี 4/43 โครงการโอมาน 44 โครงการอาทิตย์ โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
โครงการจี 4/48 โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โครงการเวียดนาม 16-1 โครงการแอล 53/43 และ
แอล 54/43 โครงการนาทูน่า ซี เอ โครงการซอติก้า โครงการแอล 22/43 และโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ
416 บี นอกจากนี้ ปตท.สผ. และบริษั ท ย่ อ ย ยั ง มี รายได้ จ ากการบริก ารท่ อ ขนส่ ง ก๊ า ซ ซึ่ ง เป็ น รายได้
ตาม สั ด ส่ วน ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC), Taninthayi Pipeline Company
LLC (TPC) และ Andaman Transportation Limited (ATL)
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โครงสร้ำงรำยได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2556 - 2558
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ส้าหรับปี 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทั้งสิ้น 5,663 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 193,579 ล้านบาท) ลดลง 2,193 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 28 เมื่อเปรียบเทียบปี 2557
ที่มีจ้านวน 7,856 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 255,027 ล้านบาท) สาเหตุหลักจากรายได้จากการขายที่
ลดลง 1,993 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบ (ส้าหรับปี 2557: 63.71 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ) แม้ว่าปริมาณ
การขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับปี 2557: 312,569 บาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน) โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มาจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมีการขาย
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่มมีการผลิตเต็มก้าลังในเดือนสิงหาคม 2557
2.2

ลักษณะของผลิตภัณฑ์
2.2.1 ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม (Petroleum) หมายถึง น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซธรรมชาติเหลว หรือคอน
เดนเสท สารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระ
น้้ามัน ดิบ (Crude Oil) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บ อนทุก ชนิด ในสภาพเหลว
ตามธรรมชาติ ที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ซึ่งได้จากบ่อหรือหลุมน้้ามันและยังมิได้ท้าการกลั่น
บิทูเมน (Bitumen) เป็ นอีกรูปแบบหนึ่งของน้้ามั นดิบ มี ความเหนียวและความหนืดสูง
บิทูเมนอาจมีลักษณะเป็นกึ่งของแข็ง สีด้าหรือน้้าตาลด้า และทึบแสง
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสถานะก๊าซ
หรือไอ ณ อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ โดยปกติมีก๊าซมีเทน (Methane) เป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึ ง สารประกอบไฮโดรคาร์ บ อนเหลวที่ ไ ด้ จ าก
การควบแน่ นของสารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ อยู่ในสภาวะเป็ นไอในแหล่ง กักเก็บ โดยการควบแน่ น
จะเกิดขึ้นเมื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนั้นถูกผลิตขึ้นมาที่ปากหลุมโดยที่อุณหภูมิและความดันลดลง
ก๊ า ซปิ โตรเลี ย มเหลวหรื อ ก๊ า ซหุ ง ต้ ม (Liquefied Petroleum Gas หรื อ LPG) หมายถึ ง
ผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากขบวนการกลั่นน้้ามันดิบหรือขบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ประกอบไปด้วย
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เรียกว่า บิวเทน (Butane) และโพรเพน (Propane) เป็นส่วนใหญ่
น้้ามันดิบ คอนเดนเสท ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และบิทูเมน มีหน่วยวัดเป็นบาร์เรล ขณะที่
ปิโตรเลี ยมที่ อยู่ในสถานะก๊าซ ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ มี หน่วยวัดเป็ นลูกบาศก์ฟุ ตที่ความดั น 1 บรรยากาศ
และอุ ณ หภู มิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มทุ ก ประเภทอาจถู ก แปลงโดยการเที ย บ
ค่ าความร้อ น มีห น่ว ยเป็น บาร์เรลเทีย บเท่า น้้ า มัน ดิบ หรือ Barrel of Oil Equivalent (BOE) โดยก๊า ซ
ธรรมชาติ 1 ลูกบาศก์ฟุต ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน มีความร้อนประมาณ 1,000 บีทียู ในขณะที่
น้้ามันดิบ 1 บาร์เรล จะมีค่าความร้อนถึงประมาณ 6,000,000 บีทียู
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2.2.2 ท่อขนส่งก๊ำซ
บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จ้ากัด (PTTEPO) ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนใน
บริษัทอื่น ได้แก่ การร่วมลงทุนในบริษัท อันดามัน ทรานสปอร์ตเทชั่น จ้ากัด (ATL) สัดส่วนร้อยละ 80 ใน
Moattama Gas Transportation Company (MGTC) สั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 25.5 และใน Taninthayi Pipeline
Company (TPC) ร้ อ ยละ 19.31784 เพื่ อ ด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ ในการขนส่ ง ก๊ า ซทางท่ อ จากโครงการซอติ ก้ า
โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ตามล้าดับ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มายังชายแดนไทย
2.2.3 บริกำรท่ำเทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนการส่งก้าลังบ้ารุงในกิจกรรม
การส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมของโครงการต่างๆ นอกชายฝั่งทั้งในประเทศและต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.สผ.
เช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการบี 6/27 และโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11
และโครงการซอติก้าในสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมี ยนมาร์ รวมถึงการสนับสนุ นการส่งก้าลังบ้ารุงให้แก่
บริษัทอื่น ๆ เช่น บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส้ารวจและผลิต จ้ากัด CarigaliPTTEPI Operating Company Sdn Bhd บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จ้ากัด และบริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่
จี10 (ประเทศไทย) จ้ ากัด ปัจ จุ บัน ปตท.สผ. มี การด้าเนิ นธุรกิจ ฐานสนับสนุ นการพัฒ นาปิโตรเลียมที่
จังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ฐานสนั บ สนุ น การพั ฒ นาปิ โตรเลี ย มจั ง หวัด สงขลา ให้ บ ริก ารท่ า เที ย บเรือ และ
คลั ง เก็ บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ และวัส ดุ ภ ายใต้ การบริห ารจั ด การของบริษั ท ปตท.สผ. อิ น เตอร์เนชั่ น แนล จ้ า กั ด
(ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. โดยท่าเทียบเรือมีความยาว 380 เมตร สามารถรองรับเรือ
ขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จ้านวน 6 ล้าพร้อมกัน มีสิ่งอ้านวยความสะดวกและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่
มีมาตรฐานครบครันตามรูปแบบของฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่ง อีกทั้ง มีระบบการจัดการตาม
ระบบสากลที่มุ่งเน้นความปลอดภัย ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลว่า
ด้วยข้อก้าหนดการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า
(International Ship and Port Facilities Security Code หรือ ISPS Code) จึ งถือว่าเป็ นท่าเรือในระดับชั้ นน้ า
แห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการบริการและสนับสนุนการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ในส่วนของ
การให้บริการคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุบนพื้นที่จ้านวน 58 ไร่นั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ลานพักสินค้าทั่วไป
คลังสินค้าทั่วไป ลานพักสินค้าปลอดอากร และคลังสินค้าปลอดอากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการ
จัดเก็บและบ้ารุงรักษาผลิตภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ รวมถึงสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรในพื้นที่เขต
ปลอดอากร
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2.

ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดระนอง ให้บริการท่าเทียบเรือและคลัง

เก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุภายใต้การบริหารจัดการของ ปตท.สผ.อ. เช่นกัน แต่การให้บริการท่าเทียบเรือจะ
ด้ า เนิ น การผ่ านท่ า เที ย บเรือ อเนกประสงค์ ข องการท่ า เรือ แห่ ง ประเทศไทย ซึ่ ง มี ค วามยาว 150 เมตร
สามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จ้านวน 2 ล้าพร้อมกัน โดยมีสิ่งอ้านวยความสะดวก
พื้ น ฐานและอุ ป กรณ์ ข นถ่ ายสิ น ค้ า ตามมาตรฐานความปลอดภั ย ในส่ ว นของการให้ บ ริก ารคลั ง เก็ บ
ผลิตภัณ ฑ์และวัสดุบนพื้นที่จ้านวน 25 ไร่นั้น แบ่งออกเป็น 4 ส่วนเช่นเดียวกับฐานสนับสนุนการพัฒ นา
ปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา
เพื่อให้การบริการที่มีอยู่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยสูง ฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิโตรเลียมทั้งสองแห่งจึงจัดให้มีการตรวจสอบระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้าน
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย เช่น
การติดตั้งไฟส่องสว่าง การติดตั้งรั้วลวดหนาม การติดตั้งกล้องวงจรปิดโดยรอบ และการจ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม และสังคมบริเวณรอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จนได้รับการรับรองจาก
หน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 รวมถึงมีการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินตาม
มาตรฐาน ISO 22301 เพื่อรองรับและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ โดยมี
การฝึกซ้อมอย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของทั้งสองบริษัทมีความ
พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการน้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ
มาใช้ และปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2.2.4 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (พีทีที ไอซีที)
ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 20 ในพีทีที ไอซีที ตามมติประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่
10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ให้ ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาว่าจ้าง พีทีที ไอซีที เพื่อให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ และการสื่ อสารอย่างมี ประสิทธิภ าพ ซึ่งประกอบด้วยการวางระบบ การให้
ค้าปรึกษา การจัดหา และการจัดส่งบุคลากร เพื่อ ดูแลและให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่ อสารแก่ บริษั ท เป็ นไปตามนโยบายด้าน ICT ตามแผนกลยุ ทธ์ การบริหารงานแบบกลุ่ม ธุ รกิจของ
กลุ่ ม ปตท. เพื่ อ สร้า งศั ก ยภาพในการท้ า งานร่วมกั น โดยสั ญ ญาการให้ บ ริก ารในปั จ จุ บั น ครอบคลุ ม
ระยะเวลา 4.5 ปี นับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
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2.2.5 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์)
ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ร่วมกันจัดตั้ง เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อรับผิดชอบการก่อสร้าง
และบริหารโครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจด้านพลังงานของประเทศและเป็นที่ตั้ ง
ส้านักงานกระทรวงพลังงาน และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
2.2.6 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด (พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส)
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จัดตั้งขึ้นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั้งที่ 12/2546/216
โดยมีภารกิจในการจัดหาบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบั ติงานให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และเพื่อเป็น
การรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ทั้งภายในและต่างประเทศ
ซึ่ง ปตท.สผ. มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อมารองรับการขยายตัวขององค์กรเป็น
จ้านวนมาก
พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส เริ่ม ด้าเนินการว่าจ้างพนักงานเพื่อมาปฏิบัติ งานให้กับ ปตท.สผ.
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้
ด้าเนินการศึกษา พัฒ นา และปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน รวมถึงก้าหนด
แนวทางการพัฒนาพนักงานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้พนักงานของ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้รับการดูแลที่ดี
ทั้งในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ และการฝึกอบรม
เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะพนักงานของ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ให้มีความพร้อมที่จะสามารถ
สนับ สนุน การปฏิบั ติ งานให้ กับ ปตท.สผ. ได้อ ย่ างมี ป ระสิ ทธิ ภ าพ พี ที ทีอี พี เซอร์วิสเซส ได้บ ริห ารการ
ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยเน้นการอบรมในหลักสูตรเฉพาะด้าน
ตามต้าแหน่งงาน (Functional Training) เพื่อให้พนักงานเกิดความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยการอบรม
หลั กสู ตรเฉพาะด้านนี้ เป็นไปตามค้าแนะน้าและการสนับสนุนของผู้บังคับบัญ ชา นอกจากนี้ พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพื้นฐาน เพื่อเสริมสร้างทักษะด้านต่าง ๆ เช่น ทักษะการท้างานร่วมกับ
ผู้อื่น (Soft Skill) ทักษะคอมพิวเตอร์ และทักษะด้านอื่น ๆ ที่จ้าเป็น
2.3

กำรได้รับใบอนุญำตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทำน หรือกำรส่งเสริมกำรลงทุน

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ โดยการลงทุน
ในต่างประเทศนั้น ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการให้สัมปทานตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ
ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ Production Sharing Contract Concession Agreement หรือ Services Agreement
ส้าหรับการประกอบธุรกิจ ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งได้ก้าหนดรายละเอียดและขั้นตอนการยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน
(Concession) การยกเลิกแปลงส้ารวจ ระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมตามสัมปทาน รวมถึงก้าหนดผลตอบแทน
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่รัฐพึงได้ในฐานะที่เป็นเจ้าของทรัพยากรปิโตรเลียม โดยผลตอบแทนดังกล่าวอาจอยู่ใน
รูปของค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่น ๆ ทั้งนี้ ประเด็นส้าคัญในการประกอบธุรกิจ
ปิโตรเลียม ได้แก่
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(ก) กำรกำหนดพื้นที่สัมปทำน
กรมเชื้ อเพลิ งธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิ ดชอบตาม
กฎหมายปิโตรเลียมจะเป็นผู้ก้าหนดพื้นที่สัมปทาน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นแปลง (Block) และเชิญชวนให้
บริษัทน้้ามันต่าง ๆ เข้ามายื่นขอสัมปทาน ส้าหรับขั้นตอนการอนุมัติสัมปทานนั้น คณะกรรมการปิโตรเลียม
เป็ น ผู้ พิ จารณาค้ าขอสั ม ปทาน โดยมี คณะกรรมการเป็ น ผู้ กลั่ นกรองข้ อมู ลตามค้ าขอในเบื้ องต้ น และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เป็นผู้มีอ้านาจอนุมัติการให้สัมปทาน
และลงนามในสัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เพื่ออนุมั ติการให้สัมปทานแต่ละแปลงนั้น รัฐจะพิจารณา
ถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอแต่ละรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น การน้าเงินทุนเข้ามาใช้ในการส้ารวจปิโตรเลียม
อย่างเหมาะสม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การว่าจ้างแรงงานในประเทศ รวมทั้งพิจารณาถึง
ผลประโยชน์สูงสุดที่รัฐพึงได้ เป็นต้น
(ข) ลักษณะของผู้ประกอบกำร
สัญญาสัมปทานปิโตรเลียมแต่ละฉบับ อาจออกให้แก่ผู้รับสัมปทาน (Concessionaire)
รายเดียวหรือผู้รับสัมปทานร่วมตั้งแต่ 2 รายขึ้นไปก็ได้ (Co-Concessionaire) เนื่องจากลักษณะพื้นฐาน
ของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ถือว่าเป็นประเภทธุรกิจที่ มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับ
สัมปทานจึงมักจะร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อเข้ามารับสัมปทานร่วม หรือเข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียม
(Co-Venturer) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ร่วมลงทุนเข้ามาภายหลังจาก
ที่มีการให้สัมปทานปิโตรเลียมไปแล้ว ผู้ร่วมลงทุนในโครงการภายหลังการให้สัมปทานอาจจะต้องช้าระ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นก่อนการเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้รับสัมปทานหรือผู้ร่วมทุนเดิม ซึ่งตามโครงสร้างการร่วมทุน
ข้างต้นจะมีบริษัทหนึ่งเป็นผู้ด้าเนินการ (Operator) เพื่อด้าเนินการส้ารวจและผลิตแทนผู้ร่วมทุนรายอื่นใน
สัมปทานเดียวกันภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วย
ตัวแทนจากผู้ร่วมทุนแต่ละราย ทั้งนี้ ผู้ด้า เนินการจะเป็นผู้ก้าหนดแผนการเงิน ที่จะเรียกเก็บ (Cash Call)
จากผู้ร่วมทุนทุกรายเพื่อน้ามาใช้จ่ายในโครงการ ผู้ร่ วมทุนจะมีส่วนในการตัดสินใจทางเทคนิคและในทาง
การเงินผ่านตัวแทนของตนในคณะกรรมการจัดการ ทั้งนี้ บริษัทน้้ามันรายใดจะมีบทบาทเป็นผู้ด้าเนินการ
หรือไม่ในแต่ละโครงการ ย่อมขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการลงทุน ความพร้อม และกลยุทธ์การด้าเนินธุรกิจของ
บริษัทน้้ามันในโครงการนั้น ๆ
(ค) ลักษณะกำรดำเนินงำนและกำรตัดสินใจลงทุน
ก่อนที่บริษัทน้้ามันจะตัดสินใจเข้าลงทุนเพื่อส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและ
ต่างประเทศนั้น จะต้องพิจารณาถึงโอกาสที่การส้ารวจปิโตรเลียมจะประสบผลส้าเร็จ รวมถึงปัจจัยความ
เสี่ยงต่าง ๆ ในการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะต้องมีการศึกษาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของพื้นที่ว่าจะมี
ปิโตรเลียมสูงเพียงใด และมีความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือไม่ ตลอดจนสถิติของอัตราส่วนความส้าเร็จ
(Success Ratio) ของการเจาะหลุมส้ารวจในพื้นที่ใกล้เคียง และปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของประเทศที่เรา
เข้าไปลงทุนด้วย ทัง้ นี้ เมื่อเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะการส้ารวจแล้วจึงจะยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม
หรือเข้าร่วมทุนในสัมปทานปิโตรเลียมที่มีการขอไว้แล้ว
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เมื่อบริษัทน้้ามันได้รับอนุมัติพื้นที่สัมปทาน บริษัทน้้ามันจึงจะสามารถเข้าไปเริ่ม
ด้าเนินการส้ารวจแหล่งปิโตรเลียม ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาในการส้ารวจขั้นต้นประมาณ 2 – 3 ปี ในกรณีที่
ส้ารวจพบปริมาณส้ารองปิโตรเลียม บริษัทน้้ามันจะเปรียบเทียบมูลค่าเงินลงทุนที่ต้องใช้ส้าหรับการพัฒนา
แหล่งผลิตกับมูลค่าการขายปิโตรเลียมตามปริมาณส้ารองในส่วนที่คาดว่าจะผลิตขึ้นมาได้ หากพบว่าเป็น
การลงทุนพัฒนาที่คุ้มค่าจึงจะถือว่าแหล่งปิโตรเลียมนั้นมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยผู้ด้าเนินการจะต้อง
ยื่นขออนุมั ติให้แหล่ งปิโตรเลี ยมนั้นเป็นพื้นที่ผลิตปิโตรเลียมและเริ่มท้าการผลิตปิโตรเลียมในบริเวณที่
ส้ารวจพบนั้นไปก่อน ทั้งนี้ ผู้ด้าเนินการสามารถท้าการส้ารวจพื้นที่ ที่เหลือต่อไปได้หากยังอยู่ในระยะเวลา
ส้ารวจตามที่ก้าหนดในสัมปทาน ในช่วงของการขออนุมัติพื้นที่สัมปทานเพื่อด้าเนินการผลิตนี้ ผู้ด้าเนินการ
จะต้องสร้างความมั่นใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตปิโตรเลียมจะมีมูลค่าสูงมาก
ดังนั้น จึงต้องติดต่อจัดหาผู้ซื้อปิโตรเลียมไว้ล่วงหน้า และจัดท้าสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมระยะยาว (Sales
Agreement) ในปัจจุบัน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็นผู้รับซื้อปิโตรเลียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ
ส้าหรับสาระส้าคัญในสัญญาซื้อขายปิโตรเลียมนั้น โดยปกติ จะประกอบด้วย วิธีการก้าหนดราคาซื้อขาย
และก้าหนดปริม าณปิโตรเลี ยมที่จ ะส่ งมอบ ทั้งนี้ เมื่ อถึงก้าหนดเริ่ม การผลิตผู้ซื้อจะต้องรับผิดชอบต่อ
ผลผลิตปิโตรเลียมทันทีเมื่อมีการผลิต โดยในการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากโครงการในประเทศจะส่งมอบกันที่
ปากหลุมผลิต ส่วนการซื้อขายก๊าซธรรมชาติจากโครงการในต่างประเทศจะท้าการซื้อขายที่เขตชายแดน
ประเทศไทย ดังนั้น ปตท. จึงต้องเป็นผู้จัดวางท่อส่งก๊าซที่สามารถรองรับได้ตามปริมาณผลิตที่ระบุไว้ตาม
สัญญา ส้าหรับการซื้อขายน้้ามันดิบจะส่งมอบกันที่โรงกลั่นน้้ามันตามที่ระบุไว้ ส่วนการซื้อขายคอนเดนเสท
จะท้าการส่งมอบที่ Floating Storage Unit (FSU) ใกล้บริเวณหลุมผลิต
(ง) ลักษณะของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทยอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายหลัก
2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
(รวมทั้งฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีประเด็นส้าคัญ ดังนี้
(1) ผู้ขอสัมปทานต้องเป็นบริษัทจ้ากัด หรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัท
จ้ากัด ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) ผู้รับสัม ปทาน ผู้รับสัม ปทานร่วม และผู้เข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียม
จะต้องช้าระค่าภาคหลวง ซึ่งโดยปกติช้าระเป็นตัวเงิน แต่รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งให้ช้าระเป็นปิโตรเลียมได้ ซึ่ง
ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ค่าภาคหลวงนี้สามารถน้ามาเครดิตหักออกจากภาษีได้ (Thailand I)
หรือตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ (Thailand III)
(3) อัตราภาษี เงิน ได้ปิ โตรเลียมเก็บ ในอัต ราไม่ น้ อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่ เกิ น
ร้อยละ 60 ของก้าไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม
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(4) ดอกเบี้ยจ่าย ไม่สามารถน้ามาค้านวณเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
(5) ผู้รับสัมปทาน (Concessionaire) แต่ละรายมีสิทธิได้รับสัมปทานโดยไม่จ้ากัด
จ้านวนแปลงส้ารวจ
Thailand I
ส้าหรับสัม ปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 1
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2514 – 2532 และส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปีพุทธศักราช 2525
Thailand II2
ส้ าหรั บสั มปทานปิ โตรเลี ยมบนบกทั้ งหมดที่ ออกโดยกระทรวง
อุตสาหกรรม3 ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2525 – 2532
Thailand III
ส้ าหรั บสั ม ปทานปิ โตรเลี ยมที่ ออกโดยกระทรวงอุ ตสาหกรรม
ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2533
Thailand IV
ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน 4 ตั้งแต่
ปีพุทธศักราช 2550

1

ปัจจุบัน คือ กระทรวงพลังงาน

2

โดยอาศัยมาตรา 36 แห่งพระราชบัญ ญั ติปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ผู้ถือสัมปทานปิโตรเลียมใน Thailand II ได้ขอเปลี่ยนมาอยู่
ภายใต้ Thailand III ทั้งหมดแล้ว
3
อ้างแล้ว
4
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550
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รำยละเอียดเงื่อนไขของ Thailand I, II, III และ IV
เงื่อนไขที่ส้าคัญ

THAILAND II

THAILAND III

THAILAND IV

อัตราค่าภาคหลวง ร้อยละ 12.5 ของรายได้จาก
การขายหรือจ้าหน่ายปิโตรเลียม ซึ่งจะ
สามารถน้ามาเครดิตหักภาษีได้
ภาษีเงินได้
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
ปิโตรเลียม
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ

ร้อยละ 12.5 ของรายได้จาก
การขายหรือจ้าหน่ายปิโตรเลียมซึ่งจะ
สามารถน้ามาเครดิตหักภาษีได้
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์รายปีและโบนัสรายปี

ระยะเวลาส้ารวจ

8 ปี และขอต่ออายุได้อกี 4 ปี

8 ปี และขอต่ออายุได้อกี 4 ปี

อัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดร้อยละ
5 – 15 และถือเป็นค่าใช้จา่ ยที่พงึ หัก
ได้ในการค้านวณภาษี
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
โดยถือเป็นค่าใช้จา่ ยที่พึงหักได้ในการ
ค้านวณภาษี
6 ปี และขอต่ออายุได้อกี 3 ปี

อัตราก้าวหน้าแบบขั้นบันไดร้อยละ
5 – 15 และถือเป็นค่าใช้จา่ ยที่พงึ หัก
ได้ในการค้านวณภาษี
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
โดยถือเป็นค่าใช้จา่ ยที่พึงหักได้ในการ
ค้านวณภาษี
6 ปี และขอต่ออายุได้อกี 3 ปี

ระยะเวลาผลิต

ไม่เกิน 30 ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลา
ส้ารวจ และขอต่ออายุได้อกี ไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลง
ส้ารวจ โดยจ้านวนแปลงสูงสุดไม่เกิน
5 แปลงส้ารวจ

ไม่เกิน 30 ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลา
ส้ารวจ และขอต่ออายุได้อกี ไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลง
ส้ารวจ โดยจ้านวนแปลงสูงสุดไม่เกิน
5 แปลงส้ารวจ

ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลา
ส้ารวจ และขอต่ออายุได้อกี ไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงส้ารวจ
โดยจ้านวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง
ส้ารวจ

ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันสิ้นระยะเวลา
ส้ารวจ และขอต่ออายุได้อกี ไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงส้ารวจ
โดยไม่จ้ากัดจ้านวนแปลงส้ารวจ

พื้นที่สัมปทาน
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2.4

ตลำดและภำวะกำรแข่งขัน

ปตท.สผ. ด้าเนินธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่
อินโดนีเซีย สาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมี ยนมาร์ เวียดนาม รัฐ สุลต่านโอมาน แอลจี เรีย ออสเตรเลีย แคนาดา
สาธารณรัฐโมซัมบิก สาธารณรัฐเคนยา บราซิล โดยมีตลาดรองรับทั้งในประเทศและภูมิภาคที่ด้าเนินธุรกิจอยู่
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มที่ ไ ด้ จ ากการด้ าเนิ น การของบริษั ท ได้ แก่ ก๊า ซธรรมชาติ น้้ ามั น ดิ บ คอนเดนเสทหรือ
ก๊าซธรรมชาติเหลว และก๊าซแอลพีจี
ในปี 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มียอดจ้าหน่ายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน 322,167 บาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบ ซึ่งมีปริมาณใกล้เคียงกับยอดจ้าหน่ายโดยรวมในปี 2557
ปริม าณจากการขายผลิ ตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมในปี 2558 มี สัดส่วนก๊าซธรรมชาติต่อน้้ามันดิบ
และคอนเดนเสทอยู่ที่ 70 ต่ อ 30 หรือคิ ดเป็ นสั ดส่ วนมู ลค่าการขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ก๊าซธรรมชาติ ต่ อน้้ ามั นดิ บและ
คอนเดนเสทอยู่ที่ 66 ต่อ 34 โดยมีรายละเอียดแสดงได้ดังนี้
ผลิตภัณฑ์
ปริมำณกำรขำย
ก๊าซธรรมชาติ 505,841 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ
81.05 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ
คอนเดนเสท 12.11 ล้านบาร์เรล
น้้ามันดิบ
23.63 ล้านบาร์เรล
ก๊าซแอลพีจี 96,529 เมตริกตัน หรือ
0.80 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ

มูลค่ำกำรขำย (ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
3,499.29
593.20
1,196.11
37.32

2.4.1 ลักษณะกำรตลำด
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ ปตท.สผ. ผลิตได้จากโครงการในประเทศและประเทศในอาเซียนจะ
ส่งมาจ้าหน่ายในประเทศไทยเป็นหลัก โดยมีบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้ซื้อที่ส้าคัญ ซึ่งจะน้า
ผลิตภัณ ฑ์ ปิโตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจ้าหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและวัตถุดิบส้าหรับธุรกิจผลิ ต
ไฟฟ้า ปิโตรเคมี ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน
หลักการการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน เนื่องจาก
ท้าเลที่ตั้งและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อ ช่องทางการขาย และ
การก้าหนดราคาขาย ทั้งนี้ สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้
1)

ก๊าซธรรมชาติ
เนื่ อ งจากการพั ฒ นาแหล่ ง ก๊ าซธรรมชาติ ต้ องใช้ เงิ น ลงทุ น สู ง จ้ าเป็ น ต้อ งมี สั ญ ญา
ซื้อขายก่อนด้าเนินการลงทุน โดยการท้าสัญญาจะผูกพันเป็นสัญญาระยะยาว 15 - 30 ปี มีการก้าหนดราคา
ปริมาณและจุดซื้อขายไว้ในสัญ ญาอย่างชัดเจน การจ้าหน่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในประเทศทั้งหมด
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จะก้าหนดจุดส่งมอบที่แท่นผลิตกลาง (Central Processing Platform) โดยผู้ซื้อเป็นผู้ลงทุนวางระบบท่อมารับ
ก๊าซธรรมชาติที่แท่นผลิตกลาง แต่ส้าหรับก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ส่งมาจ้าหน่าย
ยังประเทศไทยมี จุ ด ส่ ง มอบอยู่ ที่เขตชายแดน โดยผู้ขายเป็ นผู้ ลงทุ นวางระบบท่อ จากแท่ น ผลิ ตกลางมาถึ ง
ชายแดน ทั้งนี้ สูตรราคาที่ใช้ซื้อขายก๊าซธรรมชาติจะอ้างอิงกับราคาน้้ามันเตาและดัชนีเศรษฐกิจเพื่อสะท้อนต้นทุน
การผลิตและสามารถแข่งขันกับเชื้อเพลิงอื่นได้ตลอดอายุสัญญา
ปริมาณการซื้อขายจะก้าหนดจากปริมาณส้ารองที่ท้าการประเมิน ณ วันเจรจาสัญญา
ทั้ ง ผู้ ซื้ อ และผู้ ข ายมี ข้ อ ผู ก พั น ที่ ต้ อ งท้ าการซื้ อ ขายตามปริม าณที่ ก้ าหนด ในกรณี ที่ ผู้ ซื้ อ ไม่ ส ามารถรับ ก๊ า ซ
ธรรมชาติได้ตามปริมาณในสัญญา ผู้ขายจะได้รับหลักประกันโดยผู้ซื้อต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายครบตามจ้านวน
(Take-or-Pay) และผู้ซื้อมีสิทธิรับก๊าซธรรมชาตินี้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปีถัด ๆ ไป (Make-up Gas)
และหากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติตามปริมาณที่ผู้ซื้อสั่งในวันใดวันหนึ่งได้ ผู้ซื้อสามารถรักษาสิทธิ
ปรับ ผู้ ขายโดยการซื้ อ ก๊าซธรรมชาติป ริม าณดัง กล่าวด้วยราคาลดลงตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในแต่ล ะสั ญ ญา
(Shortfall)
2) คอนเดนเสทและน้้ามันดิบ
การก้าหนดราคาจ้าหน่ายคอนเดนเสทและน้้ามันดิบนั้น ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของคอนเดนเสท
และน้้ามันดิบที่ผลิตได้ โดยจะอ้างอิงราคาคอนเดนเสทและน้้ามันดิบที่เป็นตัวหลักส้าหรับซื้อขายในภูมิภาคนั้น ๆ
(Regional Benchmark Price) โดยการซื้อขายจะมีทั้งสัญญาระยะสั้นและสัญญาระยะยาว รวมทั้งการจ้าหน่าย
ในตลาดจร
3) ก๊าซแอลพีจี
ปตท.สผ. จ้ าหน่ ายก๊ าซแอลพี จี จ ากโครงการเอส 1 ให้ แ ก่ ปตท. โดยมี รูป แบบเป็ น
สัญญาระยะยาว ราคาขายอ้างอิงตามราคาประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
ส้าหรับแหล่งผลิตในต่างประเทศ การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศ เช่น
โครงการซอติก้า โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์: ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโครงการซอติก้าและโครงการยาดานาประมาณร้อยละ 80 จ้าหน่ายให้แก่
ประเทศไทยเป็นหลัก โดยมี ปตท. เป็นผู้รับซื้อ และประมาณร้อยละ 20 จ้าหน่ายให้กับบริษัทน้้ามันแห่งชาติของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่วนก๊าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุน
จ้ า หน่ า ยให้ กั บ ปตท. ทั้ ง หมด ส้ า หรั บ คอนเดนเสทจากโครงการเยตากุ น เกื อ บทั้ ง หมดจ้ า หน่ า ย เพื่ อ ใช้
ภายในประเทศ มีเพียงบางส่วนจ้าหน่ายในตลาดจรภายในภูมิภาค
โครงการโอมาน 44 รัฐสุลต่านโอมาน: ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทั้งหมดจ้าหน่าย
ให้กับรัฐบาลของรัฐสุลต่านโอมาน ส่วนคอนเดนเสทที่ผลิตได้จ้าหน่ายให้กับ ปตท. เพื่อน้ามาใช้ในประเทศไทย
ส่วนที่ 1 หน้า 42

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

โครงการเวียดนาม 9-2 และเวียดนาม 16-1 ประเทศเวียดนาม: น้้ามันดิบทั้งหมด
ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากโครงการเวี ย ดนาม 9-2 จ้ า หน่ า ยให้ กั บ Binh Son Refining and Petrochemical Company
Limited (BSR) ซึ่ ง เป็ น โรงกลั่ นของประเทศเวี ยดนามเพื่ อใช้ ในประเทศ ส่ วนน้้ ามั นดิ บที่ ผลิ ตได้ จากโครงการ
เวียดนาม 16-1 จ้ าหน่ายทั้งในตลาดจรและในรูปแบบสัญ ญาการซื้อขายระยะสั้นโดยระบบการประมู ลราคา
ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1 จ้าหน่ายให้กับ Vietnam Oil
and Gas Group เพื่อใช้ในประเทศเวียดนาม
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ประเทศแอลจีเรีย : แหล่งผลิตน้้ามั น
เบอร์ซาบา ได้เริ่มการผลิตน้้ามันดิบ และสามารถจัดจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ เป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2558
โดยน้้ามันดิบที่ผลิตได้จะจ้าหน่ายในตลาดจรโดยมี ปตท. เป็นตัวแทน (Marketing agent) ในการหาลูกค้า
อนึ่ง ส้าหรับโครงการพื้นที่พัฒ นาร่วมไทย-มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จ้าหน่าย
ให้กับ ปตท. เพื่อน้ามาใช้ในประเทศไทยทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในปี 2558 มีการแบ่งขายให้กับบริษัท Petroliam
Nasional Berhad (PETRONAS) จ้ากัด บริษัทน้้ามันแห่งชาติของประเทศมาเลเซียเพื่อใช้ในประเทศมาเลเซีย
ตามสั ญ ญา Gas Balancing Agreement ระหว่ าง ปตท. กั บ PETRONAS ส้ าหรับ คอนเดนเสทที่ ผ ลิ ต ได้ จ ะ
จ้ าหน่ ายในตลาดจรโดยผ่ านวิธี การประมู ลราคา โดยมี ปตท. และ PETRONAS Trading Corporation Sdn
bhd (PETCO) เป็นตัวแทนร่วม (Co-Marketing Agent) ในการด้าเนินการประมูลเพื่อขายในตลาดจร
2.4.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ธุรกิจส้ารวจและผลิ ตปิโตรเลี ยมในประเทศไทยมี การแข่งขันที่ไม่รุนแรงนัก เนื่องจากความ
ต้องการปิโตรเลียมมีมากกว่าปริมาณที่ผลิตได้ และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง ดังนั้น รูปแบบ
การซื้อขายจึงเป็นไปในลักษณะสัญญาระยะยาว โดยเฉพาะสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมีการก้าหนด
เงื่อนไขเพื่อเป็นการรับประกันตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อดึงดูดความสนใจและลดความเสี่ยงของนัก
ลงทุนให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี้
จากข้อมูลโดยประมาณของปี 2558 ปตท.สผ. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากแหล่ง
ผลิตในประเทศคิดเป็นร้อยละ 31 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ซึ่งสูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิต
ของบริษัทอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทผู้ผลิต
ปตท.สผ.
เชฟรอน
โททาล
มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น
เฮสส์ เอ็กซ์โพลเรชั่น
อื่นๆ

ร้อยละของปริมำณกำรผลิต
ภำยในประเทศ
31
26
10
7
4
22

ที่มา: กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน
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วิวัฒนาการของ Shale Gas ท้าให้โครงสร้างตลาดโลกของก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนไป โดยเป็น
การเพิ่มโอกาสและความน่าดึงดูดให้ผู้ผลิต ก๊าซธรรมชาติที่มีต้นทุนต่้าก้าวเข้าสู่ตลาดโลกในรูปของการส่งออก
ก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ประกอบกับสถานการณ์ราคาน้้ามันตกต่้าในปัจจุบัน
ลูกค้าก๊าซธรรมชาติจึงเริ่มมองหาตัวเลือกอื่นที่มีราคาต่้ากว่า ซึ่งก๊าซธรรมชาติเหลวมีแนวโน้มที่ราคาจะต่้ากว่า
ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งอาจแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปจากก๊าซธรรมชาติในอนาคต
2.5

กำรจัดหำผลิตภัณฑ์หรือบริกำร
2.5.1 ขั้นตอนกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ขั้นตอนการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้

1) ขั้นตอนการส้ารวจ (Exploration Stage) เป็นขั้นตอนแรกเพื่อพยายามระบุพื้นที่ที่น่าจะ
มีศักยภาพเป็นแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น


การส้ารวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เบื้องต้น



การส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)



การเจาะและทดสอบหลุมส้ารวจ (Exploration Well)

2) ขั้นตอนการประเมิ นผลและหาขอบเขต (Appraisal/Delineation Stage) เป็ นการศึกษา
เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการประเมินขนาดและคุณสมบัติแหล่งกักเก็บ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น

เพิ่มเติม (หากจ้าเป็น)

การศึกษาลักษณะธรณีวิทยาปิโตรเลียมในรายละเอียดและการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน


Development Plan)

การประเมิ นลักษณะแหล่งกักเก็บและการวางกรอบแนวคิดในการพัฒนา (Conceptual



การเจาะและทดสอบหลุมประเมินผล (Appraisal/Delineation Well)

3) ขั้ น ตอนการพั ฒ นา (Development Stage) เป็ น ขั้ น ตอนสุ ด ท้ า ยก่ อ นการผลิ ต
ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น


การก้าหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสม



การออกแบบ สร้าง และติดตั้งอุปกรณ์การผลิต



การเจาะหลุมพัฒนา (Development Well)
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4) ขั้นตอนการผลิ ต (Production Stage) ในขั้นตอนนี้ น้้ ามั นดิ บ ก๊ าซธรรมชาติ รวมทั้ ง
ผลิ ตภัณ ฑ์ เกี่ยวเนื่อง (associated products) จะถูกผลิต ผ่านระบบควบคุม ความดันที่ปากหลุม (Wellhead)
และอุปกรณ์การผลิตอื่น ๆ รวมทั้งมาตรวัด เพื่อให้ทราบอัตราการผลิตทั้งหมด กิจกรรมที่ส้าคัญในขั้นตอนนี้ เช่น
 การติดตามอัตราการผลิต สัดส่วนของน้้าและปิโตรเลียม สัดส่วนของน้้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ และอัตราการเปลี่ยนแปลงของความดันของชั้นปิโตรเลียม
 การคาดการณ์อัตราการผลิตในอนาคต
 การซ่อมบ้ารุงหลุมผลิต และอุปกรณ์การผลิต
ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะสามารถ
ด้าเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริษัทได้เป็นอย่างดี
2.5.2 ปริมำณสำรองปิโตรเลียม
ปริมาณส้ารองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามระดับความเชื่อมั่น คือ ปริมาณส้ารองที่
พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) และปริมาณส้ารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (Unproved Reserves)
1) ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้
จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตได้นับจาก
เวลาใดเวลาหนึ่งเป็นต้นไป จากแหล่งที่ส้ารวจพบแล้วภายใต้สภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของ
ทางราชการ ณ เวลาที่ท้าการประเมินนั้น
ในทางปฏิบัติปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง ปริมาณปิโตรเลียมในแหล่งกักเก็บที่
สามารถผลิตขึ้นมาได้อย่างคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีข้อมูลการทดสอบการไหลของปิโตรเลียมในแหล่งกักเก็บ
มาสนั บสนุ น ในบางกรณี ป ริม าณส้ ารองสามารถจั ดเป็น ปริม าณส้ารองที่ พิสูจ น์แล้ว ได้โดยอาศัยข้อมู ลการ
วิเคราะห์ผ ลการหยั่งธรณี ห ลุ ม เจาะ และ/หรือ การวิเคราะห์แท่งตั วอย่างหิน ซึ่ ง บ่งชี้ ว่าแหล่ง กักเก็บที่ ก้าลั ง
พิจารณามีปิโตรเลียมอยู่ และมีลักษณะคล้ายกับแหล่งกักเก็บในบริเวณเดียวกันซึ่ งมีการผลิตแล้ว หรือสามารถจะ
ผลิตได้ โดยวิเคราะห์จากการทดสอบการไหลของแหล่งกักเก็บ นอกจากนี้ ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วจะต้องผลิตได้
โดยอุปกรณ์การผลิตและการขนส่งปิโตรเลียมที่มีอยู่แล้วหรือมีความเชื่อมั่นว่าจะติดตั้งในอนาคต
2) ปริ ม าณส้ า รองที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ พิ สู จ น์ (Unproved Reserves) คื อ ปริ ม าณปิ โตรเลี ยมที่
ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว
แต่มีความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการผลิตน้อยกว่า อันเนื่องมาจากเทคนิคในการผลิต กฎระเบียบต่าง ๆ หรือ
สภาพทางเศรษฐกิจ ปริมาณส้ารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามระดับความเชื่อมั่น ดังนี้
 ปริมาณส้ารองที่น่าจะพบ (Probable Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้
จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว แต่มีความ
เชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการผลิตน้อยกว่าปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว แต่มากกว่าปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่
อาจจะพบ (Possible Reserves)
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 ปริมาณส้ารองที่อาจจะพบ (Possible Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณ
ได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วและ
ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่น่าจะพบ แต่มีความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการผลิตน้อยกว่า
ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยา
และวิศวกรแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วใน
รายงานนี้จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. คิดเป็นปริมาณ
น้้ามันดิบและคอนเดนเสท* 180 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,591 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (558 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบ) หรือรวมทั้งหมดเป็น 738 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี้

*

รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิ โตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ปริมำณสำรองนำ้ มันดิบ คอนเดนเสท และก๊ ำซธรรมชำติท่ พ
ี ิสูจน์ แล้ ว (1)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
นำ้ มันดิบและคอนเดนเสท (2)
(ล้ ำนบำร์ เรล)
ในประเทศ ต่ ำงประเทศ รวม

ปริมำณสำรองที่พสิ ูจน์ แล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้ า

ก๊ ำซธรรมชำติ
(พันล้ ำนลูกบำศก์ ฟุต)
ในประเทศ ต่ ำงประเทศ รวม

ปริมำณเทียบเท่ ำนำ้ มันดิบ
(ล้ ำนบำร์ เรลเทียบเท่ ำนำ้ มันดิบ)
ในประเทศ ต่ ำงประเทศ รวม

113
14

74
9

187
23

2,119
336

1,695
53

3,814
389

461
70

316
17

777
87

2) การใช้ เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

4

1

5

2

1

3

4

2

6

3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิม่ เติมและการค้ นพบใหม่

4

-

4

(27)

30

3

(1)

5

4

4) การซื ้อ/ขายปริ มาณสารองที่มอี ยู่

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(27)
108

(12)
72

(39)
180

(409)
2,021

(209)
1,570

(618)
3,591

(94)
440

(42)
298

(136)
738

5) การผลิต
ปริมำณสำรองที่พสิ ูจน์ แล้ ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558

(1) ปริมาณสารองพิสจู น์แล้ วรวมถึงปริมาณสารองพิสจู น์แล้ วสุทธิที่เป็ นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้ าของแหล่งปิ โตรเลียม
(2) รวมถึงก๊ าซปิ โตรเลียมเหลวหรือก๊ าซหุงต้ ม (LPG)
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2.5.3 ปริมำณกำรผลิตของ ปตท.สผ.
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. ในปี 2558 คิดเป็น 136 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบ โดยแบ่งเป็นน้้ามันดิบและคอนเดนเสท* 39 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 618 พันล้าน
ลูกบาศก์ฟุต (97 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ) คิดเป็นอัตราการผลิตประมาณ 373,888 บาร์เรลเทียบเท่า
น้้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 14,628 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 4.07
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากโครงการซอติก้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ที่มีการผลิตเต็มอัตราการผลิต
ตลอดทั้งปีเป็นปีแรก หลังจากที่ได้เริ่มการผลิตในปี 2557
2.5.4 กำรดำเนินกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดจำกกระบวนกำรผลิตหรือ
กำรกำจัดวัตถุดิบเหลือใช้ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในปี 2558 ที่ ผ่ า นมา ปตท.สผ. ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ การมี ร ะบบการบริ ห ารและจั ด การ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เพราะจะช่วยให้ ปตท.สผ. มั่นใจได้ว่าการด้าเนินงานของบริษัทนั้น ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ การด้าเนินงานเพื่อลดผลกระทบจากกระบวนการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือการ
ก้าจัดวัตถุดิบเหลื อใช้ที่มีผ ลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรมการด้าเนินงานของ ปตท.สผ. นั้น
ถือเป็นส่วนส้าคัญ โดยประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหลัก ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมของบริษัทมีดังต่อไปนี้
 คุณภาพน้้าและการปนเปื้อนของดินจากการปล่อยเศษดินเศษหินจากการเจาะ (Drilled
Cutting) ตามที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 คุณ ภาพอากาศจากการปล่ อยก๊าซจากการเผาทิ้ง ของก๊าซส่ วนเกิ น และการรั่วไหล
ของก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต
 อุบัติเหตุที่อาจท้าให้เกิดการรั่วไหลของปิโตรเลียม (น้้ามันดิบและคอนเดนเสท) และ
สารเคมีจากกระบวนการเจาะและการผลิต
ปตท.สผ. ได้ จั ด ท้ ารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ ง แวดล้ อ ม ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ก้าหนดให้โครงการเจาะส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทุกขนาด ต้องจัดท้า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุม และก้าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม น้าเสนอต่อ
หน่วยงานก้ากับ และหน่วยงานผู้อนุญ าตก่อนเริ่ม ด้าเนินโครงการ ทั้งนี้ การด้าเนินงานของบริษัทอยู่ ภายใต้
การก้ากับดูแลของหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าด้าเนินกิจการ และส้าหรับ การด้าเนินงานส้ารวจ
และผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานก้ากับดูแลโดยตรง
และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป็นหน่วยงานผู้อนุญาต
*

รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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เพื่อให้มั่นใจว่าการด้าเนินงานของ ปตท.สผ. ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทได้
ก้าหนดแนวทางและมาตรการต่าง ๆ โดยสรุป ดังต่อไปนี้
(1) ปตท.สผ. ก้ าหนดให้ การพั ฒ นาอย่ างยั่ งยื น (Sustainable Development หรือ SD) เป็ น
แนวทางในการด้าเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการสร้างคุณค่าสูงสุดแก่มีผู้มีส่วนได้เสีย
เพื่อด้าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม และเพื่อสอดคล้องกับปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง โดยมี น โยบายการพั ฒ นาอย่างยั่ งยื น (SD G.R.O.W.T.H Policy) เพื่ อ แสดงความมุ่ งมั่ น
ขององค์กร และแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD Guideline) เป็นตัวก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน รวมถึง
มี แผนการด้าเนิ น งาน (SD Roadmap) เพื่ อก้ าหนดกรอบและทิ ศ ทางการพั ฒ นาเพื่ อการเติบ โตอย่ างยั่ง ยื น
ขององค์ก ร โดยได้ค้ านึ ง ถึงองค์ป ระกอบทั้ ง 3 ด้ านของการพั ฒ นาอย่ างยั่งยื น ได้แ ก่ เศรษฐกิจ สั งคม และ
สิ่งแวดล้อม
(2) ปตท.สผ. เป็นบริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับ
การรับรองระบบบริหารจัดการสิ่ งแวดล้ อมมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 จากบริษัท เอเจเอ รีจี สตร้าส์ จ้ ากั ด
(AJA Registrars) โดยบริ ษั ท ได้ น้ ามาตรฐานสากลนี้ ม าประยุ ก ต์ ใช้ กั บ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร และยั งคงปฏิ บั ติ อ ยู่
อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การด้าเนินงานเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล
(3) จั ดท้ ามาตรการป้ องกั น แก้ ไข ติ ดตามตรวจสอบ และลดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้ อม
ที่จะเกิดขึ้นจากการด้าเนินงานให้น้อยที่สุด ทั้งโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ
(4) ก้าหนดเป้าหมายในระยะยาวเพื่อการลดปริม าณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของ
บริษัทอย่างน้อยร้อยละ 20 จากปี 2555 ภายในปี 2563 และได้ก้าหนดเป้าหมายในระยะสั้นเพื่อการลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกส้าหรับปี 2558 ไว้ที่ร้อยละ 3.5 ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึงร้อยละ
4.7 ซึ่ ง เกิน เป้ า หมายที่ ตั้ ง ไว้ และมี ผ ลการด้ า เนิ น งานในการบริห ารจั ด การการปลดปล่ อยก๊ าซเรือ นกระจก
ดังตารางต่อไปนี้ ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2558
ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก*
(Greenhouse Gas Emissions: GHGs)

หน่วย

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทั้งหมดที่ปล่อยโดยตรง
(Direct Total GHGs)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ทางอ้อมทัง้ หมด
(Indirect Total GHGs)

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า

2555

2556

2557

4,431,144 4,459,039 4,399,529

1,649

1,830

3,520

2558

4,163,609

2,073
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ปริมำณกำรปล่อยก๊ำซเรือนกระจก*
(Greenhouse Gas Emissions: GHGs)

2555

2556

2557

ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ทางอ้อมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เทียบเท่า
(Other Relevant Indirect GHG Emission)

12,817

12,470

33,622

23,318

ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า/
พันตันการผลิต

337

310

308

291

ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจก
(GHG Intensity)

หน่วย

2558

* ส้าหรับโครงการในประเทศ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ โครงการบงกช (แหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้) โครงการเอส 1 และโครงการพีทีทีอีพี 1
(5) น้าระบบมาตรฐานสากล ISO 14064-1:2006 เรื่องข้อก้าหนดและข้อแนะน้าระดับองค์กร
ส้าหรับการตรวจวัดปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริม าณก๊าซเรือนกระจก รวมถึง กรอบ
อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention
on Climate Change หรือ UNFCCC) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจ ติดตามและรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกของบริษัท รวมทั้งท้าการประเมินความเสี่ยงของการด้าเนินงานด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) และปรับปรุงวิธีการตรวจวัดการรั่วไหลของก๊าซเรือนกระจก
จากการด้าเนินงานที่แม่นย้าขึ้นจากที่ผ่านมาด้วย
(6) ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว (Green Practices) เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการ
ท้ างานที่ เป็ นมิ ตรต่ อสิ่ งแวดล้ อม และเกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมน้ อยที่ สุ ด โดยมุ่ งสู่ ความเป็ นเลิ ศทั้ งในเรื่อง
สิ่ งแวดล้ อม สั งคม และธรรมาภิ บาล โดยการลดรอยเท้ าคาร์ บอน (Carbon Footprint) อาทิ การลดปริมาณการ
ปลดปล่ อยก๊ าซเรือนกระจกจากกิ จกรรมของบริษั ท ทั้ งในส่ วนที่ ต้ องผ่ านทางกลไกการพั ฒ นาที่ สะอาด (Clean
Development Mechanism หรือ CDM) และรอยเท้ าน้้ า (Water Footprint) เพื่ อเพิ่ มความหลากหลายทางชี วภาพ
(Biodiversity) เพิ่มประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) อาทิ การน้าก๊าซส่วนเกินที่ต้องน้าไปเผาทิ้งมา
ใช้ ประโยชน์ ในการผลิ ตกระแสไฟฟ้ าของโครงการ หรื อการน้ ากลั บเข้ าสู่ กระบวนการผลิ ต การศึ กษารู ปแบบ
การใช้ พ ลั งงานในกระบวนการผลิ ตและจั ดท้ ามาตรการลดการใช้ พ ลั งงาน การประเมิ นความเสี่ ยงเชิ งพื้ น ที่
ต่อการขาดแคลนน้้าในพื้ นที่ด้าเนินกิจกรรมของบริษั ท และเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ปฏิบัติการ
ลดปริมาณการปล่อยของเสียออกสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการด้าเนินงานของบริษัท โดยรายละเอียดของ
โครงการ Green Practices ปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2558
(7) อัดกลับน้้าจากกระบวนการผลิตทั้งหมดลงสู่ชั้นหินกักเก็บใต้ดิน โดยตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้น
มา ประสิทธิภาพการอัดกลับน้้าจากกระบวนการผลิตลงสู่ชั้นหินกั กเก็บเท่ากับร้อยละ 100 ส้าหรับโครงการบงกช
โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และโครงการพีทีทีอีพี 1
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(8) ควบคุมปริมาณโคลน ที่ติดไปกับเศษดินเศษหินที่ปล่อยทิ้ง (Synthetic Oil on Cutting หรือ
SOC) ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงท้าการศึกษาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับเทคโนโลยีในการลดปริมาณและปรับปรุงคุณภาพของเสียที่เกิดขึ้นจากการเจาะอีกด้วย
(9) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งจากการอุปโภคบริโภค คุณภาพน้้าทะเล ตะกอนดิน
สัตว์หน้าดิน และปลาบริเวณรอบแท่นผลิต ตามมาตรการที่ก้าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจ้าทุกปี
(10) จัดเตรียมแผนเผชิญเหตุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงอบรมและฝึกซ้อม เพื่อรองรับ
เหตุการณ์ การรั่วไหลของน้้ามันในระดับ Tier 1 รวมถึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของ
กลุ่ ม อุ ตสาหกรรมน้้ ามั น (Oil Industrial Environmental Safety Group Association หรื อ IESG) เพื่ อเตรี ยมความ
พร้อมในการรองรับสถานการณ์การรั่วไหลของน้้ามันในระดับ Tier 2 และเป็นสมาชิกของ Oil Spill Response Limited
(OSRL) โดยร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์การรั่วไหลของน้้ามันในระดับ Tier 3
อีกด้วย โดยในปี 2558 บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมฝึกซ้อมการบริหารวิกฤตการณ์ ระดับชาติ (Crisis Management
Exercise: C-MEX-15) อีกด้วย
(11) บริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมส้ารวจและผลิต และกิจกรรมสนับสนุนให้เป็นไป
ตามข้อก้าหนดของกฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปด้าเนินการ ส้าหรับประเทศไทย ปตท.สผ. บริหารจัดการ
ของเสียตามประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ควบคู่ไปกับประกาศฯ อื่ น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทได้ขนส่งของเสีย
ปนเปื้อนปรอทไปก้าจัดในยุโรป ภายใต้ข้อก้าหนดของอนุสัญญาบาเซล ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
และก้ากับดูแลโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการของเสียของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง
(12) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมอื่น ๆ สถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย หน่วยราชการ และองค์กรต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ การพัฒนาและปรับปรุง
วิธีการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
(13) ผลการด้ า เนิ น งานด้ า นความปลอดภั ย มั่ น คง อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มของ
ปตท.สผ. ได้รับการตรวจประเมินและรับรองโดยองค์กรภายนอก และผลจากความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน
ส่งผลให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายในการได้รับการรับรองรายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative)
ในระดับสูงสุด เป็นปีที่ 4 ต่อเนื่องกัน ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปี 2558
(14) ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน (ปี 2557 - 2558) ให้เป็นสมาชิกของบริษัท
ที่ติดอันดับดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ในระดับ DJSI World ใน
ส่วนของกลุ่มบริษัทน้้ามันและก๊าซ (Oil and Gas Industry)
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(15) ปตท.สผ. ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ โดย Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่ งเป็ น องค์ กรที่
รวบรวมข้ อมู ลทางด้ านบรรษั ทภิ บาลสิ่ งแวดล้ อม (Environmental Governance) ให้ เป็ นบริษั ทที่ มี ระดั บผลการ
ด้าเนินงานสูงสุดในกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และฮ่องกงในการเปิดเผยข้ อมูลการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอยู่ในรายชื่อของ
Carbon Disclosure Leader Index (CDLI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกันอีกด้วย (ปี 2557 - 2558) โดยในปี 2558 ปตท.สผ.
เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการจัดล้าดับให้อยู่ในระดับสูงสุด (A list) จาก 113
บริษัททั่วโลกที่มีผลการด้าเนินงานที่ยอดเยี่ยมด้านความมุ่งมั่นต่อการด้าเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
2.5.5 ผลกำรปฏิบัติงำนในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ในช่วงเวลา 3 ปีที่ผ่านมา คือ ตัง้ แต่ปี 2556 ถึงปี 2558 บริษัทได้ด้าเนินงานตามข้อก้าหนด
ของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีตัวอย่างดังนี้
1) จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญ าต
พิจารณาส้าหรับโครงการใหม่ ๆ พร้อมทั้งจัดท้ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับอนุมัติตามระยะเวลาที่ก้าหนดอย่างสม่้าเสมอ
2) บ้ า บั ด และก้ า จั ด ของเสี ย จากกิ จ กรรมการด้ า เนิ น งานตามประกาศกรมเชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชาติ และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
3) จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานด้าน SSHE ประจ้าเดือนและประจ้าปี เพื่อเสนอ
ต่อกรมเชื้ อ เพลิ งธรรมชาติเพื่ อพิ จ ารณา พร้อมทั้ง รับ การตรวจประเมิ นด้ าน SSHE ณ พื้ น ที่ป ฏิ บั ติงาน โดย
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
4) โครงการของ ปตท.สผ. ยังคงได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย (Occupational Health and Safety Standard หรื อ OHSAS) (มอก.) 18001:2007 ในพื้ น ที่
ด้าเนิ นโครงการในประเทศ ได้แก่ โครงการเอส 1 และโครงการพี ทีทีอี พี 1 ด้ านการส้ารวจและผลิ ตปิ โตรเลียม
โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ด้านการสนับสนุนกิจการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมนอก
ชายฝั่งทะเล รวมถึงโครงการอาทิตย์และโครงการบงกช นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีแผนที่จะด้าเนินการขอรับการ
ตรวจประเมินเพื่อรับการรับรองระบบกับโครงการสินภูฮ่อมหรือโครงการในต่างประเทศในปี 2559 อีกด้วย
5) ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับระบบ
มาตรฐานการจั ดการสิ่ งแวดล้ อมสากล (International Organization for Standardization หรือ ISO) ISO 14001
ฉบับปรับปรุงใหม่และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก AJA
Registrars ภายใต้ การรับ รองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ในทุ กหน่วยปฏิ บั ติก าร
ที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด้าเนินการเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการด้าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง รวมถึงรักษา ควบคุม ดูแล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบการ
จัดการด้าน SSHE ของบริษัท โดยครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการดังต่อไปนี้
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5.1) แหล่ ง บงกชเหนื อ และบงกชใต้ ข องโครงการบงกช ด้ า นการส้ า รวจและผลิ ต
ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
5.2) โครงการอาทิตย์ ด้านการส้ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
5.3) โครงการเอส 1 ด้านการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
5.4) โครงการพีทีทีอีพี 1 ด้านการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
5.5) โครงการฐานสนั บสนุ นการพั ฒ นาปิ โตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลาและระนอง)
ด้านการสนับสนุนกิจการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเล
5.6) ศูนย์วิจั ยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. ด้านการบริหารจั ดการและบ้ารุงรักษาอาคาร
ศูนย์วิจัยตัวอย่างแท่งหิน รวมถึงการขนส่งตัวอย่างหินและการเก็บรักษาเอกสารของบริษัท
5.7) แหล่งมอนทารา ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่งที่ดาร์วินและส้านักงาน
ของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แอชมอร์ คาร์เทียร์) พีทีวาย จ้ากัด ที่เครือรัฐออสเตรเลีย
นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะพัฒ นาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน
ดังกล่าวในโครงการสินภูฮ่ อมและโครงการอื่น ๆ ในต่างประเทศ ซึ่งบริษัทเป็นผู้ด้าเนินการเอง และด้าเนินการ
ขอรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมในอนาคตอีกด้วย
ส้าหรับอัตราการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคาร์บอนในปี 2556 ปี 2557 และปี 2558
มีค่าเท่ากับ 2.92, 0.09 และ 0.90 ตัน/ล้านตันการผลิต ตามล้า ดับ ซึ่งอัตราการรั่วไหลในปี 2558 ยังอยู่ภายใน
เป้ า หมายที่ ได้ ป ระมาณการไว้ที่ 2.26 ตั น /ล้ า นตั น การผลิ ต และมี ค่ าต่้ ากว่า ค่ าเฉลี่ ยของ IOGP ในปี 2557
ที่ 4.25 ตัน/ล้านตันการผลิต โดยผลการด้าเนินงานดีกว่าเป้าหมายของบริษัทนั้น เป็นผลมาจากการรณรงค์การ
ลดอุบัติเหตุจากการขุดเจาะและการขนส่ง แม้ในช่วงที่ผ่านมาจะมีกิจกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นก็ตาม แต่สถิติการเกิด
อุบัติเหตุกย็ ังคงดีกว่าเป้าหมายที่ก้าหนดไว้
ปตท.สผ. มีนโยบายด้านความปลอดภัยที่ชัดเจนเสมอมาในการด้าเนินงานของบริษัท
คือมุ่งเน้นให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยบริษัทมีดัชนีชี้วัดผลการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ อัตรา
การเกิดอุบัติเหตุ ถึ ง ขั้ น หยุ ด งานและอั ต ราการบาดเจ็ บ จากอุ บั ติ เหตุ ในปี 2558 ปตท.สผ. มี อั ต ราการเกิ ด
อุบั ติ เหตุถึ ง ขั้น หยุด งานและอัต ราการบาดเจ็ บ จากอุ บั ติเหตุที่ 0.13 และ 1.11 ครั้งต่ อ 1 ล้ านชั่ วโมงท้ างาน
ตามล้าดับ ซึ่งมีค่าต่้ากว่าค่าเฉลี่ ยของ IOGP ในปี 2557 ส้าหรับอัตราการเกิดอุบัติเหตุถึงขั้นหยุด งานที่ 0.36
และอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุที่ 1.54 ครั้งต่อ 1 ล้านชั่วโมงท้างาน และมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกด้วย
ในขณะเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการขยายการด้าเนินงานของบริษัทที่มี อย่างต่อเนื่อง
ปตท.สผ. ได้ให้ความส้ าคัญ กับการจั ดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยให้มี ความเข้มงวดและครอบคลุ ม
ในทุก ๆ หน่วยปฏิบัติการทั้งในและต่างประเทศ ช่วงปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการปรับปรุงระบบเอกสารที่ใช้
เป็นมาตรฐานและแนวทางในการบริหารและจัดการด้ าน SSHE ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ด้าเนินการอบรมให้
ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SSHE แก่พนักงานทุกคน และได้ด้าเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลด
อัต ราการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ให้ เหลื อ น้ อยที่ สุ ด และถึง แม้ ว่าที่ ผ่ านมาบริษั ท ได้ มี การก้าหนดมาตรการด้ านความ
ปลอดภัยต่าง ๆ เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการด้าเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคตต่อไป
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2.5.6 มีข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำท
ไม่มีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
2.5.7 กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส้ า คั ญ ด้ า นความปลอดภั ย มั่ น คง อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อมในทุกขั้นตอนการด้าเนินธุรกิจ รวมถึงการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
เพื่ อ มุ่ ง เน้ น ให้ เ ป็ น องค์ ก รที่ ป ราศจากอุ บั ติ เหตุ (Target Zero) และเป็ น องค์ ก รที่ พั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ทั้ ง นี้
การปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. นั้น ยึดถือระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System หรือ SSHE MS) และด้าเนินงาน
สอดคล้องตามข้อก้าหนดและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ปตท.สผ. ได้เน้นย้้าการบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process Safety
Management หรื อ PSM) ควบคู่ กั บ ความปลอดภั ย ในการปฏิ บั ติ ง าน (Operational Safety Management)
เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดความสูญเสียจากอุบัติภัยรุนแรง โดย ปตท.สผ. ได้ก้าหนดดัชนีชี้วัดเพื่อวิเคราะห์
และบริหารจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต อาทิ อุบัติเหตุรั่วไหลระดับ 1 และระดับ 2 (LOPC Tier 1
และ Tier 2) ซึ่ งในปี 2558 อัตราการเกิ ด อุบั ติเหตุ รั่วไหลระดั บ 1 และระดับ 2 ของบริษั ท มี ค่าต่้ากว่า IOGP
ที่ 79% และ 66% ตามล้าดับ
นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังเชื่อว่าวัฒ นธรรมองค์กร (SSHE Culture) นั้นเป็นพื้นฐานส้าคัญใน
การพัฒนาผลการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้รณรงค์สร้าง
จิตส้านึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนผ่านการจัดฝึกอบรมและประชาสัมพั นธ์อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ ปตท.สผ. ก้าวไปสู่การเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุและเพื่อความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมุ่งเน้นให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนปฏิบัติตามข้อก้าหนดต่าง ๆ
ด้าน SSHE อย่างเคร่งครัด
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3. ปัจจัยควำมเสี่ยง
เนื่องด้วยธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมมีความซับซ้อนทั้งในเชิงเทคนิคและการดาเนินงาน ประกอบกับ
ใช้เงินลงทุนสู งในการดาเนินโครงการ ดังนั้น การพิจารณาปัจจั ยเสี่ยงที่มี ผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ
ปตท.สผ. จึงเป็นสิ่งที่ต้องให้ความสาคัญ โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในองค์กรและปัจจัยเสี่ยง
ที่เกิดจากภายนอกองค์กร
3.1

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยใน
3.1.1 ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนเพิ่มเติมในโครงกำรปัจจุบันและโครงกำรใหม่

แม้ ว่าสถานการณ์ ราคาน้ ามั นและเศรษฐกิจในตลาดโลกอยู่ในระดับต่า ปตท.สผ. ยังต้ องมี การ
ขยายการลงทุนเพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาว ควบคู่กับการเพิ่มมูลค่าในโครงการลงทุน
ปัจจุบันเพื่อรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตของธุรกิจและผลประกอบการให้มีความยั่งยืนในระยะยาว
โดยมุ่งเน้นการได้สัมปทานต่อเนื่องของโครงการบงกช ซึ่งสัมปทานจะหมดอายุในปี 2566 – 2567 และการเข้าซื้อ
หรือ ร่วมลงทุน ในแหล่ง ปิโตรเลียมในประเทศไทยที่ยัง มีศักยภาพเหลืออยู่ รวมทั้ง เน้น การเติบโตเพิ่ม ขึ้นใน
พื ้น ที ่ที ่เ ป็น ฐานในการเติบ โตเชิง กลยุท ธ์ (Growth Platform) ซึ ่ง อาจมีป ระเด็น ความเสี ่ย งอยู ่บ ้า ง เช่น
ความไม่ช ัด เจนเรื ่อ งการรื ้อ ถอนอุป กรณ์ก ารผลิต และสิ ่ง ก่อ สร้า ง การเปลี ่ย นแปลงทางการเมือ ง
ความไม่ชัดเจนของการแบ่งปันผลประโยชน์ เป็นต้น ในการนี้ ปตท.สผ. ได้มีแผนบริหารจัดการปัจจัยซึ่งอาจ
ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและขยายฐานการลงทุน อาทิ การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้แก่
ผู้มีส่วนได้เสียและทาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ประสานงาน ติดตาม และร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการรื้อถอน
อุปกรณ์การผลิต ที่เหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิค ข้อกาหนดของกฎ ระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความเป็นไปได้
ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึง ผลกระทบด้านต่อสิ่ง แวดล้อมและสังคมเพื่อกาหนดแผนป้องกันความเสี่ย ง
ที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า
นอกจากนี้ ในการตัดสินใจลงทุน ปตท.สผ. ยังคานึงถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ จึงจัดให้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นประจา และบริษัทยังมีแนวทางการ
ดาเนินงาน เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการในการลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) เพื่อบริหารจัดการ
ผลกระทบจากความเสี่ยงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บภาษีคาร์บอนที่อาจเกิดขึ้นในประเทศที่บริษัทมีการ
ปฏิบัติงาน เช่น ประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย หรือประเทศเป้าหมายที่จะเข้าลงทุ น และผลกระทบเชิง
กายภาพต่อโครงสร้างและสิ่งก่อสร้างในการผลิตจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น
สาหรับการลงทุนในพื้นที่และประเทศใหม่ ๆ ที่ไม่คุ้นเคย อาจมีความเสี่ยงเกิดขึ้น หลากหลาย
ดั งนั้ น ในการลงทุ น แต่ ล ะครั้ง จึ ง มี แ นวทางในการป้ องกั น ความเสี่ ย งโดยพิ จ ารณาปั จ จั ย ความเสี่ ย งต่ าง ๆ
ทั้งทางด้านศักยภาพของแหล่งปิโตรเลียม ลักษณะและขนาดของโครงการ การได้มาซึ่งแหล่งปิโตรเลียมและ
ปริมาณสารองเพิ่มเติม การดาเนินการ ความสามารถของผู้ดาเนินการ เงื่อนไข และความชัดเจนของการแบ่ง
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ผลประโยชน์และการปฏิบัติตามข้อสัญญา สภาพทางภูมิศาสตร์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ความมั่นคงทางด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน เพื่อนามา
ประกอบการพิจารณาในการคัดเลือกโครงการ รวมทั้งได้มีการหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่กล่าว
มาแล้วข้างต้นล่วงหน้า และชดเชยความเสี่ยงเหล่านี้ไว้ในกระบวนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือ
ในสัญญาซื้อขาย/ร่วมทุน
กระบวนการที่ใช้พิจารณาการลงทุน คือ กระบวนการการกลั่นกรองการลงทุนที่มีการพิจารณา
โอกาส ความเสี่ ยง และความคุ้มค่าอย่างละเอียด โดย ปตท.สผ. มีระบบการพิ จารณาการลงทุนในโครงการใหม่
ตลอดจนการเข้าร่วมทุน (Farm-in) การซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) และการถอนหรือลดสัดส่วนการลงทุน
(Withdrawal or Divestment) อย่างรอบคอบ เพื่อให้การขยายการลงทุนเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท
และเกิดความเหมาะสมต่อการลงทุนในประเภทธุรกิจและเทคโนโลยีทั้งที่ เป็น Conventional และ Unconventional
โดยคณะกรรมการกลั่ นกรองการลงทุน (Investment Committee) และคณะกรรมการจัดการ (Management
Committee) ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แล้วจึงเข้าพิจารณา
ในคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่ออนุมัติในลาดับขั้นสุดท้าย
3.1.2 ควำมเสี่ยงในกำรสำรวจ
ธุ รกิ จ ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มจ าเป็ น ต้ อ งท าการส ารวจเพื่ อ หาแหล่ ง ปิ โตรเลี ย มใหม่ ๆ
มาทดแทนปริมาณสารองปิโตรเลียมที่ ได้ผลิตและสร้างรายได้ของบริษัท รวมไปถึง การสารวจเพื่อหาปริมาณ
สารองปิโตรเลียมเพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการผลิตขององค์กรและรองรับการเติบโตในอนาคต
ในกิจกรรมการสารวจนั้น เป้าหมายสาคัญ คือ การค้นหาแหล่งปิโตรเลียมที่มีขนาดของแหล่ง
ที่สามารถผลิตได้ในเชิงพาณิ ชย์ ความเสี่ ยงในกิจกรรมการสารวจส่วนใหญ่ เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางด้าน
ธรณีวิทยาในการค้นหาแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม (Geological Risks) และความไม่แน่นอนของปริมาณปิโตรเลียม
ที่ค้นพบ (Resources Uncertainty)
ปัจจัยความเสี่ยงสาคัญที่เกี่ยวกับการสารวจปิโตรเลียมจึงเกี่ยวข้องกับเงินลงทุนทากิจกรรมการ
สารวจ การเจาะหลุมสารวจ (Exploration Well) และหลุมประเมินศักยภาพ (Appraisal Well) ตลอดจนระยะเวลา
ในการศึกษาด้านธรณี วิทยาและธรณี ฟิสิ กส์ก่อนการเจาะหลุม โดยที่เกณฑ์ ในการตัดสินใจลงทุนเพื่อทาการ
สารวจปิโตรเลียมจาเป็นต้องทาการศึกษาและประเมินความคุ้มค่าในการลงทุน ได้แก่ การประเมินโอกาสในการ
ค้นพบปิ โตรเลี ยม หรือการประเมิ นความเสี่ ยงทางธรณี วิทยา (Geological Risks) การประมาณขนาดแหล่ง
ปิโตรเลียม (Resource Estimation) หรือปริมาณทรัพยากรในกรณีที่ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมในแปลงสารวจ การ
ประมาณการค่าใช้ จ่ายการส ารวจ ได้ แก่ ค่าทาการศึกษาด้านธรณี วิทยา (Geological Studies) ค่าทาคลื่นไหว
สะเทือน (Seismic) และค่าหลุมเจาะ (Wells) ตลอดจนการประเมินมูลค่าขนาดแหล่งปิโตรเลียมในกรณีที่ประสบ
ความส าเร็จ ในการเจาะส ารวจ โดยค านึ ง ถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เกี่ ย วข้ อ ง เช่ น ค่ า ใช้ จ่ า ยในการพั ฒ นาและผลิ ต
ผลตอบแทนที่จ่ายให้รัฐตามเงื่อนไขสัญญาหรือสัมปทาน เป็นต้น
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ในการพิ จ ารณาการลงทุ น ด้ า นการส ารวจ บริ ษั ท มี ก ระบวนการที่ ชั ด เจนและเกณฑ์ ใ น
การตัด สิ นใจในแต่ล ะขั้นตอน ตั้งแต่ห ลั กเกณฑ์ การเลือกแอ่ง ปิโตรเลียมที่มี ศักยภาพ (Potential Petroleum
Basins) การประเมิ น ศักยภาพของแปลงในแอ่งปิโตรเลียม และการศึกษาทางด้านธรณี วิทยา (Subsurface
Studies) และการศึ ก ษาปั จ จั ย ความเสี่ ย งที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ การลงทุ น (Above-Ground Risks) โดยกลุ่ ม งาน
ธรณีศาสตร์และการสารวจจะทาการประเมินศักยภาพครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วโลก เพื่อทาการคัดเลือกพื้นที่
ที่มีศักยภาพสูงสุด และนามาพิจารณาเพื่อเข้าประมูลพื้นที่หรือเข้าร่วมทุน และเมื่อได้โครงการแล้วจะวางแผน
การส ารวจทั้ งระยะสั้ น และระยะยาว ภายใต้ ก รอบงบประมาณการส ารวจที่ บ ริษั ท ก าหนดไว้ (Exploration
Portfolio Management and Exploration Budget Allocation) โดยกระบวนการเหล่ า นี้ จ ะมี การทบทวนทุ กปี
และมีการปรับพื้นที่เป้าหมายและกลยุทธ์การสารวจให้สอดคล้องกับผลการสารวจที่ผ่านมา
นอกจากนี้ บริษั ท ยั ง ก าหนดให้ ก ารศึ ก ษาทางด้ า นการส ารวจต้ อ งผ่ า นการพิ จ ารณาของ
คณะทางานสอบทานการประเมินศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการและผลการศึกษาโครงการ
สารวจต่าง ๆ ได้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ และการประเมินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมถึงเป็นไป
ตามกระบวนการดาเนินงานของบริษัท (Standard and Guideline) เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน
และให้ผลการสารวจเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนดไว้
3.1.3 ควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำโครงกำร
สืบเนื่องจากสถานการณ์ ราคาน้ามั นที่ตกต่า ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจในการเลื่อนการ
พั ฒ นาโครงการลงทุ น หลั กของ ปตท.สผ. ออกไป อาทิ โครงการมาเรีย นา ออยล์ แซนด์ แหล่ ง แคช/เมเปิ ล
ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เป็นต้น อย่างไรก็ดี ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ได้แก่ ความล่าช้า
และค่าใช้จ่ายเกินวงเงินงบประมาณ เป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทจึงเตรียมความพร้อมและกาหนดแนวทาง
การป้องกันความเสี่ ยง เพื่ อให้ส ามารถดาเนินโครงการได้ตามคุณ ภาพงานที่ต้องการภายในระยะเวลาและ
งบประมาณที่กาหนด ดังนี้
1)
ด้ านการบริหารโครงการ: ให้ ความส าคั ญต่ อการก าหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหาร
โครงการ การวางแผนโครงการ และการออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
การติดตามควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนินโครงการได้ทันตามกาหนด และพยายามควบคุม
ค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
2)
ด้านบุคลากรและระบบงาน: ให้ความสาคัญ ในการพัฒ นาบุคลากรด้านการบริหาร
โครงการ รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์ อีกทั้งการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในโครงการต่าง ๆ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุง
วิธีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการควบคุมมาตรฐานการพัฒนาโครงการของบริษัท (Project Realization
Process) เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ กาหนดเวลาแล้วเสร็จ
และงบประมาณของโครงการ
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3)
ด้านสั ญ ญา: เนื่องจากการพัฒ นาโครงการจ าเป็นต้องทางานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่ อ
บรรลุเป้าหมายของโครงการ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญ กับการร่างและกาหนดเงื่อนไขสัญญาเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสัญญา
และกรณี พิ พ าทกั บ คู่ สั ญ ญา ความเสี่ ย งเหล่า นี้ ส ามารถควบคุ ม ได้ โดยเริ่ม จากการเจรจา ซึ่ งต้ องใช้ ความรู้
ความสามารถจากบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ฝ่ายวิศวกรรมก่อสร้าง ฝ่ายจัดหา ฝ่ายการเงิน
และบัญชี และฝ่ายกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ การบริหารสัญญาที่รอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงต่าง ๆ ซึ่งจะ
กระทบต่อแผนการดาเนินงานและผลประกอบการของบริษัทโดยภาพรวม
3.1.4 ควำมเสี่ยงในกำรผลิต
ในการผลิตปิโตรเลียมต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายด้าน ตั้งแต่หลุมผลิต ผ่านกระบวนการผลิต
จนกระทั่งถึงจุดขาย อาทิ ศักยภาพของหลุมผลิต อุปกรณ์การผลิตชารุดหรือบกพร่อง การปฏิบัติงานผิดพลาด
ของบุคลากร และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เป็นต้ น ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและปริมาณ
การผลิตและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรง
ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการผลิตตั้งแต่การวางแผน
และออกแบบโครงสร้างแท่นผลิต กระบวนการผลิต รวมถึงระบบควบคุมด้านการผลิต ระบบการบารุงรักษาเชิง
ป้องกัน การซ่อมบารุง รวมทั้งได้นาระบบการบริหารจัดการ เพื่อปรับปรุงความเชื่อมั่นในการผลิตอย่างต่อเนื่องและ
ปลอดภัย (Asset Reliability & Integrity Management System หรือ ARIMS) มาใช้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการ
สูญ เสียจากการผลิตอันเนื่องมาจากอุปกรณ์เ สียหายหรือเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ ยังเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
บริห ารจั ดการ การบ ารุงรักษาเชิ ง ป้ องกั นและการตรวจสอบ โดยมี เป้ าหมายสาคั ญ คื อ ไม่ มี ก ารหยุ ดผลิ ต
เนื่ อ งจากความบกพร่ อ งของอุ ป กรณ์ ต่ า ง ๆ (Zero Unplanned Shutdown) ส่ ว นในด้ า นบุ ค ลากรเพื่ อ การ
ปฏิบัติงานนั้น ได้จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน
ให้มีความเข้าใจ ความรู้ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนั้น บริษัทมีคณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk
Committee หรือ ORC) เพื่อให้ ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการทั้งในด้านเทคนิค ด้านสัญญา
และงานสนับสนุนการปฏิบัติการของโครงการต่าง ๆ ในภาพรวมให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิผล
3.1.5 ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรตลำดและกำรจำหน่ำยปิโตรเลียม
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษั ทเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องพึ่งพาตลาดภายในประเทศ
เป็นหลัก หากความต้องการใช้ ผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อ
รายได้ ข องบริษั ท ดั ง นั้ น ปตท.สผ.จึ ง มี น โยบายขยายการลงทุ น ในโครงการส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มใน
ต่างประเทศ เช่น การลงทุนในโครงการที่ผลิตน้ามันดิบ ได้แก่ โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการเวียดนาม 16-1
โครงการโอมาน 44 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เป็นต้น ซึ่งถือเป็นการกระจายความเสี่ยงแทนที่จะพึ่งพา
ตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว
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ในส่วนของการจาหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศ ซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่ คือ ปตท. นั้น ปตท.สผ.
ได้ทาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติกับ ปตท. เป็นสัญญาระยะยาว โดยมีอายุสัญญาประมาณ 25 – 30 ปี เนื้อหา
สัญญาจะระบุให้ผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณการซื้อขั้นต่าต่อปีไว้ หากผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้
ตามที่ตกลงไว้ในสัญญา จะต้องชาระค่า ก๊าซธรรมชาติในส่วนที่ไม่รับให้แก่ ปตท.สผ. เพื่อเป็นการประกันรายได้
ส่วนหนึ่งและการลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากผู้ซื้อไม่รับซื้อก๊าซธรรมชาติ
เพื่ อตอบสนองต่อความต้องการพลัง งานของประเทศที่ เปลี่ ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิ จ
ปตท.สผ. ได้ติดตามแนวโน้มเศรษฐกิจและความต้องการพลั งงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานกับ ปตท.
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและจัดทาแผนการพัฒนา
โครงการแบบองค์รวม เพื่อพัฒ นาและเพิ่มปริมาณสารองจากโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
พลังงานของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศโมซัมบิกที่มีปริมาณสารอง
ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ และสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ได้ ซึ่งสอดรับ
กับแผนการนาเข้า LNG ของ ปตท. ในอนาคต ที่จะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
3.1.6 ควำมเสี่ยงในด้ำนขีดควำมสำมำรถขององค์กร
ความสามารถขององค์ กรเป็น ปั จ จั ยส าคั ญ อย่างยิ่ง ต่อการดาเนิ นงานของบริษั ทให้ ได้ต าม
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรและกระบวนการดาเนินงานเป็นส่วนประกอบหลักในการกาหนดขีด
ความสามารถที่จะนาความสาเร็จมาสู่องค์กร ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น คือ การขาดผู้เชี่ยวชาญหรือองค์ความรู้
ในด้านที่จะสนับสนุนการเติบโตให้กับบริษัท การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการทางาน ทั้งนี้
เพื่ อ รั ก ษาบุ ค ลากรหลั ก ให้ ท างานกั บ บริ ษั ท ต่ อ ไปได้ ปตท.สผ. จึ ง ได้ เร่ ง พั ฒ นาองค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี
กระบวนการทางาน และบุคลากร เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้การดาเนินงานและการขยายกิจ การประสบ
ความสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
1)
การพั ฒ นาองค์ ความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจั ย และพั ฒ นาของ
องค์กร ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท โดยจัดทาแผนการพัฒ นาขีดความสามารถและเทคโนโลยี
(Capability and Technology Development Roadmap) และแผนการศึกษาเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้อง
ต่อเป้าหมายการเจริญ เติบโตตามแผนธุรกิจทั้งหมด 5 ส่วน ได้แก่ การเพิ่มความสาเร็จในการสารวจ การเพิ่ม
ระดั บ การผลิ ต การด าเนิ น การในโครงการ Unconventional การพั ฒ นาโครงการ Green Practice และ
การพัฒนาโครงการน้าลึกสาหรับโครงการที่บริษัทดาเนินการอยู่
2)
การพัฒนาระบบ กระบวนการทางาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และ
แผนธุรกิจ เช่น การปรับกระบวนการทางานเป็น Matrix Organization มากขึ้น โดยมีการปรับปรุง พัฒนาขั้นตอน
การทางานให้สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาคู่มือการมอบอานาจ (Delegation of Authority and
Signatures หรื อ DAS) และน าไปใช้ ได้ อย่ างเหมาะสม รวมถึ งการพั ฒ นาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศให้ เป็ น
IT Global Platform พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพของระบบและควบคุมข้อมูลความลับ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
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เงินและบัญ ชี เพื่ อก้าวไปสู่ ระดับ World Class Finance อาทิ การจั ดตั้ง Treasury Center การเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงิน เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสาหรับการดาเนินงาน M&A การจัดตั้ง
Shared Service Center และ In-House Financial Academy เป็นต้น
3)
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับอนาคตที่บริษัทจะลงทุนและดาเนินงานในต่างประเทศมากขึ้น
ปตท.สผ. จึงมีการเตรียมจัดหาบุคลากรจากภายในประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนให้มีความเพียงพอ การพัฒนา
ความสามารถของบุคลากรและภาวะผู้นาให้ทันต่อความต้องการ รวมไปถึงการรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับ
องค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างความผู กพั นของพนักงานที่มี ต่อองค์กร (Employee Engagement) โดยมี
เป้าหมายอยู่ในระดับ Thailand Top Quartile ในปี 2563 ปรับกระบวนการทางด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจน
ปลู กฝั งค่านิยมและวัฒ นธรรมขององค์กร ซึ่งถือเป็นรากฐานที่สาคัญ ต่อการพัฒ นาและเจริญ เติบโตอย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่ม ปตท.
3.1.7 ควำมเสี่ยงในด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
เนื่องจากกลุ่ม ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจเกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงที่
หลากหลาย รวมถึงความเสี่ยงในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security,
Health and Environment หรือ SSHE) ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่มาจากทั้งปัจจัยภายในและภายนอก อีกทั้งความ
เสียหายอาจมีความรุนแรงมากน้อยต่างกันไป
ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง ปั จ จั ย เสี่ ย งต่ า ง ๆ ในการด าเนิ น งานของบริษั ท จึ ง ได้ มี ก ารก าหนด
นโยบายด้ าน SSHE อย่างชั ด เจน และมี ระบบการบริหารจั ด การด้านความปลอดภั ย (SSHE Management
System หรือ SSHE MS) โดยเชื่อมโยงนโยบายด้าน SSHE เป้าหมาย และกลยุทธ์ของบริษัทเข้าด้วยกัน
SSHE MS ถือเป็นข้อกาหนดขั้นพื้นฐานสาหรับทุกหน่วยงานใน ปตท.สผ. ในการดาเนินงานให้
สอดคล้องกับนโยบายด้าน SSHE ของบริษัทเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเพื่อให้มั่นใจว่าหน่วยงาน
ต่าง ๆ มีกระบวนการจัดการความเสี่ยง ทั้งในด้านความปลอดภัยของบุคคล และความปลอดภัยเชิงวิศ วกรรม
และกระบวนการผลิ ต เพื่ อมุ่ งสู่ ค วามเป็น เลิศ ในการปฏิบั ติง านให้สามารถดาเนิ นธุ รกิจได้อย่างมั่ นคงและมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ อี ก ทั้ งยั ง เป็ น การเสริ ม สร้ างศั ก ยภาพให้ ปตท.สผ. เป็ น องค์ ก รส ารวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
ระดับประเทศที่น่าเชื่อถือ ปลอดภัย และเติบโตอย่างยั่งยืน รวมถึงการเสริมสร้างวัฒ นธรรมด้าน SSHE ผ่าน
เจตนารมณ์ ของผู้ บ ริห ารและการมี ส่ วนร่วมของบุ ค ลากร และการตรวจสอบด้าน SSHE เพื่ อประเมิ นผลการ
ด าเนิ นงานให้ เกิ ดการปรับปรุ งอย่ างต่ อเนื่ อง อี กทั้ งยั งมี การสื่ อสารเพื่ อเตื อนภั ย ในเรื่อ งความปลอดภั ย ตาม
สถานการณ์ ที่ มี ค วามเสี่ ยงจากภั ยธรรมชาติ การแพร่ระบาดของโรค และเหตุ ก ารณ์ ค วามไม่ ส งบ ที่ อ าจมี
ผลกระทบต่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้รับการประกาศให้อยู่ใน Climate A List จากองค์กรเอกชนเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่ง ปตท.สผ.
เป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก 113 บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Climate A
List โดยทุกปี กว่า 1,000 บริษัททั่วโลกสมัครเข้าร่วมการจัดอันดับดังกล่าว
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การได้รับการรับรองครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพขององค์กรในการบริหารจัดการ กากับดูแล
และดาเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และนับเป็นก้าวแรกของความสาเร็จใน
การได้รับการรับรองด้านสิ่งแวดล้อมในระดับสากล แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะพัฒนาธุรกิจ
ควบคู่ไปกับการดาเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนในทุกพื้นที่ที่มีการดาเนินธุรกิจ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ ค านึ ง ถึ ง การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development)
ความรับผิ ดชอบต่อสังคมและคุณ ภาพชีวิต การใช้ทรัพ ยากรธรรมชาติอย่างมี ประสิทธิภ าพและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการตอบสนองความต้องการพลั งงานของประเทศ โดยในปี 2558 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือก
ให้ เ ป็ น สมาชิ ก ในกลุ่ ม ดั ช นี แ ห่ ง ความยั่ ง ยื น ของดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Index หรื อ DJSI)
ระดับโลกในกลุ่มน้ามันและก๊าซเป็นปีที่สองติดต่อกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดาเนินธุรกิจเพื่อการ
เติบโตอย่างยั่งยืน โดยรักษาสมดุลระหว่างการดาเนินธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
3.1.8 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
ความเสี่ ย งด้ านการเงิ น ประกอบด้ วย ความเสี่ ย งด้ า นเครดิ ต ของคู่ สั ญ ญาและความเสี่ ย ง
ด้านสภาพคล่ อง ส าหรับการบริหารความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่ สัญ ญา กลุ่ม ปตท.สผ. มี นโยบายในการท า
ธุ รกรรมกั บคู่ ค้ าที่ มี ความน่ าเชื่ อถื ออยู่ ในเกณฑ์ ที่ ดี เท่ านั้ น และจั ดให้ มี การประเมิ น และทบทวนความเสี่ ย ง
ด้านเครดิตของคู่สัญญาอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม ปตท.สผ. ขายให้กับ ปตท.
ส่วนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่ งเกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้
ในการด าเนินธุ รกิจได้อย่างเพี ยงพอในเวลาที่ ต้องการนั้น กลุ่ม ปตท.สผ. ได้มี นโยบายการบริหารความเสี่ยง
ด้านสภาพคล่ องโดยมีการจัดทาประมาณการเงินสด และมี การปรับปรุงข้อมู ลประมาณการทางการเงินอย่าง
สม่าเสมอ รวมถึงการจัดทาวงเงินสินเชื่อทั้งแบบผูกพันและไม่ผูกพัน และการให้กู้กับธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ
3.1.9 ควำมเสี่ยงจำกผู้ถือหุ้นหลักที่มีอิทธิพลอย่ำงมีนัยสำคัญต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
แม้ว่า ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. ซึ่งถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ของจานวนหุ้น
ที่มีสิทธิออกเสียงและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. ปตท. ยังเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ
การทารายการระหว่างกัน รวมถึงกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่กาหนดขึ้นเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง
การที่ ปตท. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ที่มีอานาจควบคุมเป็นหน่วยงานของรัฐ คื อ กระทรวงการคลัง ทาให้ ปตท. ต้อง
ปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เช่น
ในเรื่องการแต่งตั้งถอดถอนกรรมการ ซึ่งจะต้องพิจารณาดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้อย่างเคร่งครัด
การใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ ปตท. ถือหุ้น นั้น ต้องสอดคล้องกับมติคณะกรรมการและ
นโยบายของ ปตท. ด้วย
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ปตท.สผ. ได้กาหนดมาตรการบริหารจัดการต่าง ๆ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย เช่น
การเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลการทา
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัดตามที่กฎหมายกาหนด และในกรณีที่ขนาดของรายการระหว่างกันมีนัยสาคัญ
ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
เสนอระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
จากที่ป ระชุ ม ผู้ ถือหุ้น การเปิ ดโอกาสให้ผู้ ถือ หุ้น ซั กถามในที่ป ระชุ ม อย่างเต็ ม ที่และบัน ทึกสาระสาคัญ ไว้ใน
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดให้มีกิจกรรมพบผู้ถือหุ้นของหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการ การจัดทา PTTEP Newsletter ส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่สนใจ และกิจกรรมอื่น ๆ
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นส่วนน้อยได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางการดาเนินธุรกิจของบริษัท
และมีข้อมูลที่จาเป็นต่อการตัดสินใจในการลงทุนในหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ.
โดยสรุปในฐานะที่ ปตท.สผ. และ ปตท. เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งถูกกากับ
ดูแลอย่างเข้มงวดและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด รวมถึงได้กาหนดแนวทางดาเนินการในปัจจุบัน
ที่กล่าวข้างต้นแล้ว ความเสี่ยงในเรื่องนี้จึงได้รับการจัดการอย่างเหมาะสมและไม่มีผลกระทบอย่างมีนัยสาคัญ
ต่อผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
3.2

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก
3.2.1 ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเมืองในประเทศที่เข้ำไปลงทุน

ปตท.สผ. มุ่ ง เน้ น ขยายการลงทุ น ในพื้ น ที่ เป้ า หมายหลั ก ที่ มี ค วามส าคั ญ ในเชิ ง กลยุ ท ธ์
เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยพื้นที่การดาเนินธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. ในต่ างประเทศได้ ถู กแบ่ ง เป็ น 4 พื้ น ที่ หลั ก ได้ แ ก่ เอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ออสตราเลเชี ย
อเมริกาเหนือและอเมริกาใต้ และแอฟริกาและตะวันออกกลาง ดังนั้น บริษัทจึงกาหนดให้ทีมงานดูแลรับผิดชอบ
ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศเหล่านั้นอย่างใกล้ชิ ด และจัดให้มีบทวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยง
ทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นระยะ ๆ ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้วิเคราะห์และประเมิ นความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทาง
บริ ษั ท อั น เนื่ อ งมาจากผลของความหลากหลายในเชิ ง ภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ข องแต่ ล ะพื้ น ที่ ซึ่ ง เกี่ ย วกั บ ประเด็ น
เสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐ ภาพรวมของเศรษฐกิจ กฎหมายข้อบังคับและความปลอดภัย รวมทั้งความ
น่าเชื่อถือของประเทศที่เข้าลงทุนด้วย ซึ่งจากผลการประเมินพบว่ากลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
ค่อนข้างสูง ได้แก่ ประเทศที่อยู่ในแอฟริกาและตะวันออกกลาง จากการก่อการร้ายของกลุ่ม ISIS การประเมิน
ความเสี่ยงอย่างครบถ้วนจะเป็นการเตรียมความพร้อม โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้น สถานการณ์จะ
ถูกวิเคราะห์เป็น Scenario ต่าง ๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมิ นความเสี่ยงของ
ประเทศที่เข้าไปลงทุน และจัดเตรียมแผนรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะห์ ข้างต้น จะถูกนามาจั ดทาเป็น Risk Rating Score ของแต่ละประเทศเพื่อนามา
ประกอบการพิ จ ารณาตัด สิ นใจลงทุ นในโครงการใหม่ แ ละสะท้ อนในการประเมิ นมู ลค่าโครงการลงทุน ด้วย
นอกจากนั้น บริษัทมีการประสานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศและสถานทูตไทยในประเทศที่ เข้า
ลงทุนและสนใจจะลงทุนด้วย เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความมั่นใจว่าการดาเนินงานของ ปตท.สผ.
ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รวมถึงได้ดาเนินไปตามแนวนโยบายของประเทศเช่นกัน
3.2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance Risk)
โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ความซับซ้อนของ
บทบัญญัติตามกฎหมาย การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครั้ง ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ หรือ
แม้กระทั่งภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการออกกฎหมาย ซึ่งอาจนาไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง และส่งผล
กระทบต่อบริษัททั้งในด้านการเงิน และการดาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการ
ประกอบกิจการ รวมทั้งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับ
การบริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย โดยได้ จั ด ตั้ ง ฝ่ า ยก ากั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
(Compliance Department) ให้เป็นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่าง ๆ
ในกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อสร้างความมั่ นใจให้กับคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ว่ากลุ่ม ปตท.สผ. มี การ
ดาเนินงานตามกฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องอย่างครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย
อย่ างไรก็ตาม ในปี 2558 ได้มี การปรับปรุงกฎหมายที่ สาคั ญ ได้แก่ พระราชบั ญญั ติ ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งกาหนดเพิ่มเติมฐานความผิด
สาหรับนิติบุ คคลที่เกี่ยวข้องกับการให้ สิ นบนเจ้าหน้ าที่ของรัฐด้วย โดย ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญและ
ผลกระทบของบทบัญญั ติดังกล่าว จึงได้ทบทวนความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่นและบรรจุใน Corporate Risk
Profile ของบริษัทเพื่อให้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุม
ภายในสาหรับการป้องกันคอร์รัปชั่นให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
3.2.3 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำนำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ราคาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. อิงอยู่กับราคาน้ามันในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิด
จากหลายปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ อุ ปสงค์และอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมือง และเศรษฐกิจ
ของประเทศต่าง ๆ นโยบายการกาหนดสัดส่วนการผลิตน้ามันของประเทศในกลุ่มโอเปก ปริมาณน้ามันสารองใน
แต่ละประเทศ รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล
การเปลี่ ย นแปลงของราคาน้ ามั น ในตลาดโลกมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ ราคาน้ ามั น ดิ บ และ
คอนเดนเสทของบริษั ท ทันที ในขณะที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติ ซึ่ง เป็น ผลิตภั ณ ฑ์ ห ลักของบริษั ท ส่วนใหญ่ มี
โครงสร้างสูตรราคาซื้อขายที่มีกลไกของการป้องกันความผันผวนของราคาน้ามัน (Natural Hedge) อยู่ แต่เมื่อ
ราคาน้ามันอ้างอิงมีการเปลี่ยนแปลง ราคาก๊า ซธรรมชาติก็จะปรับไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ การซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติจะมีการปรับราคาเป็นระยะ เช่น ทุก 6 หรือ 12 เดือน เป็นต้น ตามแต่ที่ได้กาหนดไว้ในสูตรราคาของแต่ละ
โครงการ ซึ่งจะทาให้ราคาก๊าซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกว่าน้ามันดิบและคอนเดนเสท
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ปตท.สผ. ด าเนิ น การบริห ารความเสี่ ย งทางราคา โดยจั ด ให้ มี ก ารวิเคราะห์ ผ ลกระทบของ
ราคาน้ามันที่ระดับราคาต่าง ๆ ต่อรายได้ และกาไรของบริษัทเป็นประจาทุกปี เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยง
ราคาน้ามั น โดยแผนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิ จารณาจากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและรายงานให้
คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อเป็นแนวทางให้บริษัทดาเนินการต่อไป
ในปี 2558 สถานการณ์ตลาดน้ามันโดยรวมยังมีแนวโน้มอ่อนตัว โดยอุปทานน้ามันล้นตลาด
ยังคงดาเนินอย่างต่อเนื่องจากการคงอัตราการผลิตน้ามันของกลุ่มโอเปกเพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดจาก
การเติบโตของ Shale Oil นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยลบจากการแข็งตัวของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และอุปสงค์
ที่ลดลงจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในหลายภูมิภาค โดยเฉพาะประเทศจีน
ปตท.สผ. ได้ทาประกันราคาน้ ามั น ดิบตามแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษั ท ทาให้
ในปี 2558 ปตท.สผ. สามารถลดผลกระทบทางการเงิ น ต่อบริษั ท จากสถานการณ์ ราคาน้ามั นต่ าได้ อย่างมี
นัยสาคัญ
3.2.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่ ม ปตท.สผ. ได้ก าหนดให้ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็ นสกุลเงิ นหลักในการดาเนิ นงาน
(Functional Currency) ซึ่ งใช้ ในการรายงานตาม ระบ บ International Financial Reporting Standards (IFRS)
เนื่ องจากสกุ ลเงิ นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็ นสกุ ลเงิ นหลั กที่ ใช้ อ้ างอิ งในการซื้ อขายผลิ ต ภั ณฑ์ ปิ โตรเลี ยม อาทิ
น้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัท อย่างไรก็ดี กลุ่ม ปตท.สผ. ยังคงมีความเสี่ยงจากการ
เปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่
ของบริษัทเป็นสกุลเงินบาทที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เช่น ราคาขายน้ามันดิบ แม้จะมีสูตรราคาอ้างอิง
กับราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ซึ่งซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากลูกค้าหลักของบริษัทเป็น
บริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย การชาระเงินจึงต้องเป็นสกุลเงินบาทที่เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ในขณะที่บริษัทมีภาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่งผล
ให้ บ ริ ษั ทมี ค วามเสี่ ยงจากความผั น ผวนของอั ตราแลกเปลี่ ยน ซึ่ งกลุ่ ม ปตท.สผ. ได้ มี การบริ หารความเสี่ ยง
ดั งกล่ าวโดยการพิ จารณาเข้ าท าธุ รกรรมสั ญ ญาซื้ อขายหรือสั ญญาสิ ทธิ ที่ จะขายเงิ นตราต่ างประเทศล่ วงหน้ า
(Forward หรือ Option) โดยอ้ างอิ งกั บอั ตราแลกเปลี่ยนที่ ใช้ ในการรับช าระค่ าขายผลิตภั ณฑ์ ที่ เป็ นสกุ ลเงิ นบาท
ดังกล่าวข้างต้น และชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเงินลงทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยรายได้
รับที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
อนึ่ง การกาหนดให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลักในการดาเนินงาน (Functional
Currency) ยังส่งผลกระทบต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. อันเนื่องมาจากการแปลงค่ารายการ
สินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในงบการเงินในทุกรอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัท
ได้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณาให้มีสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐ อเมริก าในสั ด ส่ ว นที่ เหมาะสม และได้ พิ จ ารณาเข้ า ท าสั ญ ญาป้ อ งกั น ความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ ย น
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(Cross Currency Swap) สาหรับหนี้สินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยนดอกเบี้ยจ่าย
และเงินต้นที่ครบกาหนดชาระคืนให้อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจาก
ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ ผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. ยังได้รับผลกระทบจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา
จ ากั ด (PTTEP CA) ซึ่ งเป็ นบริษั ทย่ อยที่ ด าเนิ นการในโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ มี การใช้ สกุลเงิ นดอลลาร์
แคนาดาเป็นสกุลเงินหลักในการดาเนินงาน (Functional Currency) แต่มีภาระหนี้สินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา ทาให้มีกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้จากการแปลงค่าหนี้สินดังกล่าวเป็นสกุลเงิน
ดอลลาร์แคนาดา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการปรับเปลี่ยนภาระหนี้สินจากสกุลเงินดอลลาร์
สหรั ฐ อเมริ กาให้ เป็ น สกุ ล เงิ น ดอลลาร์ แคนาดาผ่ านการเข้ าท าสั ญ ญาป้ องกั น ความเสี่ ย งอั ต ราแลกเปลี่ ย น
(Cross Currency Swap) การจัดหาเงินกู้ใหม่เป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา รวมถึงการดาเนินการอื่น ๆ ตาม
ความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงต้นทุน สภาวะตลาด และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.2.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแส
เงินสดในอนาคตและมูลค่ายุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารความเสี่ยง
ดังกล่าวโดยการรักษาสัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้อยู่ในระดับ
ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ พิจารณาการกู้ยืมเงินทั้งที่มี อัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตรา
ดอกเบี้ยลอยตัว รวมถึงการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริ หารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น สัญญา
ป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงต้นทุน
สภาวะตลาด และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ
4.1 ที่ดิน อำคำร และอุปกรณ์
4.1.1 สินทรัพย์จากโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียม1
สิ น ทรัพ ย์ ข อง ปตท.สผ. และบริษั ท ย่ อ ย โดยส่ วนใหญ่ แ ล้ ว จะอยู่ ในรูป ของสิ น ทรัพ ย์ ที่ มี
กรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ร่วมทุนในโครงการตามสัมปทานสารวจและผลิตปิโตรเลียมต่าง ๆ สินทรัพย์ดังกล่าว
จะอยู่ตามที่ตั้งของแต่ละโครงการ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่ ใช้ ในการผลิต
ปิโตรเลียม ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุมสารวจและผลิต รวมทั้งต้นทุนค่ารื้อถอนอุปกรณ์
การผลิตซึ่งประเมินมูลค่าโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และต้นทุนเพื่อการได้มา
ซึ่งสิทธิสัมปทาน ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยเข้าซื้อ (Acquisition) สิทธิตามสัมปทานปิโตรเลียม
ทั้งนี้ สินทรัพย์จากโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจะแสดง
ตามสิทธิถือครองตามสัดส่วนการร่วมทุนในแต่ละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ดังนี้
โครงกำรของ ปตท.สผ.
โครงการคอนแทร็ค 3 (แปลง บี10, บี11, บี12 และ บี13)
โครงการอี 5
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อี 5 North )
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
โครงการเอส 1
โครงการบงกช
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
โครงการอาทิตย์
โครงกำรของ ปตท.สผ.อ.
โครงการจี 4/48
โครงการเยตากุน
โครงการจี 4/43
โครงการยาดานา
โครงการบงกช (แปลง จี 12/48)
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50)
โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
(แปลง บี-17)

1

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 24.5
ร้อยละ 25
ร้อยละ 44.4445
ร้อยละ 45
ร้อยละ 80
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 19.31784
ร้อยละ 21.375
ร้อยละ 25.50
ร้อยละ 44.4445
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50

ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ 5 – ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
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โครงการแอล 28/48 2
โครงการอาทิตย์ (แปลง จี 8/50)
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการจี 9/43
โครงการแอล 22/43
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 3
โครงการซอติกา้
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงกำรของ PTTEPO
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ 4
โครงกำรของ PTTEP SV
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงกำรของ PTTEP KV
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงกำรของ PTTEP HL
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงกำรของ PTTEP HV
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงกำรของ PTTEP OM
โครงการโอมาน 44
โครงกำรของ PTTEP AG
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงกำรของ ปตท.สผ.ส.
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อีย-ู 1)
โครงการบี 6/27 5
โครงการเอส 1

2

3

4

5

ร้อยละ 70
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25.0010
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 7
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.50
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 28.50
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 35
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 60
ร้อยละ 75

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการแปลงสารวจหมายเลข แอล 28/48
ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอคืนพื้นที่ทั้งหมดของแปลงสารวจหมายเลขแอล 28/48 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันสาหรับการสารวจ
ปิโตรเลียมครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในการ
รับโอนสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 จากผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 52.9412 เป็นร้อยละ 100
โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2557
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถื อหุ้ นในบริษั ท ออเร้นจ์ เอ็ นเนอร์ยี่ จากัด และบริษั ท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากั ด
ซึ่งเป็นผู้ถือสัมปทานในโครงการ
เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ผู้ร่วมทุนอื่นในโครงการบี 6/27 ซึ่งมีบริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด (ปตท.สผ.ส.) เป็นผู้ดาเนินการ ได้ขอยุติ
การลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
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โครงกำรของ PTTEP SM
โครงการอินโดนีเซีย เซไมทู 6
โครงกำรของ PTTEP SA
โครงการเมียนมาร์พีเอสซี จี และอีพี 2 7
โครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-8
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 8
โครงกำรของ PTTEP SMD
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ 9
โครงกำรของ PTTEP ML
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า 10
โครงกำรของ PTTEP CA
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
โครงกำรของ PTTEP AP
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
 แปลง เอซี/แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/อาร์แอล 7,
เอซี/อาร์แอล 1211 และเอซี/พี 54
 แปลง เอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และเอซี/แอล 3
 แปลง เอซี /อาร์แอล 10
 แปลง เอซี/อาร์แอล 4 (Tenacious)
 แปลง เอซี/อาร์แอล 6 (Audacious), เอซี/อาร์แอล 6
(ไม่รวม Audacious)
 แปลง เอซี/พี 4 (ไม่รวม Tenacious), เอซี/อาร์แอล 5 12
 แปลง ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และดับเบิ้ลยู เอ 397 พี

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 28.33
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 70
ร้อยละ 100
ร้อยละ 75
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 50.7463
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 89.6875
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 50
ร้อยละ 100
ร้อยละ 20

6

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) และผู้ร่วมทุนยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการอินโดนีเซีย
เซไม ทู หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
7
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในการโอน
สัดส่วนการร่วมทุนในโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ให้ผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนลดลงจากร้อยละ 90 เป็นร้อยละ 70
โดย PTTEP SA ยังคงเป็นผู้ดาเนินการ
8
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิ กายน 2558 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ได้ รับอนุมัติ จากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ในการโอน
สัด ส่วนการร่ว มทุ น ในโครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 ให้ ผู้ร่ว มทุ น อื่น ท าให้ สัด ส่วนการร่วมลงทุ น ลดลงจากร้อยละ 85 เป็ น ร้อยละ 75
โดย PTTEP SA ยังคงเป็นผู้ดาเนินการ
9
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียในการรับโอนสัดส่วนการร่วมทุน
ในโครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ จากผู้ร่วมทุนอื่นทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 34 เป็นร้อยละ 50.7463 โดย PTTEP SMD
ยังคงเป็นผู้ด าเนิ นการของโครงการ ทั้งนี้ ในระหว่างปี 2558 PTTEP SMD ได้ยื่นขอยุติ การสารวจและคืนพื้นที่ แปลงสารวจในโครงการอินโดนี เซีย
เซาท์ มานด้าร์ หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
10
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML) ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการอินโดนีเซีย
มาลุนด้า หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย
11
เปลี่ยนชื่อจากแปลงสัมปทาน เอซี/พี 33 เป็นเอซี/อาร์แอล 12
12
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลออสเตรเลียในการรับโอนสัดส่วนการร่วมลงทุน
ในแปลงสัมปทาน เอซี/อาร์แอล 4 และ เอซี/อาร์แอล 5 จากผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100
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โครงกำรของกลุ่ม Cove Energy
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอวร์ แอเรีย วัน
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์ 13
โครงการเคนยา แอล 5, แอล 7, แอล 11 เอ,
แอล 11 บีและ แอล 12
โครงกำรของ Natuna 2
โครงการนาทูน่า ซี เอ
โครงกำรของ PTTEP BL
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงกำรของ PTTEP SP
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อี 5 North และอียู-1)
โครงกำรของ PTTEP G7
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50)

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.5
ร้อยละ 10
ร้อยละ 10
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 11.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
ร้อยละ 20
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 15
ร้อยละ 35
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 15

สาหรับรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

13

รำยกำรสินทรัพย์

รำคำทุน

สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
สินทรัพย์ในการสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
ค่าความนิยม
ท่อขนส่งก๊าซและสินทรัพย์อื่นๆ
รวมทั้งสิน้

24,444.50
4,727.44
1,134.08
1,161.27
31,467.29

ค่ำเสื่อมรำคำ /
ค่ำเผื่อ
ค่ำตัดจำหน่ำย กำรด้อยค่ำของ
สะสม
สินทรัพย์
(14,363.84)
(1,212.68)
(1,134.82)
(119.70)
(277.97)
(0.33)
(14,641.81)
(2,467.53)

มูลค่ำสุทธิ
8,867.98
3,592.62
1,014.38
882.97
14,357.95

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ได้ขอยุติการร่วมลงทุ นในสัดส่วนร้อยละ 10
ในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์ โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิก

ส่วนที่ 1 หน้า 69

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

4.2 เงินลงทุนของบริษัท
ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม และกิจการที่ควบคุมร่วมกัน ซึ่งสรุปเงินลงทุนของ ปตท.สผ. และ
บริษัทย่อย ได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน

บริษัทย่อย
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.)
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด (พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส)

ไทย
หมู่เกาะเคย์แมน
ไทย

บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด (ปตท.สผ.ส.)
PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA)
PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด (ปตท.สผ.ศง.) 1

ไทย
หมู่เกาะเคย์แมน
ฮ่องกง
ไทย

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL) 2
PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV) 3
PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM)
PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR)
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)

หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน

PTTEP Australia Pty Limited (PTTEP AU)
PTTEP Australia Offshore Pty Limited (PTTEP AO)
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) 4
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2558

2557

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการสนับสนุน
บุคลากร
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
บริหารจัดการด้าน
การเงินของกลุ่มบริษัท
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
-

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.6
เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
2
ถือหุ้นใน Hoang-Long Joint Operating Company ร้อยละ 28.50
3
ถือหุ้นใน Hoan-Vu Joint Operating Company ร้อยละ 25
4
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 บริษัทอนุมัติให้จดทะเบียนเลิก PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
1

ส่วนที่ 1 หน้า 70

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย (ต่อ)
PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)
PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)
PTTEP Australia International Finance Pty Limited (PTTEP AIF)

PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA)
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT)
PTTEP Australasia (Finance) Pty Limited (PTTEP AAF)
PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Limited (PTTEP AAP)
Tullian Pty Limited (PTTEP AAT)
PTTEP Australasia (Operations) Pty Limited (PTTEP AAO)
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited (PTTEP AAA)
PTTEP Australasia (Staff) Pty Limited (PTTEP AAS)
PTTEP International Holding Company Limited (PTTEP IH)
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)
PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH)
JV Shore Base Limited (JV Shore Base) 5
PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
JV Marine Limited (JV Marine)
PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)

5

ประเทศที่
จดทะเบียน

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
ฮ่องกง
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
เนเธอร์แลนด์

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2558

2557

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ให้บริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท
ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปิโตรเลียม
ท่อขนส่งก๊าซ

100
100

100
100

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2558 บริษัทอนุมัติให้จดทะเบียนเลิก JV Shore Base รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่
เกิดขึ้นในระหว่างปี

ส่วนที่ 1 หน้า 71

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย (ต่อ)
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)

Cove Energy Limited (Cove)
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
(CEMROL)
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1) 6
Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL)
Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL)
Cove Energy Kenya Limited (CEKL)
PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH)
PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)
PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas
Exploration and Production Limitada (PTTEP BL)
Sinphuhorm Holdings Limited (SHL)
PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
บริษัท ปตท.สผ. จี 7 จากัด (PTTEP G7)
PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) 7, 8
บริษัทร่วม
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด (EnCo)
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด (PTT ICT)

บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP9

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

แคนาดา
แคนาดา

ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท
สหราชอาณาจักร ธุรกิจปิโตรเลียม
สาธารณรัฐ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ไซปรัส
สาธารณรัฐ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ไซปรัส
สาธารณรัฐ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ไซปรัส
สาธารณรัฐ
ธุรกิจปิโตรเลียม
โมซัมบิก
สาธารณรัฐ
ธุรกิจปิโตรเลียม
โมซัมบิก
สาธารณรัฐ
ธุรกิจปิโตรเลียม
เคนยา
เนเธอร์แลนด์
ธุรกิจปิโตรเลียม
เนเธอร์แลนด์
ธุรกิจปิโตรเลียม
สหพันธ์
ธุรกิจปิโตรเลียม
สาธารณรัฐบราซิล
หมู่เกาะเคย์แมน
ธุรกิจปิโตรเลียม
สหราชอาณาจักร ธุรกิจปิโตรเลียม
ไทย
ธุรกิจปิโตรเลียม
ฮ่องกง
ธุรกิจปิโตรเลียม

ไทย
ไทย

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ให้บริการฐานปฏิบตั ิการ
ทางเดินอากาศ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2558
2557
100
100

100
100

100
100

100
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
-

50
20

50
20

50

50

เปลี่ยนชื่อจาก Cove Energy Mozambique Rovuma Offshore Limited (CEMROFL) เป็น PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2558 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้ง PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
8
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) เปลีย่ นชื่อเป็น PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
9
บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ได้แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd.
6
7

ส่วนที่ 1 หน้า 72

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อบริษัท
บริษัทร่วม (ต่อ)
UAQ Petroleum Limited (UAQ)
กิจกำรที่ควบคุมร่วมกัน
Carigali – PTTEPI Operating Company Sdn Bhd. (CPOC)
Moattama Gas Transportation Company (MGTC)
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
บริษัท ออเร้นท์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด (ออเร้นจ์)
บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด (บี 8/32 พาร์ทเนอร์)
Leismer Aerodrome Limited (LAL)
Groupement Bir Seba (GBRS)

Andaman Transportation Limited (ATL)
Natuna 2 B.V. (Natuna 2)
กิจกำรร่วมค้ำ
PTT FLNG Limited (PTT FLNG) 10
Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2)11
บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จากัด (เอ็นเอสที) 12

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ฮ่องกง

ธุรกิจปิโตรเลียม

มาเลเซีย
ธุรกิจปิโตรเลียม
เบอร์มิวดา
ท่อขนส่งก๊าซ
หมู่เกาะเคย์แมน
ท่อขนส่งก๊าซ
ไทย
ธุรกิจปิโตรเลียม
ไทย
ธุรกิจปิโตรเลียม
แคนาดา
ให้บริการการเดินทาง
ทางอากาศ
สาธารณรัฐ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
หมู่เกาะเคย์แมน
ท่อขนส่งก๊าซ
เนเธอร์แลนด์
ธุรกิจปิโตรเลียม
ฮ่องกง
บาฮามาส
ไทย

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ให้เช่าเรือ FSO
ฐานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการปิโตรเลียม
ท่าเรือและคลังสินค้า

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2558
2557
30

30

50
25.50
19.3178
53.9496
25.0009
32

50
25.50
19.3178
53.9496
25.0009
32

35

35

80
50

80
50

50

50

13.11
-

13.11
15.67

4.3 มูลค่ำสินทรัพย์สุทธิ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 11,328 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(เทียบเท่า 408,811 ล้านบาท) หรือ 2.85 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น (เทียบเท่า 102.98 บาท ต่อหุ้น)

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท PTT FLNG Limited (PTT FLNG) มีมติให้ปิดบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการปิดบริษัท
ถือหุ้นใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. ร้อยละ 100
12
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558 บริษัท เอ็นเอสที ซัพพลาย เบส จากัด (เอ็นเอสที) ได้ชาระบัญชีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
10

11
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5. ข้อพิพำททำงกฎหมำย
- ไม่มี -
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น
6.1

ข้อมูล ปตท.สผ.
ชื่อบริษัท
สถำนที่อยู่
สำนักงำนใหญ่

บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19 – 36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ประเภทธุรกิจ
สารวจและผลิตปิโตรเลียมและลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
เลขทะเบียนบริษัท 0107535000206
โทรศัพท์
+66-2537-4000
โทรสำร
+66-2537-4444
เว็บไซต์
www.pttep.com
อีเมล
ติดต่อกรรมการอิสระ independentdirector@pttep.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttep.com
ติดต่อเลขานุการบริษัท corporatesecretary@pttep.com
ทุนจดทะเบียน
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,969,985,400 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,969,985,400 หุน้
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)
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6.2

ข้อมูลบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยทั้งหมด 63 บริษัท โดยทุกบริษัทย่อยมีสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และโทรสาร เช่นเดียวกับ ปตท.สผ. ตามข้อ 6.1
และมีรายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัทตามเอกสารแนบ 2
ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

ชนิด
ของหุ้น

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
1 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2 บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.

2,000,000,000
1,000,000

10 บาท
100 บาท

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

3

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

ออเร้นจ์

1,000,000

100 บาท

หุ้นสามัญ

4
5
6
7
8
9
10

บริษัท ปตท.สผ.จี7 จากัด
JV Marine Limited
PTTEP Algeria Company Limited
JV Shore Base Limited
PTTEP Africa Investment Limited
PTTEP Holding Company Limited
PTTEP Hoang-Long Company Limited

ปตท.สผ.จี7
JV Marine
PTTEP AG
JV Shore Base
PTTEP AI
PTTEPH
PTTEP HL

6,413,741
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

100 บาท
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ที่

ชื่อบริษัท

ผู้ถือหุ้น
PTTEP 100%
PTTEP 51%
PTTEPO 49%
PTTEPO 53.95%
MOECO B.V. 36.05%
KrisEnergy 10%
ปตท.สผ.อ. 100%
PTTEP IH 100%
PTTEPO 100%
PTTEP IH 100%
PTTEPH 100%
PTTEPO 100%
PTTEPO 100%
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ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

ชนิด
ของหุ้น

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

PTTEP Hoan-Vu Company Limited
PTTEP Indonesia Company Limited
PTTEP International Holding Company Limited
PTTEP Iran Company Limited
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited
PTTEP Malunda Limited
PTTEP South Asia Limited
PTTEP Netherland Holding Limited
PTTEP New Zealand Limited
PTTEP Offshore Investment Company Limited

PTTEP HV
PTTEP ID
PTTEP IH
PTTEP IR
PTTEP KV
PTTEP ML
PTTEP SA
PTTEP NL
PTTEP NZ
PTTEPO

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
6,667

1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

21
22
23
24
25
26

PTTEP Oman Company Limited
PTTEP Rommana Company Limited
PTTEP Sadang Limited
PTTEP Semai II Limited
PTTEP South Mandar Limited
PTTEP South Sageri Limited

PTTEP OM
PTTEPR
PTTEP SD
PTTEP SM
PTTEP SMD
PTTEP SS

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
PTTEPO 100%
PTTEPH 100%
PTTEPH 100%
PTTEP OM 100%
PTTEPO 100%
PTTEP ID 100%
PTTEPH 100%
PTTEP IH 100%
PTTEPH 100%
PTTEP 75%
ปตท.สผ.อ. 25%
PTTEPO 100%
PTTEP AI 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
PTTEP ID 100%
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ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

27
28
29
30
31
32
33
34
35

PTTEP Southwest Vietnam Company Limited
PTTEP MEA Limited
Sinphuhorm Holdings Limited
PTTEP Australia Pty Ltd
PTTEP Australia Offshore Pty Ltd
PTTEP Australia Perth Pty Ltd
PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd
PTTEP Australasia Pty Ltd

PTTEP SV
PTTEP MEA
SHL
PTTEP AU
PTTEP AO
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AAS
PTTEP AA

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
10
409,895,440

PTTEP AAP
PTTEP AAT

40,000,000
1,575,000
10
1

36 PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd
37 Tullian Pty Ltd
1
2

รำคำต่อหุ้น

ชนิด
ของหุ้น

1 ดอลลาร์ สรอ.
หุ้นสามัญ
1 ดอลลาร์ สรอ.
หุ้นสามัญ
0.01 ดอลลาร์ สรอ.
หุ้นสามัญ
1ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หุ้นสามัญ
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หุ้นสามัญ
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หุ้นสามัญ
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หุ้นสามัญ
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หุ้นสามัญ
ราคาแตกต่างกัน1
หุ้นสามัญ
(ราคาเฉลี่ย 0.4895 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย)
0.4957 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย หุ้นบุริมสิทธิ
0.4895 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หุน้ B2
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หุ้นสามัญ
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
PTTEPO
PTTEP
PTTEPO
PTTEPH
PTTEP AU
PTTEPH
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AB

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

PTTEP AA 100%
PTTEP AAP 100%

คิดเป็นมูลค่า 200,631,256.48 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (รวมกับหุ้นบุริมสิทธิมูลค่า 19,826,452.31 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย และหุ้น B มูลค่า 770,914.25 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย จะมีมูลค่าหุ้นรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 221,288,623.04 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย)
หุ้นบริษัทประเภทหนึ่งที่ออกให้สาหรับพนักงานในโครงการ Employee Share Option Plan (ESOP) ซึ่งต่อมา PTTEP AB ได้รับซื้อไว้ทั้งหมด
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ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

38
39
40
41

PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd

PTTEP AAF
PTTEP AAA
PTTEP AAO
PTTEP AT

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

42 PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

PTTEP NC

43 PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.
44 PTTEP Brazil Investment B.V.
45 PTTEP Canada Limited
46 PTTEP FLNG Holding Company Limited

รำคำต่อหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

-4

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
2 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
0.20 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ไม่มีกาหนด Par Value 3
(ราคาเฉลี่ย 827,048.78
ดอลลาร์ ออสเตรเลีย)
-

PTTEP NH

-5

-

-

PTTEP BI
PTTEP CA
PTTEP FH

324,423,816.34
1,643,241,372.84
10,000

1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ แคนาดา
1 ดอลลาร์ ฮ่องกง

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

3

PTTEP AB เข้าซื้อหุ้น PTTEP AT ทั้งหมด 50 หุ้น คิดเป็นมูลค่า 41,352,439 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

4

PTTEP NC มี Member Contribution เป็นเงินจานวน 1,517,050,000.00 ดอลลาร์ สรอ. ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2558
PTTEP NH มี Member Contribution เป็นเงินจานวน 324,423,816.77 ดอลลาร์ สรอ. ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2557 ทั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มทุนในปี 2558

5

ชนิด
ของหุ้น

-

ผู้ถือหุ้น
PTTEP AA
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB

100%
100%
100%
100%

PTTEP IH 0.00005%
PTTEP NL 99.99995%
PTTEP HK 75%
ปตท.สผ.อ. 25%
PTTEP NH 100%
PTTEP NC 100%
PTTEP IH 100%

ส่วนที่ 1 หน้า 79

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

ชนิด
ของหุ้น

47 PTTEP HK Holding Limited

PTTEP HK

10,000

1 ดอลลาร์ ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

48 Cove Energy Limited
49 Cove Energy East Africa Limited
50 Cove Energy Mozambique Rovuma
Onshore Limited
51 PTTEP Mozambique Area 1 Limited
52 Cove Energy Kenya Limited

COVE
CEEAL
CEMROL

5,089,129.47
1,000
1,000

1 ปอนด์สเตอริง
1 ยูโร
1 ยูโร

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEP MZA1
CEKL

1,000
1,000

1 ยูโร
100 ชิลลิงเคนยา

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

53 Cove Mozambique Terra Limitada

CMTL

50,000

1 เหรียญโมซัมบิก

หุ้นสามัญ

54 Cove Mozambique Energia Limitada

CMEL

50,000

1 เหรียญโมซัมบิก

หุ้นสามัญ

PTTEP BL

790,293,700

1 เรียลบราซิล

หุ้นสามัญ

ที่

ชื่อบริษัท

55 PTTEP Brasil Investimentos Em
Exploração e Produção de
Petróleo e Gás Ltda.

ผู้ถือหุ้น
PTTEP
ปตท.สผ.อ.
PTTEP AI
COVE
CEEAL

25%
75%
100%
100%
100%

CEEAL
100%
CEEAL
99.9%
COVE
0.1%
CEMROL 99%
PTTEP MZA1 1%
PTTEP MZA1 99%
CEMROL
1%
PTTEP BI
99.9999999%
PTTEP NH
0.0000001%
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ที่

ชื่อบริษัท

56 PTTEP SP Limited
57 PTTEP HK Investment Limited
ธุรกิจบริกำร
58 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
(ให้บริการสนับสนุนบุคลากร)
59 Andaman Transportation Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการใน
ประเทศเมียนมาร์)
60 PTTEP Southwest Vietnam Pipeline
Company Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการใน
ประเทศเวียดนาม)
61 PTTEP Australia International Finance Pty Ltd
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
62 PTTEP Canada International Finance Limited
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

2
95,279,585
10,000

2 ปอนด์สเตอริง
95,279,585 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

SHL

หุ้นสามัญ

PTTEP HK 100%

พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส
ATL

100,000

10 บาท

หุ้นสามัญ

62,500

1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ

PTTEP
ปตท.สผ.อ.
PTTEPO
MOGE

25%
75%
80%
20%

PTTEP SVPC

50,000

1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ

PTTEPH

100%

PTTEP AIF

50,000

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AP 100%

PTTEP CIF

50,000

1 ดอลลาร์ แคนาดา

หุ้นสามัญ

PTTEP NC 100%

ชื่อย่อ
PTTEP SP
PTTEP HKI

ชนิด
ของหุ้น

ผู้ถือหุ้น
100%
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ที่

ชื่อบริษัท

63 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด
(เป็นศูนย์บริหารเงินของ ปตท.สผ. และ
บริษัทย่อย)

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

ชนิด
ของหุ้น

ปตท.สผ.ศง.

10,000,000

10 บาท

หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
ปตท.สผ. 25%
ปตท.สผ.อ. 75%

หมำยเหตุ: ชื่อผู้ถือหุ้นอื่นๆ ในบริษัทย่อย
ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

KrisEnergy

KrisEnergy (Gulf of Thailand) Ltd.

MOGE

Myanmar Oil and Gas Enterprise

MOECO BV

MOECO International B.V.
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6.3

ข้อมูลบริษัทร่วม (นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ 50)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วมทั้งหมด 17 บริษัท และมีรายชื่อกรรมการของแต่ละบริษัทตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้

ที่

ชื่อบริษัท

1 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2140-1000
โทรสำร: 66 (0) 2140-1122
2 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1
ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 4-5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2537-3456
โทรสำร: 66 (0) 2537-2935

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์

EnCo

ให้บริการ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
การสื่อสาร

PTT ICT

จำนวนหุ้น
รำคำต่อหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
180,000,000
10 บาท

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 ปตท.สผ. 50%
 ปตท. 50%

15,000,000

10 บาท

หุ้นสามัญ

 ปตท.สผ. 20%
 ปตท. 20%
 ปตท. โกลบอลเคมิคอล 40%
 ไทยออยล์ 20%
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ที่

ชื่อบริษัท

3 Carigali-PTTEPI Operating Company
SDN BHD
สำนักงำนใหญ่: Level 8, Tower 2,
PETRONAS Twin Towers
Kuala Lumpur City Centre, 50088
Kuala Lumpur, Malaysia
โทรศัพท์: (603) 2782-2555
โทรสำร: (603) 2713-9877
4 Moattama Gas Transportation
Company
สำนักงำนใหญ่: No. 5 Sacred Tooth
Relic Lake Avenue, Punn Pin Gone
Quarter No. 5, Mayangon Township,
Yangon, Myanmar
โทรศัพท์: (951) 650-977, 660-466
โทรสำร: (951) 650-478, 650-479

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

CPOC

ท่อขนส่งก๊าซใน
ประเทศเมียนมาร์

MGTC

จำนวนหุ้น
รำคำต่อหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
350,000
1 ริงกิต
มาเลเซีย

1,000,000

0.03
ดอลลาร์ สรอ.

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 ปตท.สผ.อ. 50%
 PC JDA 50%

หุ้นสามัญ

 PTTEPO 25.5%
 Unocal Myanmar

28.2625%
 Total E&P
Myanmar 31.2375%
 MOGE 15%
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

5 Taninthayi Pipeline Company LLC
ท่อขนส่งก๊าซใน
สำนักงำนใหญ่: 16 Shwe Taung Kyar ประเทศเมียนมาร์
Bahan, Yangon, Myanmar
โทรศัพท์: (951) 526-411-4
โทรสำร: (951) 525-698
6 บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด
สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม
สำนักงำนใหญ่: 19 อาคารไทยพาณิชย์
ปาร์ค พลาซ่า อีสต์ อาคาร 3 ชั้น 5
ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2545-5555

ชื่อย่อ
TPC

จำนวนหุ้น
ชนิด
รำคำต่อหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
ของหุ้น
100,000
1 ดอลลาร์ สรอ. หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 PTTEPO 19.31784%
 PCM III 30.00140%
 PCML 10.90878%
 MOGE 20.45414%
 NOEL 19.31784%

B 8/32
Partners

110,000

100 บาท

หุ้นสามัญ

 PTTEPO 25%
 MOECO BV 16.71%
 KrisEnergy 4.63%
 Chevron Global 46.34%
 เชฟรอน 7.32%
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ที่

ชื่อบริษัท

7 Hoang Long Joint Operating
Company
สำนักงำนใหญ่: Suite 2001, Me Linh
Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street,
District 1, Ho Chi Mihn City,
S.R. Vietnam
โทรศัพท์: (848) 3829-9359
โทรสำร: (848) 3822-6106
8 Hoan-Vu Joint Operating Company
สำนักงำนใหญ่: Suite 2006, Me Linh
Point Tower, 2 Ngo Duc Ke Street,
District 1, Ho Chi Mihn City,
S.R. Vietnam
โทรศัพท์: (848) 3823-9525
โทรสำร: (848) 3823-9526

6
7

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

HL JOC

จำนวนหุ้น
รำคำต่อหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
-6
-

ชนิด
ของหุ้น
-

ผู้ถือหุ้น
 PTTEP HL 28.5%
 PVEP 41%
 SOCO 28.50%
 OPECO 2.0%

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

HV JOC

-7

-

-

 PTTEP HV 25%
 SOCO 25%
 PVEP 50%

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

9 Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd
สำนักงำนใหญ่: Unit 8, 9 Swan
Crescent, Winnellie, Northern
Territory, Australia
โทรศัพท์: (61) 8-8981 6981
โทรสำร: (61) 8-8918 8017

ฐานปฏิบัติการ
ทางเดินอากาศ

-

10 Troughton Island Pty Ltd
สำนักงำนใหญ่: Unit 8, 9 Swan
Crescent, Winnellie, Northern
Territory, Australia
โทรศัพท์: (61) 8-8981 6981
โทรสำร: (61) 8-8918 8017

ฐานปฏิบัติการ
ทางเดินอากาศ
(สารอง)

จำนวนหุ้น
รำคำต่อหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
600
1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 PTTEP AAO 50%
 Mr. Arthur Hamilton

41.667%
 Mr. Alex Wood
8.333%

-

100

1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

 PTTEP AAO 50%
 Mr. Arthur Hamilton 44%
 Mr. Alex Wood 6%
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ที่

ชื่อบริษัท

11 Groupement Bir Seba
สำนักงำนใหญ่: Zone d’activité
Route Nationale N°3 BP 256 EURO
JAPAN Hassi Messaoud, Ouargla,
Algeria
โทรศัพท์: (213) (0) 29 79 71 66
โทรสำร: (213) (0) 29 79 09 15
12 PTT FLNG Limited
สำนักงำนใหญ่: 1401 Hutchison
House, 10 Harcourt Road,
Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 2846 1888
โทรสำร: (852) 2845 0476

8

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

GBRS

จำนวนหุ้น
รำคำต่อหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
-8
-

ชนิด
ของหุ้น
-

ผู้ถือหุ้น
 PTTEP AG 35%
 PVEP 40%
 Sonatrach 25%

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม

PTT FLNG

1,000

10 ดอลลาร์
ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

 PTTEP FH 50%
 PTT International

50%

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
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ที่

ชื่อบริษัท

13 Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.
สำนักงำนใหญ่: Ocean Centre,
Montagu Foreshore, East Bay Street,
Nassau, New Providence, Bahamas
P.O. Box SS-19084, Nassau,
New Providence, Bahamas
โทรศัพท์: โทรสำร: 14 Leismer Aerodrome Limited
สำนักงำนใหญ่: Suite 3600, 308 – 4th
Ave S.W., Calgary, Alberta T2P 0H7,
Canada
โทรศัพท์: (403) 234-0123
โทรสำร: (403) 234-0103

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

ให้เช่าเรือ FSO

Erawan 2
FSO
Bahamas

ให้บริการการ
เดินทางอากาศ

LAL

จำนวนหุ้น
ชนิด
รำคำต่อหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
ของหุ้น
100
1 ดอลลาร์ สรอ. หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 JV Marine 13.11%
 Chevron Global 65.91%
 MOECO 20.98%

200

ไม่มีกาหนด
Par Value

หุ้นสามัญ

 PTTEP CA 32%
 Statoil Canada 48%
 FCCL 20%
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ที่

ชื่อบริษัท

15 Asia Pacific Marine Services (EF) B.V.
สำนักงำนใหญ่: Naritaweg 165,
Telestone 8, 1043 BW Amsterdam,
The Netherlands
โทรศัพท์: โทรสำร: 16 UAQ Petroleum Inc.
สำนักงำนใหญ่: Room 3105,
Alexandra House 18 Chater Road
Central, Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 2234-9349
โทรสำร: (852) 2234-9765
17 Natuna 2 B.V.
สำนักงำนใหญ่: Teleportboulevard 140,
1043 EJ Amsterdam, The Netherlands
โทรศัพท์: โทรสำร: -

ประเภทธุรกิจ
ให้เช่าเรือ FSO

จำนวนหุ้น
รำคำต่อหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
Asia Pacific
18,000
1 ยูโร
Marine
Services
ชื่อย่อ

ชนิด
ของหุ้น
หุ้นสามัญ

ผู้ถือหุ้น
 Erawan 2 FSO 100%

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

UAQ

10,000

1 ดอลลาร์
ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

 PTTEP FH 30%
 Canemir 70%

สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม

Natuna 2

90,000

1 ยูโร

หุ้นสามัญ

 PTTEP NH 50%
 PHE OG 50%
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หมำยเหตุ: ชื่อผู้ถือหุ้นอื่นๆ ในบริษัทร่วม
ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

ปตท.

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ปตท.โกลบอลเคมิคอล

บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)

ไทยออยล์

บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

เชฟรอน

บริษัท เชฟรอน บล๊อค บี8 32 (ประเทศไทย) จากัด

Canemir

Canemir Petroleum (UAQ) Corp.

Chevron Global

Chevron Global Energy Inc.

Erawan 2 FSO

Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.

FCCL

FCCL Partnership

KrisEnergy

KrisEnergy (Gulf of Thailand) Ltd.

MOGE

Myanmar Oil and Gas Enterprise

MOECO BV

MOECO International B.V.

MOECO

Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.

NOEL

Nippon Oil Exploration (Myanmar) Ltd.

OPECO

OPECO Vietnam Ltd.
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ชื่อย่อ

ชื่อเต็ม

PC JDA

PC JDA Ltd.

PCML

Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.

PCM III

Petronas Carigali Myanmar III Inc.

PHE OG

Pertamina Hulu Energi Oil and Gas Company

PTT International

PTT International (Signapore) Company Pte. Ltd.

PVEP

PetroVietnam Exploration & Production Corporation

SOCO

SOCO Vietnam Ltd.

Sonatrach

Société Nationale pour Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures

Statoil Canada

Statoil Canada Ltd.

Total E&P Myanmar

Total E&P Myanmar SAS

Unocal Myanmar

Unocal Myanmar Offshore Co., Ltd.
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6.4

บุคคลอ้ำงอิง

1)

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
1.1)

2)

ชื่อ
ที่อยู่

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2009-9000
SET Call Center +66-2009-9999
โทรสาร
+66-2009-9991
อีเมล
SETContactCenter@set.or.th
เว็บไซต์
http://www.set.or.th/tsd

นำยทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน
2.1) นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงิน สาหรับหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท เสนอขายเดือนมีนาคม
2546 หุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนพฤษภาคม 2552 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2299-1536, +66-2299-1321
โทรสาร +66-2242-3270
2.2)

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงินสาหรับหุ้นกู้ 11,400 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน
2557 และหุ้นกู้ 8,200 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2256-2325, +66-2256-2326, +66-2256-2327, +66-2256-2328,
+66-2256-2329
โทรสาร +66-2256-2406
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3)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.1) ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนพฤษภาคม 2552 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2256-2316
โทรสาร +66-2256-2401, +66-2256-2402, +66-2256-2403, +66-2256-2404

4)

Trustee
4.1) Trustee ส าหรับหุ้นกู้ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนเมษายน 2554 หุ้นกู้ 500
ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนกันยายน 2556 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557
ชื่อ
BNY Mellon Corporate Trust
ที่ตั้ง
#03-01 Millenia Tower, 1 Temasek Avenue, Singapore 039192
โทรศัพท์ +65-6432-0351, +65-6432-0354, +65-6432-0120
โทรสาร +65-6883-0338
4.2)

5)

Trustee สาหรับหุ้นกู้ 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
Citicorp International Limited
ที่ตั้ง
39th Floor, Citibank Tower, 3 Garden Road, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2868-7964
โทรสาร +852-2323-0279

นำยทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน
5.1) นายทะเบียนและตัวแทนชาระเงินสาหรับตั๋วแลกเงินระยะสั้นแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving
Credit) วงเงิน 50,000 ล้านบาท
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2299-1536, +66-2299-1321
โทรสาร +66-2242-3270
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6)

Facility Agent
6.1) Facility Agent สาหรับเงินกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาสัญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553
ชื่อ
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
ที่ตั้ง
6th Floor, AIA Central, 1 Connaught Road, Central, Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2823-6698, +852-2823-6691, +852-2823-6962,
+852-2823-6693
โทรสาร +852-2823-6686

7)

Process Agent สำหรับเงินกู้
7.1) Process Agent สาหรับเงินกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาสัญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553
ชื่อ
Law Debenture Corporate Services Limited
ที่ตั้ง
5th Floor, 100 Wood Street, London EC2V 7EX
โทรศัพท์ +44-20-7606-5451
โทรสาร +44-20-7606-0643

8)

Process Agent สำหรับหุ้นสำมัญ
8.1) ชื่อ
CT Corporation System
ที่ตั้ง
13th Floor, 111, Eight Avenue, New York,
NY 10011, U.S.A.
โทรศัพท์ +1-212-894-8800
โทรสาร -

9)

Interest Rate Swap Counterparties
9.1)

ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
ที่ตั้ง
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2470-2020
โทรสาร
+66-2470-3065
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10)

Cross Currency Swap Counterparties
10.1)

ชื่อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ายบริหารเงิน
ที่ตั้ง
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 8 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2208-4649
โทรสาร
+66-2256-8398

10.2)

ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
ที่ตั้ง
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2470-3006
โทรสาร
+66-2470-3065

10.3)

ชื่อ
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
หน่วยงาน Corporate Treasury Sales
ที่ตั้ง
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2646-5139
โทรสาร
+66-2651-5892

10.4)

ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน Financial Market Division
ที่ตั้ง
ชั้น 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2544-5745
โทรสาร
+66-2937-7969
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10.5)

11)

ชื่อ
หน่วยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

Barclays Bank PLC
Investment Banking
Level 28 One Raffles Quay South Tower, Singapore 048583
+65-6308-2075
+65-6308-3319

FX Contracts Counterparties
11.1)

ชื่อ
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ายบริหารเงิน
ที่ตั้ง
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 8 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2208-4640
โทรสาร
+66-2256-8398

11.2)

ชื่อ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน Global Sales Division
ที่ตั้ง
อาคารหะรินธร 54 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2021-6380
โทรสาร
+66-2266-3048

11.3)

ชื่อ
ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
ที่ตั้ง
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2470-3006
โทรสาร
+66-2271-4486
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11.4)

ชื่อ
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
หน่วยงาน Corporate Sales & Structuring Thailand
ที่ตั้ง
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2788-2785
โทรสาร
+66-2785-4825

11.5)

ชื่อ
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน Global Sales Division
ที่ตั้ง
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2670-4658, +66-2670-4659
โทรสาร
+66-2657-3281

11.6)

ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน Capital Markets
ที่ตั้ง
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2676-8008
โทรสาร
+66-2292-4690

11.7)

ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
หน่วยงาน Financial Market Division
ที่ตั้ง
ชั้น 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2544-5741
โทรสาร
+66-2937-7969
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11.8)

ชื่อ
ธนาคาร บีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
หน่วยงาน Global Markets
ที่ตั้ง
990 อาคารอับดุลราฮิม เพลส ชั้น 29
ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2659-8991
โทรสาร
+66-2636-1929

11.9)

ชื่อ
ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ
หน่วยงาน Fixed Income Currencies and Commodities
ที่ตั้ง
87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2305-2985, +66-2305-2986
โทรสาร
+66-2685-3224

11.10) ชื่อ
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
หน่วยงาน Corporate Marketing and Sales
ที่ตั้ง
968 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
โทรศัพท์ +66-2614-4847-53
โทรสาร
-

12)

ผู้สอบบัญชี
12.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2271-8112
+66-2618-5788
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13)

ที่ปรึกษำกฎหมำย
13.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
13.2) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
13.3) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
13.4) ชื่อ

Allens Linkslaters
Level 37 101 Collins Street
Melbourne VIC 3000, Australia
+61-(3)-9614-1011
+61-(3)-9614-4611
Ashurst LLP
12 Marina Boulevard, #24-01 Marina Bay,
Financial Centre Tower 3, Singapore 018982
+65-6221-2214
+65-6221-5484
Baker Botts
One Shell Plaza 910 Louisiana Street, Houston,
Texas 77002-4995, U.S.A.
+1-713-229-1234
+1-713-229-1522

โทรศัพท์

Baker & McKenzie/ Trench, Rossi e Watanabe Advogados
(Associado a Baker & McKenzie International)
Centro Empresarial Internacional Rio Av. Rio Branco, 1, 19º andar, Setor B
20090-003 Rio de Janeiro, RJ - Brasil
+55-21-2206-4900

โทรสาร

+55-21-2206-4949

ที่ตั้ง (2)

ชั้น 25 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2636-2000
+66-2636-2111

ที่ตั้ง (1)

โทรศัพท์
โทรสาร
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13.5) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสาร
13.6) ชื่อ
ที่ตั้ง (1)
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้ง (2)
โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้ง (3)

โทรศัพท์
โทรสาร
ที่ตั้ง (4)

โทรศัพท์
โทรสาร

Goodrich, Riquelme y Asociados
Paseo de la Reforma 265
Col. Cuauhtemoc
06500 Mexico, D.F.
Apartado postal 93 bis
+52-55-5533-0040
+52-55-5525-1227
Herbert Smith Freehills LLP
22F West Tower, Center 1 Building 26, Eulji-ro 5-gil, Jung-gu,
Seoul KOREA 100-210
+82-2-6321-5600
+82-2-6321-5601
Exchange House Primrose Street,
London EC2A 2EG London office DX: 28, England
+44-20-7374-8000
+44-20-7374-0888
23rd Floor, Gloucester Tower,
15 Queen’s Road Central,
Hong Kong
+852-2845-6639
+852-2845-9099
50 Raffles Place
#24-01 Singapore Land Tower,
Singapore 048623
+65-6868-8000
+65-6868-8001
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ที่ตั้ง (5)

โทรศัพท์
โทรสาร
13.7) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
13.8) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
13.9) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร
13.10) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

Herbert Smith Freehills (Thailand) Limited
1403 Abdulrahim Place,
990 Rama IV Road,
Silom, Bangrak,
Bangkok 10500, Thailand
+66-(0)2-657-3888
+66-(0)2-636-0657
Latham & Watkins
18th Floor, One Exchange Square, 8 Connaught Place,
Central, Hong Kong
+852-2912-2500
+852-2912-2600
Mallesons Stephen Jaques
Level 10 Central Park, 152 St Georges Terrace,
Perth WA 6000, Australia
+61-8-9269-7000
+61-8-9269-7999
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados
Praia do Flamengo, 200 - 11º andar
22210-901 Rio de Janeiro RJ, Brasil
+55-21-3231-8206
Mochtar Karuwin Komar
14th Floor Wisma Metropolitan II, Jl. Jend.
Sudirman Kav. 31, Jakarta 12820, Indonesia
+62-2-1571-1130
+62-2-1571-1162, +62-2-1570-1686
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13.11) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

Pracha Tooppoltup Law Office
54 ซอย 73 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
+66-2-530-3173
-

13.12) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสาร

SAL & Caldeira Advogadoes, Lda.
Julius Nyerere Av. 3412, Maputo, Mozambique - Cx – Postal 2830
+25-8-2124-1400
+25-8-2149-4710

13.13) ชื่อ
ที่ตั้ง

Siam Premier International Law Office Limited
ชั้น 26 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2646-1888
-

โทรศัพท์
โทรสาร
13.14) ชื่อ
ที่ตั้ง

Slaughter and May (Hong Kong)
47th Floor, Jardine House, One Connaught Place,
Central, Hong Kong
โทรศัพท์ +852-2521-0551
โทรสาร +852-2845-2125

14)

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท
14.1) ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
8/48 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2258-4363
+66-2258-4363
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14.2) ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร
15)

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสาร

6.5

นางสาวสุคนธ์ กาญจนาลัย9
188 ซอย 16 ถนนเทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2589-5566
-

นายณัฐชาติ จารุจินดา
52/48 หมู่ 2 ตาบลบางเขน นนทบุรี 11000 ประเทศไทย
+66-2140-3811
-

ข้อมูลสำคัญอื่น
- ไม่มี -

9

ลาออกจากการเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท มีผลวันที่ 1 มกราคม 2559

ส่วนที่ 1 หน้า 104

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น
7.1

โครงสร้ำงเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มี ดอกเบี้ย
(Interest-Bearing Debt) จ านวน 3,005 ล้ านดอลลาร์ สรอ. และส่ ว นของผู้ ถื อ หุ้ น จ านวน 11,328 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.27 เท่า โดยองค์ประกอบ
ของโครงสร้างเงินทุนที่สาคัญมีดังนี้
7.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
หุ้นสำมัญ
ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ปตท.สผ. มี ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน 3,969,985,400 บาท ซึ่ ง
ประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทและมีทุนชาระแล้วจานวน
3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วยหุ้นสามัญจานวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นกู้
ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade)
โดยสถาบั น จั ด อั น ดั บ ความน่ า เชื่ อ ถื อ ชึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั่ ว โลก ได้ แ ก่ Moody’s Investors Service
(“Moody’s”) Standard & Poor’s Ratings Services (“Standard & Poor’s”) และ Japan Credit Rating
Agency (“JCR”) ที่ ระดั บ Baa1 BBB+ และ A- ตามลาดับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยัง ได้รับ การจั ดอัน ดั บ
ความน่าเชื่อถือจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศ ที่ระดับ
AAA ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุด
ในปี 2558 ที่ ผ่ า นมา ปตท.สผ. ไม่ มี ก ารออกและเสนอขายหุ้ น กู้ ทั้ ง ในและต่ างประเทศ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 และ 4 สิงหาคม 2558 บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย อินเตอร์
เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ จากัด (PTTEP AIF) ได้ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ
บริษัท PTTEP AIF ตามกาหนด จานวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 200 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลาดับ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. มียอดหุ้นกู้คงค้าง ตามรายละเอียดดังนี้

ส่วนที่ 2 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
1)
ชนิดของหุน้ กู้
หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

1
2

หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 27,100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS

วันที่ออก
และเสนอขำย

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน

อำยุ

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

27 มีนาคม 2546

27 มีนาคม 2561

15 ปี

2,5002

ร้อยละ 4.625
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

AAA

29 พฤษภาคม 2552

29 พฤษภาคม 2562

10 ปี

5,0003

ร้อยละ 4.80
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

AAA

6 มิถุนายน 2557

6 มิถุนายน 2562

5 ปี

8,2004

ร้อยละ 3.91
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

AAA

6 มิถุนายน 2557

6 มิถุนายน 2572

15 ปี

11,4005

ร้อยละ 4.82
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

AAA

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
ในปี 2548 มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จานวน 60.82 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และในปี 2550 ได้มีการยกเลิกสัญญา
แปลงหนี้ กลับ เป็นสกุล เงิน บาท (Unwounded Swap Agreement) จานวน 2,500 ล้านบาท ที่ อัต ราดอกเบี้ยคงที่ เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่ อปี ต่ อมาในปี 2554 ได้ มีการท าสัญ ญาแปลงหนี้ สกุล เงิน บาทเป็น สกุล เงิน ดอลลาร์ สรอ.
(Cross Currency Swap Agreement) จานวน 82.92 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี

3

ในปี 2554 มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จานวน 161.81 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.93 ต่อปี

4

ในปี 2557 มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จานวน 251.07 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.013 ต่อปี

5

ในปี 2557 มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จานวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.989 ต่อปี

ส่วนที่ 2 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
2)

หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,690 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของหุน้ กู้
หุ้นกู้เงินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน
Standard &
Moody’s
Poor’s

วันที่ออก
และเสนอขำย

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน

อำยุ

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

5 เมษายน 2554

5 เมษายน 2564

10 ปี

7001

ร้อยละ 5.692
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

Baa1

BBB+

12 มิถุนายน 2555

12 มิถุนายน 2585

30 ปี

4902

ร้อยละ 6.35
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

Baa1

BBB+

16 กันยายน 2556

16 กันยายน 2561

5 ปี

5003

ร้อยละ 3.707
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

Baa1

BBB+

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

1

พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

2

พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

3

ปตท.สผ. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ส่วนที่ 2 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
3)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาท (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของหุน้ กู้
หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลักษณะคล้ายทุน2
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน
กาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มเี งื่อนไขใด ๆ

1
2

วันที่ออก
และเสนอขำย
15 มิถุนายน 2555

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
ปตท.สผ. อาจใช้
สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อ
เลิกบริษัท หรือ
 ปตท.สผ. ใช้สิทธิ
ไถ่ถอนตาม
เงื่อนไขที่กาหนด


อำยุ
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)
5,000

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี
 ปีที่ 1-10: ร้อยละ 5.85
 ปีที่ 11-30: ร้อยละ 6.10
 ปีที่ 31-60: ร้อยละ 6.85
 ปีที่ 61 เป็นต้นไป: ร้อยละ 7.85
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 3 เดือน

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS
AA

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด ที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ส่วนที่ 2 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
4)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ชนิดของหุน้ กู้

วันที่ออก
และเสนอขำย

หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. 18 มิถุนายน 2557
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลักษณะคล้ายทุน2
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนกาหนดและมีสิทธิ
เลื่อนชาระดอกเบีย้ โดยไม่มี
เงื่อนไขใด ๆ

1
2

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
ปตท.สผ. อาจใช้
สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อ
เลิกบริษัท หรือ
 ปตท.สผ. ใช้สิทธิ
ไถ่ถอนตามเงื่อนไข
ที่กาหนด


อำยุ

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
1,000

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

 ปีที่ 1-5: ร้อยละ 4.875
 ปีที่ 6-10: UST 5 ปี
+ ร้อยละ 3.177
 ปีที่ 11-25: 6M LIBOR
+ ร้อยละ 3.351
 ปีที่ 26 เป็นต้นไป: 6M LIBOR
+ ร้อยละ 4.101
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน1
Standard
Moody’s
& Poor’s
Baa3

BBB-

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2558 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ส่วนที่ 2 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
7.1.2 จำนวนหุ้น และผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นจำก เอ็นวีดีอำร์
เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์
ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทยที่ออกโดยบริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด (“ไทยเอ็นวีดีอาร์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดตั้งขึ้น โดย NVDR มีลักษณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List)
วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศสามารถลงทุนในหุ้นสามัญ
ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพ ย์ฯ ได้โดยไม่มีข้อจากัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ชาวต่างชาติ (Foreign Limit) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุน
เช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุนของบริษัทดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะไม่มีสิทธิในการออกเสียงในที่ประชุม
ของบริษัท (Non-Voting Rights) อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าวัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุน
ของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NDVR ได้เช่นกัน
จากการรายงานข้อมูลการออก NVDR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ณ วันที่ 12
กุมภาพันธ์ 2559 หุ้นสามัญของ ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจานวน 173,185,605 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 4.36 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. คือ 3,969,985,400 หุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์ไม่
สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับจานวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิออกเสียง
เพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2
ผู้ถือหุ้น
7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ได้แก่
อันดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก

จำนวนหุ้น

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2,591,860,489
บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด
173,185,605
CHASE NOMINEES LIMITED
129,219,234
STATE STREET BANK EUROPE LIMITED
94,693,469
THE BANK OF NEW YORK MELLON
51,316,033
สานักงานประกันสังคม
37,516,877
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
36,067,018
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
28,450,921
HSBC BANK PLC-CLIENTS GENERAL A/C
27,180,921
PEOPLE'S BANK OF CHINA
24,161,900
รวมจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก 3,193,652,467
รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด 3,969,985,400
ณ วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559

% ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด
65.29
4.36
3.26
2.39
1.29
0.95
0.91
0.72
0.69
0.61
80.47
100
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7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษั ท ไทยเอ็นวีดี อำร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่
ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้ำงอิงขึ้นไป*
อันดับ
1.
2.

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
วันที่ 12 กุมภำพันธ์ 2559
CHASE NOMINEES LIMITED
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
รวมจำนวนหุ้น

% ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด
32,580,355
0.82
31,054,614
0.78
63,634,969
1.60

จำนวนหุ้น

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

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิผลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือ
กำรดำเนินกำรของบริษัทอย่ำงมีนัยสำคัญ
ปตท. ในฐานะที่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ของ ปตท.สผ. มี ส่วนในการกาหนดนโยบายการ
จั ด การและการด าเนิ นงานของบริษั ทโดยผ่ านความเห็ นชอบของคณะกรรมการบริษั ท ทั้ งนี้ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. จานวน 4 คน จากจานวนกรรมการของ
ปตท.สผ. ทั้งหมด 15 คน
7.3

นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล

หากไม่มีความจาเป็นอันใด คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็นจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้ว
ในแต่ละปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามความ
เหมาะสม และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษั ท ย่อยของ ปตท.สผ. นั้ น จะคานึ งถึ งกระแสเงิน สด แผนการลงทุ นในอนาคตและปั จ จั ย อื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่างๆ รวมถึงกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาจ่ายเงินปันผล
อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชาระดอกเบี้ย
หรือดอกเบี้ ยค้างช าระของ “หุ้นกู้ ด้อยสิ ทธิ ที่มี ลั กษณะคล้ายทุ นไถ่ถอนเมื่ อเลิกบริษั ท ซึ่ งผู้ออกหุ้นกู้มี สิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบี้ยโดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 จานวน 5,000 ล้านบาทที่เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555” และ
“หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนด และ
มีสิทธิเลื่อนชาระดอกเบี้ยโดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ของบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิ ดเผยข้อมูลผู้ถือเอ็นวีดีอาร์
ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป
*
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จานวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557” ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิ
ของหุ้นกู้ดังกล่าว
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปีของ ปตท.สผ.
ปี
อัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS)
อัตรำเงินปันผลต่อหุ้น (DPS)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)

2554
13.48
5.40
40%

2555
17.08
5.80
38%

2556
14.07
6.00
40%

2557
5.19
4.50
82%

2558
-7.96
3.00
N/A**

** ปี 2558 ไม่สามารถคานวณอัตราเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (D/P) ได้ เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
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8. โครงสร้ำงกำรจัดกำร
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกรำคม 2559
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จด
ั การใหญ่

ฝ่ายตรวจสอบ
สายงานเลขานุการ
สายงานกฎหมาย
บริษัท
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

กลุ่มงานเทคโนโลยี
และพัฒนาความยั่งยืน
สายงานสื่อสาร
และองค์กรสัมพันธ์

สายงานบริหารเทคโนโลยี
และองค์ความรู้

สายงานความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

สายงานบัญชี

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริการธุรกิจ
สายงานทรัพยากรบุคคล

สายงานการเงิน

กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
สายงานกลยุทธ์องค์กร

สายงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน

สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 สายงานพัฒนาธุรกิจ 2 สายงานพัฒนาธุรกิจ 3
กลุ่มงานโครงการผลิต
และสนับสนุนปฏิบัติการ
กลุ่มงานธรณีศาสตร์
และการสารวจ

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา

สายงานธรณีศาสตร์
และเทคโนโลยี

สายงานวิศวกรรมปิโตรเลียม
และการวางแผนพัฒนา

โครงการผลิตนอกชายฝั่ง ประเทศไทย

โครงการเมียนมาร์

สายงานบริหารซัพพลายเชน

สายงานสารวจ
และพัฒนาธุรกิจ

สายงานวิศวกรรม
และก่อสร้าง

โครงการผลิตบนฝั่ง ประเทศไทย

โครงการออสเตรเลีย

สายงานปฏิบตั ิการหลุมเจาะ

สายงานโครงการสารวจ

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

สายงานโครงการ
ต่างประเทศ
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8.1

คณะกรรมกำรบริษัท
8.1.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณ วุฒิ ที่มี ความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix)
และมีความสมดุลในสาขาต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่ ด้านความรู้ความ
เข้าใจในธุรกิจ การบัญ ชี และการเงิน การตัดสินใจทางธุรกิจ การบริห ารจั ดการ การตลาดต่างประเทศ
การจัดทากลยุทธ์ การบริหารจัดการวิกฤตการณ์ การกากับดูแลกิจการ ตลอดจนด้านกฎหมาย และไม่มี
นโยบายกีดกันทางเพศและเชื้อชาติ โดยกรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์และมีคุณสมบัติสอดคล้อง
กั บ การก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี และจริยธรรมธุ รกิ จ ของกลุ่ ม ปตท.สผ. กฎหมายบริษั ท มหาชน กฎหมาย
หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั กทรัพ ย์ กฎของคณะกรรมการก ากั บหลั กทรัพ ย์ และตลาดหลั กทรั พ ย์ กฎของ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้ ง สามารถอุ ทิ ศ ตนและเวลาเพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ทั้ ง นี้ ในกรณี
ที่กรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติกรรมการด้วย
โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจานวน 15 คน ซึ่งเป็นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ
แบ่งเป็นกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็น กรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า
กึ่ ง หนึ่ ง ของจ านวนกรรมการที่ มี อ ยู่ โดย ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 คณะกรรมการมี จ านวน 15 คน
ประกอบด้วย


กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งคณะ)



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



กรรมการอิสระ 8 คน (ร้อยละ 53.34 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวน
กรรมการที่มีอยู่

ปตท.สผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีการกระจายตัวมาก ไม่ถือว่า
เป็ น กลุ่ ม อื่ น ๆ อี ก องค์ ป ระกอบและสั ด ส่ วนของคณะกรรมการข้ างต้ นมี ความเหมาะสมในการถ่ วงดุ ล
คณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
ทั้งนี้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการ
ที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ กรรมการจากภาคเอกชน รวมถึงกรรมการที่มาจาก ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของ ปตท.สผ. ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุ มของบริษัท และ
เลขานุการบริษัท” รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทด้วย
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8.1.2 ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการ ปตท.สผ. มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ปตท.สผ.
กาหนดอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง
(Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ดังนี้
(1) จัดให้มี และกากับดูแลให้การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามการกากั บดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ ม ปตท.สผ. รวมทั้งเป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิ บัติ แนะน า สื่อสาร และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่
บุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ด้วย
(2) พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถนาไป
ปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3) พิ จ ารณาและอนุ มั ติ แ ผนกลยุ ท ธ์ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน เป้ า หมาย และโครงสร้ า ง
อัตรากาลัง และการดาเนินงานที่สาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดาเนินงาน
อย่ างสม่ าเสมอ เพื่ อก ากั บ ดู แลให้ ฝ่ า ยจั ด การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ แผนกลยุท ธ์ ทิ ศ ทางการด าเนิ น งาน
เป้ า หมาย และนโยบายที่ ก าหนดไว้ รวมทั้ ง ทบทวนให้ มี ค วามคล่ อ งตั ว เหมาะสม เพี ย งพอที่ จ ะให้
ฝ่ายจัดการสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ
(4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทางานที่ชัดเจนและ
เหมาะสม มี ระบบบั ญ ชี การรายงานทางการเงิ น ที่ เป็ น มาตรฐาน น่ า เชื่ อ ถื อ มี ก ารบริห ารความเสี่ ย ง
ที่ เหมาะสม เพี ย งพอ มี ระบบการก ากั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และมี ก ารติ ด ตาม
อย่างสม่าเสมอ
(5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสาคัญตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับ นโยบาย
ระเบียบ หรืออานาจดาเนินการของ ปตท.สผ. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับกลุ่ม ปตท.สผ.
(6) พิ จ ารณากรณี เกี่ย วกับ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อ ย่างรอบคอบและโปร่งใส และ
รายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสียของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้
ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทใน
ลักษณะที่ไม่สมควร
(7) ก าหนดให้ มี ร ะเบี ย บที่ ชั ด เจนและเหมาะสม มี ร ายงานทางการเงิ น ที่ เป็ น มาตรฐาน
น่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(8) กากับดูแลให้มี การตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ต รวจสอบภายนอกให้ มี
การทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล
(9) กากับ ดู แลให้ มี ก ารสื่ อสารและเปิ ด เผยสารสนเทศในเรื่อ งต่ าง ๆ ให้ กั บ ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย
อย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสมและทันเวลา
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(10)

กากับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

(11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดาเนินการใด ๆ
ให้กับ ปตท.สผ. ในเรื่องที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมี
นัยสาคัญ
(12) พิ จ ารณาและอนุ มั ติ Board Performance Target ของคณะกรรมการ และประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(13) พิ จ ารณาและอนุ มั ติ Performance Agreement ของประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและ
กรรมการผู้ จัดการใหญ่ และประเมิ นผลการปฏิ บัติงาน รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับ ผล
การด าเนิ น งาน รวมทั้ ง ก ากั บ ดู แ ลให้ ปตท.สผ. มี ก ระบวนการที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการประเมิ น ผล
การปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย
(14) พิ จ ารณามอบอ านาจอย่ า งเหมาะสมให้ ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผู้จั ดการใหญ่ จั ดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และ
นโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกากับดูแลที่เหมาะสมและมีการติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้ ง นี้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้ อ มู ล ค าปรึ ก ษา และบริก ารต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ
การดาเนิน งานของบริษั ท จากผู้ บ ริห าร รวมทั้ ง ขอความเห็ น จากที่ ป รึก ษาอิ สระภายนอก เมื่ อเห็ น ว่ามี
ความจาเป็นและเหมาะสม โดย ปตท.สผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8.1.3 คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
8.1.3.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
คณ ะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลมี ห น้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่ า ด้ ว ย
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และ
นาเสนอคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
(2) ส่ งเสริม ให้การด าเนิน กิจ การของบริษั ทและการปฏิ บั ติง านของคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ.
(3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรื อ
แนวปฏิบัติด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและ
บริษัทชั้นนา รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
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(4) ดู แลให้ มี การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ตามนโยบายการก ากั บดู แลกิ จ การที่ ดี และ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(5) เปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การก ากั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท ต่ อผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย
(Stakeholders) ในรายงานประจาปี โดยต้องนาเสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติก่อนเสมอ
(6)

ดูแลและให้คาแนะนาในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจาปี

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกากับดูแล
กิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็น
กรรมการอิสระทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
นายทรงศัก สายเชื้อ
นายปิติ ตัณฑเกษม

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ

โดยนายทรงศัก สายเชื้อ ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลแทนนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุม
อย่างน้อยปี ล ะ 4 ครั้ง ซึ่ งในปี 2558 ได้ป ระชุ ม ทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิ บาลทุ กท่ านที่ดารง
ต าแหน่ ง อยู่ ณ ขณะนั้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง และเลขานุ ก ารบริ ษั ท ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เลขานุ ก าร
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงาน
ผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว
8.1.3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี หน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ดังนี้
(1) สอบทานให้ ปตท.สผ. มี รายงานทางการเงิ นอย่างถู กต้อ งและเพี ยงพอ โดยมี
ผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
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(2) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
(3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการ
ดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(4) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในและระบบการตรวจสอบภายใน
ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ
และประเมินผลการตรวจสอบการดาเนินงานด้านต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับ
โดยทั่วไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชี ของ ปตท.สผ. และพิจ ารณาเสนอ
ค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(6) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบ
ในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบ หรือ แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ
ของ ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตาม
กฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(7)

อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบ

(8) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบข้ อ เสนองบประมาณ โครงสร้ า ง และอั ต ราก าลั ง
ของหน่วยงานตรวจสอบ เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(9)

อนุมัติกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(10) อนุมั ติหนังสื อรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ กรณี ที่หัวหน้ า
ฝ่ายตรวจสอบต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
(11) พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจ าปี
และผลการตรวจสอบจากการร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special Audit Request)
(12) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น
ของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
(13)

พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี

(14)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย

(15)

จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
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คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้ วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้ อย 3 คน โดยต้องเป็ น
กรรมการอิสระทั้งหมด กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทานความน่าเชื่อถือ
ของงบการเงิน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำร
นายอาพน กิตติอาพน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งเป็นวาระที่ 2
 วาระที่ 1: 25 เมษายน 2554
ถึง 30 มีนาคม 2556
 วาระที่ 2: 25 เมษายน 2556
ถึงปัจจุบัน

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งตั้งแต่
31 ตุลาคม 2556 ถึงปัจจุบัน

นายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการตรวจสอบ
ดารงตาแหน่งตั้งแต่
25 กันยายน 2557 ถึงปัจจุบัน

ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน
 ธันวาคม 2548 – เมษายน 2550 :
กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงกลั่นน้ามันระยอง จากัด (มหาชน)
 พฤษภาคม – ธันวาคม 2550 :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงกลั่นน้ามันระยอง จากัด (มหาชน)
 เมษายน 2553 – เมษายน 2554 :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 ปี 2550 – 2556 :
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ตุลาคม 2556 – ปัจจุบัน :
กรรมการตรวจสอบ
การประปานครหลวง
 ปี 2554 – 2555 :
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
 นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ใน
การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อการลงทุน ดังนี้
1) ปี 2551 – 2552 :
กรรมการผู้อานวยการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์ จากัด
2) ปี 2550 – 2551 :
กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย
บริษัท หลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
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ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมอย่างน้อย
สามเดือนต่อครั้ง โดยในปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 66 เรื่อง กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น
เข้า ร่วมประชุ ม ครบทุ กครั้ง และผู้ จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ปฏิ บัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รายงานผลการปฏิ บัติ งานประจ าปีไว้ในรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
8.1.3.3 คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมการสรรหามี หน้ าที่ และความรับผิด ชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
สรรหา ดังนี้
(1) สรรหาบุ คคลที่ สมควรได้รับการเสนอชื่ อเป็ นกรรมการ หรือประธานเจ้ าหน้ าที่
บริห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ เมื่ อ มี ต าแหน่ ง ว่ างลงหรือ ที่ ค รบวาระ เพื่ อ เสนอให้ ค ณะกรรมการ
พิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคานึงถึงองค์ ประกอบของ
คณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จานวนบริษัทที่บุคคลนั้น
ดารงตาแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
(2) จัดเตรียมบัญ ชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่ อเป็นกรรมการ หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตาแหน่งกรรมการ
หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
(3) ขอรับข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากคณะกรรมการ ปตท. และ/หรือ ประธานเจ้ าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. (ถ้ามี) เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนาเสนอ
ให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
(4) พิ จ ารณา Board Performance Target และ Performance Agreement แต่ ล ะปี
ของคณะกรรมการและประธานเจ้ าหน้าที่ บริห ารและกรรมการผู้ จั ดการใหญ่ ตามลาดั บ และเส นอให้
คณะกรรมการอนุ มั ติ รวมทั้ ง กาหนดแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของประธานกรรมการ กรรมการ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง
และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องต่อ คณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุง
กรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
(6) พิ จ ารณ าทบทวนเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บว่ า ด้ ว ยคณ ะกรรมการสรรหา เพื่ อ ให้
มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
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(7)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจาปี

(8) ปฏิ บั ติ ก ารอื่ น ใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การสรรหา
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้อง
เป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
คณะกรรมการสรรหามีจานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย
นายอาพน กิตติอาพน

ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการสรรหา

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ

โดยนายอาพน กิตติอาพนดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาแทนนายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหามีการประชุมอย่างน้อยปีละ
2 ครั้ง ในปี 2558 ได้ประชุม ทั้งสิ้ น 7 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการสรรหาได้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ไ ว้ ในรายงานของ
คณะกรรมการสรรหาแล้ว
8.1.3.4 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทนมี ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่า ด้ ว ย
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ดังนี้
(1) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมี
หลั กเกณฑ์ ห รือ วิธี การและโครงสร้างที่ เป็ น ธรรมและสมเหตุส มผลซึ่ ง พิ จ ารณาตามผลการปฏิ บั ติ ง าน
ผลการดาเนิ นงานของบริษั ท แนวปฏิ บัติ ในอุต สาหกรรมเดี ยวกัน และขอบเขตหน้าที่ ความรับ ผิดชอบ
และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และพิ จ ารณาโครงสร้างเงิ น เดือ นของผู้ บ ริห ารระดั บ สูง โดยการพิ จ ารณาต้องมี หลั กเกณฑ์ ห รือ วิธี ก าร
และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณี ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจาปีด้วย และเสนอ
ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(3) ประเมิ นผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และจั ดให้มี
รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
(4) พิ จ ารณาทบทวนระเบี ยบว่าด้วยคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน เพื่ อ ให้ มี
ความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
(5)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้อง
เป็ นกรรมการอิส ระและประธานกรรมการก าหนดค่าตอบแทนต้องเป็ นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ ง ณ วัน ที่
31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีจานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย
นายอัชพร จารุจินดา

ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนและกรรมการอิสระ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

โดยนายจั ก รกฤศฏิ์ พาราพั น ธกุ ล ด ารงต าแหน่ ง กรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนแทน
นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
มีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2558 ได้ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการกาหนดค่าตอบแทนที่
ดารงตาแหน่ งอยู่ ณ ขณะนั้ น เข้าร่วมประชุ ม ครบทุ กคน และเลขานุก ารบริษั ท ปฏิ บั ติห น้าที่เลขานุ การ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
8.1.3.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ดังนี้
(1) ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท
(Risk Management Framework) รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริ หาร
ความเสี่ยงระดับองค์กร
(2) กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จ ในระดับ
องค์กรตลอดจนระดับโครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญ
และคานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อประกอบการตั ดสินใจในการใช้ทรัพยากร
และกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
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(3) พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ Corporate
Direction และ Value Chain ในธุ ร กิ จ ส ารวจและผลิ ต อาทิ ความเสี่ ย งด้ า นกลยุ ท ธ์ ด้ า นการส ารวจ
ด้านการพัฒนา ด้านการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุน
ที่ ค รอบคลุ ม ถึ ง Geopolitical Risk ในแต่ ล ะประเทศที่ เ ข้ า ไปด าเนิ น งาน ด้ า นการเงิ น และพาณิ ช ย์
ด้านขีดความสามารถขององค์กร และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลด
ระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตามข้อย่อย (1) พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผน
การดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ
(4) สนั บสนุ นหน่ วยงานบริหารความเสี่ ยง (Risk Management Function) ในการประเมิ น
ปัจ จัยความเสี่ ยงที่ ส าคัญ พร้อมทั้งแนะนาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมี ผลกระทบในระดับ องค์ กร
เพื่อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนา เพื่อส่งเสริมให้
ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยง
ของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
(5) รายงานการกากับผลการประเมินความเสี่ยงและการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
ต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ทราบเป็ น ประจ า ในกรณี ที่ มี เรื่อ งส าคั ญ ซึ่ ง กระทบต่ อ บริ ษั ท อย่ า งมี นั ย ส าคั ญ
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
(6)

เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท

(7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8) ปฏิ บั ติการอื่ นใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมาย อั นเกี่ ยวเนื่อ งกับ การบริห าร
ความเสี่ยงของ ปตท.สผ.
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และ
ต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มีจานวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ประกอบด้วย
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

นายปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง
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นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทวารัฐ สูตะบุตร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
แทนนายณัฐชาติ จารุจินดา ซึ่งลาออกจากการเป็นกรรมการ นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
และนายทวารัฐ สู ตะบุตร ได้รับ แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ งกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งมี ผลตั้งแต่วัน ที่
1 พฤศจิกายน 2558
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมี
การประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2558 ได้ประชุมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อหารือต่อเนื่อง
โดยไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 2 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วม
ประชุ ม ครบทุ ก ครั้ ง และรองกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ กลุ่ ม งานกลยุ ท ธ์ แ ละพั ฒ นาธุ รกิ จ ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงเข้าร่วมประชุมด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว
8.1.3.6 คณะกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
(1) เสนอแนะเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
ต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี
(2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ
รวมทั้ง ให้ ความคิ ดเห็น ตามบทบาทและหน้าที่ ของกรรมการอิส ระที่ พึ ง ปฏิ บั ติ เพื่ อประโยชน์ ต่อ บริษั ท
ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
(3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึง
ทบทวนนิยามกรรมการอิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
(4) ปฏิ บั ติก ารอื่ นใดตามที่ คณะกรรมการบริษั ท มอบหมายโดยจะต้ องไม่ มี ผลต่ อ
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
(5) พิ จ ารณาทบทวนเกี่ ย วกั บ ระเบี ย บว่า ด้ วยคณะกรรมการอิ ส ระเพื่ อ ให้ มี ค วาม
เหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
กรรมการ ปตท.สผ. ที่มี คุณ สมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกากับดูแล
กิจ การที่ดีและจริยธรรมธุ รกิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ถือว่าเป็ น กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ ต้องมี
การประชุมเพื่อแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีจานวน 8 คน ประกอบด้วย
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นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

ประธานกรรมการอิสระ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

รองประธานกรรมการอิสระ

นายอาพน กิตติอาพน

กรรมการอิสระ

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการอิสระ

นายปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการอิสระ

นายทรงศัก สายเชื้อ

กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปีละ
4 ครั้ง ในปี 2558 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วม
ประชุ ม ครบทุ ก ครั้ง และกรรมการอิ ส ระจะไม่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนจากการประชุ ม คณะกรรมการอิ ส ระ
โดยเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการอิ ส ระได้ ร ายงานผลการปฏิ บั ติ ง านประจ าปี ไ ว้ ใ นรายงานของ
คณะกรรมการอิสระแล้ว
นิยำมกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณสมบัติความเป็นอิสระของ
ตนเองว่ามีคุณ สมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด และจะต้องมีคุณสมบัติ
เพิ่มเติมตามคานิยามที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ซึ่งเข้มกว่าที่กฎหมายไว้ ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5
(ก.ล.ต. กาหนดร้อยละ 1) ตามข้อ (1) รวมทั้งต้องมีการทบทวนคุณสมบัติเป็นประจาทุกปีด้วย โดยนิยาม
กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ถือหุ้ นไม่ เกินร้อยละ 0.5 ของจ านวนหุ้ นที่มี สิ ทธิ ออกเสี ยงทั้งหมดของ ปตท.สผ.
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยให้นับรวม
การถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับ
เดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้ มีอานาจควบคุม ของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็น
ข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย
ในลักษณะที่เป็น บิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ หรื อ ผู้ มี อ านาจควบคุ ม ของ ปตท.สผ. ในลั ก ษณะที่ อ าจเป็ น การขั ด ขวางการใช้
วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทา
เป็นปกติเพื่อประกอบกิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือ
การให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับหรือให้กู้ยืมค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน
หนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่อ
อีกฝ่ ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสิ นทรัพ ย์ที่มี ตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป
แล้วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมู ลค่าของ
รายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุ นว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปี
ก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมหรือ
หุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
(6) ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ ให้ บ ริก ารทางวิ ช าชี พ ใด ๆ ซึ่ ง รวมถึ ง การให้ บ ริก ารเป็ น
ที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ.
บริษัทย่อย บริษัทร่วมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่ เป็นผู้ถือหุ้นที่มี นัย
ผู้ มี อานาจควบคุ ม หรือหุ้ นส่ วนของผู้ ให้ บ ริก ารทางวิช าชี พ นั้ น ด้วย เว้นแต่ จ ะได้ พ้ น จากการมี ลัก ษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(7) ไม่ ป ระกอบกิ จ การที่ มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกั น และเป็ น การแข่ ง ขั น ที่ มี นั ย กั บ
กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วน
ร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาหรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มี
สิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
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(8) ไม่ เป็นกรรมการที่ ได้รับ แต่งตั้งขึ้นเพื่ อเป็ นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ.
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.
(9) ไม่ มี ลั ก ษณะอื่ น ใดที่ ท าให้ ไ ม่ ส ามารถให้ ค วามเห็ น อย่ า งเป็ น อิ ส ระเกี่ ย วกั บ
การดาเนินงานของ ปตท.สผ.
ภายหลั งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว
กรรมการอิส ระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจ การของ ปตท.สผ.
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
อนึ่ง คาจากัดความที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุน เกี่ยวกับการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบ
ระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ
– ไม่มี –
8.1.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจาทุกปี ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board
Performance Target ประจาปี และประเมินผลประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษั ทได้พิจารณาทบทวนผลงาน ประเด็น
และอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทางาน โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้
กาหนดแบบประเมิน และพิจารณากลั่นกรอง Board Performance Target ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาอนุมัตดิ ้วย
แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้งหมด มี 4 แบบ ได้แก่
1)
แบบการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคลและการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ ประเมินใน
4 หัวข้อ คือ (1) คุณสมบัติ (2) ความเป็นอิสระ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบ และ (4) การฝึกอบรมและ
การพัฒนาตนเอง
2)
แบบการประเมิ น ผลคณะกรรมการทั้ง คณะ ประเมิ น ใน 6 หั วข้อ คือ (1) นโยบายและ
การจัดทาแผนกลยุทธ์ (2) การปฏิบัติหน้าที่ (3) การกากับดูแลฝ่ายจัดการ (4) การประชุม (5) โครงสร้าง
และคุณสมบัติ และ (6) การฝึกอบรมและพัฒนา
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3)
แบบการประเมิ น ผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง ประเมิ น เกี่ย วกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดในระเบียบ
ว่าด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้น ๆ
4)
แบบการประเมินผลประธานกรรมการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงาน
ของประธานกรรมการตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดอยู่ในการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม
ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เช่น การทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ
และผู้ถือหุ้น การกาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
แบบประเมินในปี 2558 ทั้ง 4 แบบข้างต้น มีการกาหนดน้าหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมิน
เช่ น เดี ย วกั บ ปี 2557 และมี ก ารให้ ค ะแนนเป็ น 5 ระดั บ โดย 1 = ต้ อ งปรั บ ปรุ ง อย่ า งมาก 2 = พอใช้
3 = มาตรฐาน 4 = ดี และ 5 = ดีมาก ผลการประเมินของปี 2558 มีดังนี้
ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ผลจากการประเมิ น
ตนเองโดยรวมตามแบบประเมิ นผลการปฏิ บัติงานของคณะกรรมการประจ าปี 2558 มี น้าหนัก 50% และ
ผลงานตาม Board Performance Target มีน้าหนัก 50% โดยสามารถสรุปผลการประเมินคณะกรรมการ
บริษัทได้ดังนี้
(1) ผลการประเมิ น ตนเองรายบุค คลปี 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.85 สูงขึ้น กว่า ปี 2557 ที่ ได้
คะแนนเฉลี่ย 4.71 โดยเป็นคะแนนในระดับใกล้เคียงกับระดับ ดีม ากในขั้นสูงสุด สาหรับ ผลการประเมิ น
กรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.87
(2)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2558 ที่พิจารณาจาก 2 ส่วนหลัก คือ

(2.1) ผลงานตาม Board Performance Target ประจาปี 2558 ได้คะแนน 3.44 โดยใน
ปี 2557 ได้คะแนน 3.54
(2.2) ผลการประเมินตนเองโดยรวมทั้งคณะ ปี 2558 ได้คะแนนเฉลี่ย 4.92 สูงขึ้นกว่าปี
2557 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 4.80 และเป็นคะแนนใกล้กับระดับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
ดั งนั้ น ผลการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการในปี 2558 ตามผลการประเมิ น 2 ส่ วนหลั ก
ได้คะแนน 4.18 ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ได้คะแนน 4.17

(3)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง 5 คณะ ได้คะแนนในระดับ ใกล้เคียงกับ
ระดับดีมากและมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี 2557 ทุกคณะ ดังนี้
(3.1) คณะกรรมการตรวจสอบปี 2558 ได้คะแนน 4.97 ปี 2557 ได้คะแนน 4.91
(3.2)

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนปี 2558 ได้คะแนน 4.97 ปี 2557 ได้คะแนน 4.84
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(3.3) คณะกรรมการสรรหาปี 2558 ได้คะแนน 4.91 ปี 2557 ได้คะแนน 4.79
(3.4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลปี 2558 ได้คะแนน 4.87 ปี 2557 ได้คะแนน 4.80
(3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปี 2558 ได้คะแนน 4.96 ปี 2557 ได้คะแนน 4.83

(4)

ผลการประเมิ น ของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้ ง คณะปี 2558 ได้ ค ะแนน 4.95
ใกล้เคียงกับปี 2557 ที่ได้คะแนน 4.96 และเป็นคะแนนใกล้กับระดับดีมาก ซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
ปตท.สผ. ได้ รายงานผลการประเมิ น ข้างต้น ทั้งหมดให้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่ อน า
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ และฝ่ายจัดการ ปตท.สผ. ต่อไป อาทิ
การจัดสรรเวลาเพื่อการทบทวนและกลั่นกรองการบริหารความเสี่ยง ความจาเป็นในการบริหารจัดการ
ภายใต้สภาวการณ์ราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง การกาหนดนโยบายแผนกลยุทธ์ และแผนการ
ลงทุนของบริษัทให้ม ากขึ้น รวมถึงการพิจ ารณาเรื่องระบบการบริหารทรัพ ยากรบุคคลในภาพรวม การ
พัฒนาการวางแผนสืบทอดในตาแหน่งหลัก ๆ ที่สาคัญ (Critical Positions) และการจัดทาแผนงานกิจกรรม
เพื่อสังคมให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ กรรรมการจะให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการ
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นกรรมการ และเปิดกว้างในการสนับสนุนให้มีการ
ทากิจกรรม (Initiatives) ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
8.1.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของ CEO ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหากาหนด การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานประจาปีของ CEO ใช้ตามดัชนีวัดผลการดาเนินงานของบริษัท (Corporate KPI) ในแต่ละปี และ
นาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และ
สามารถตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของ CEO ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริม สร้างการ
กากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป
8.1.6 กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้ง
ทุกวันพฤหัสบดีสุดท้ายของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้แจ้งกาหนดวันประชุมปี 2559 ให้คณะกรรมการทราบ
ในเดือนกันยายน 2558 และกาหนดระเบียบวาระประจาแต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัด
พิเศษนอกสถานที่ เพื่อพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ประจาปี ๆ ละครั้ง นอกจากนี้ จะมีการประชุมเพื่อหารือ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2558 มีการประชุมคณะกรรมการ
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รวม 15 ครั้ง และเพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทาความเข้าใจเนื้อหาสาระของ
ระเบียบวาระการประชุม โดยปกติเลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุม
และข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทาการก่อนการประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็น
เร่งด่วน นอกจากนี้ จะมี การส่ ง ระเบี ยบวาระการประชุ ม ผ่ านระบบ Application Software ของอุปกรณ์
คอมพิ วเตอร์ เพื่ ออานวยความสะดวก ทันสมั ยต่อสภาวะเทคโนโลยีปั จ จุ บัน ท าให้การปฏิ บัติ งานของ
คณะกรรมการมี ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมู ลได้ทันท่วงที และลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงการใช้
กระดาษเอกสารได้เป็นอย่างมากในรอบปีอีกด้วย
โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท
เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระ
ที่จะเสนอเรือ่ งเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้
ระเบี ยบวาระการประชุ ม คณะกรรมการบริษั ทจะแบ่ งเป็ นหมวดหมู่ ชั ดเจนและมี ระเบี ยบวาระ
พิจารณาติดตามผลการดาเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นประจา โดยในปี 2558 มีการนาเสนอระเบียบ
วาระเพื่อพิจารณารวม 66 เรื่อง และระเบียบวาระเพื่อทราบจานวน 146 เรื่อง ซึ่งระเบียบวาระประจาของการ
ประชุมที่สาคัญ มีดังนี้
เดือน

ระเบียบวำระประจำ

มกราคม

- การเตรียมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้แก่
(1) งบการเงินก่อนการตรวจสอบประจาปี
(2) การจ่ายเงินปันผล
(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
(4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(5) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีและรายงานประจาปี
- หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
- แนวทางการจัดทาทิศทางการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี
- ความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
- การเลือกตั้งประธานกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
และกรรมการผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัท
- การกาหนดนโยบายและการจัดทาแผนกลยุทธ์ รวมถึงโครงสร้างอัตรากาลังประจาปี
- การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี)
- กาหนดการประชุมประจาปี
- แผนธุรกิจ แผนการลงทุน 5 ปี และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
- แผนการจัดหาประจาปี

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
กรกฎาคม
กันยายน
พฤศจิกายน
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เดือน
ธันวาคม

ระเบียบวำระประจำ
- การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการประจาปี
- การประเมินผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน
และการจ่ายเงินรางวัลประจาปี
- ดัชนีวัดผลการดาเนินงาน และ Performance Agreement ของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนี้ ในปี 2558 ยั ง มี ก ารพิ จ ารณาระเบี ย บวาระที่ ส าคั ญ ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ สภาวะธุ รกิ จ
ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ามันที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง การจัดทากรอบการบริหารความเสี่ยง การลด
ต้นทุ น การปรับ แผนงานและงบประมาณ ความเหมาะสมในการเข้าลงทุ นโครงการต่าง ๆ การแต่งตั้ ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และการปรับปรุงระเบียบบริษัท เช่น ระเบียบการจัดหา
เพื่ อการประกอบธุ รกิจส ารวจและผลิ ตปิ โตรเลียม พ.ศ. 2558 และระเบี ยบการจัดหาพั สดุ ทั่วไป พ.ศ. 2558
รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดง
ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยมี ผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อ ตอบข้อซักถามและให้ข้อมูล
เพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ เพื่อนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยปกติ ก ารประชุ ม แต่ ล ะครั้ ง จะใช้ เวลาประมาณ 3 ชั่ ว โมง เลขานุ ก ารบริ ษั ท ในฐานะเลขานุ ก าร
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อทาหน้าที่ในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการ
เกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผู้ จดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึง
จัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
การประชุ ม ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้ ม ติ เสี ยงข้ างมาก โดยกรรมการหนึ่ งคนมี หนึ่ งเสี ยง
กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดจะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1)

การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ ปตท.สผ.

(3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วน
ที่สาคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
ส่วนที่ 2 หน้า 27

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

(4)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(5)

การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท

(6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับ
การได้มาหรือจาหน่า ยไปซึ่งทรัพ ย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสาคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่อง
เพื่อพิจารณามีการลงมติเป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่
ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็น หรือคาถาม คาตอบ และคาชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึก
ข้อคิดเห็น คาถาม คาตอบ หรือคาชี้แจงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติ คณะกรรมการ
ปตท.สผ. เข้าร่วมการประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมีเหตุจาเป็นไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมีหนังสือ
ลาการประชุมต่อประธานกรรมการ โดยบริษัทได้รายงานจานวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการ
เป็นรายบุคคลไว้ด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม
และเดือนธันวาคม 2558 เพื่ออภิปรายปัญ หาต่าง ๆ เกี่ยวกับการจั ดการที่อยู่ในความสนใจ และแจ้งให้
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม เพื่อนาผลดังกล่าวไปพิจารณา
ดาเนินการต่อไปด้วย
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8.1.7 จำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทในปี 2558
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
กำรประชุม
โดยไม่มี
บรรษัทภิบำล
ตรวจสอบ
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
สำมัญผู้ถือหุ้น
ฝ่ำยจัดกำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง
ประจำปี 2558
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี
15 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้ง
6 ครั้ง
11 ครัง้
2 ครั้ง
7 ครั้ง
11 ครั้ง
1 ครั้ง

รำยชื่อกรรมกำร

1. นายปรัชญา
2. นายจักรกฤศฏิ์

ภิญญาวัธน์1
พาราพันธกุล
2

1

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
อิสระ

15/15

4/4

2/2

-

-

-

-

-

1/1

13/15

-

1/2

-

-

2/2

-

-

1/1

15/15

4/4

2/2

-

11/11

-

7/7

-

1/1

3. นายอาพน

กิตติอาพน

4. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช

15/15

-

1/1

-

-

-

-

-

1/1

5. นายมนัส

แจ่มเวหา

15/15

-

2/2

-

-

-

7/7

-

1/1

13/15

4/4

2/2

3/3

11/11

2/2

-

-

1/1

14/15

4/4

2/2

6/6

-

2/2

-

-

1/1

6. นายอัชพร

3

จารุจินดา

7. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล1

ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2558
- นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ ได้รบั เลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ
- นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
- พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
- นายปิติ ตัณฑเกษม ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายทรงศัก สายเชื้อ ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล
2
นายอาพน กิตติอาพน ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาและประธานกรรมการสรรหาตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2558
3
นายอัชพร จารุจินดา พ้นจากการเป็นกรรมการบรรษัทภิบาลเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558
1
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รำยชื่อกรรมกำร

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
อิสระ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
กำรประชุม
โดยไม่มี
บรรษัทภิบำล
ตรวจสอบ
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
สำมัญผู้ถือหุ้น
ฝ่ำยจัดกำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง
ประจำปี 2558
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี
15 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้ง
6 ครั้ง
11 ครัง้
2 ครั้ง
7 ครั้ง
11 ครั้ง
1 ครั้ง

8. พันเอก นิมิตต์

สุวรรณรัฐ

13/15

4/4

2/2

-

-

-

5/7

5/11

1/1

9. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธิวาทนฤพุฒิ4

14/15

4/4

2/2

-

10/11

-

-

11/11

1/1

10. นายปิติ

ตัณฑเกษม1

15/15

4/4

2/2

6/6

-

-

-

7/7

1/1

11. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต5, 6

11/13

-

2/2

-

-

-

-

1/2

1/1

12. นายทรงศัก

สายเชื้อ1, 7

11/11

3/3

2/2

3/3

-

-

-

-

-

13. นายทวารัฐ

สูตะบุตร6, 8

3/4

-

1/1

-

-

-

-

2/2

-

14. นายปิติพันธ์

เทพปฏิมากรณ์6

2/2

-

1/1

-

-

-

-

2/2

-

15. นายสมพร

ว่องวุฒิพรชัย9

3/3

-

-

-

-

-

-

-

-

__________________________________
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
6
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
- นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ
- นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต นายทวารัฐ สูตะบุตร และนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสีย่ ง
7
นายทรงศัก สายเชื้อ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2558 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558
8
นายทวารัฐ สูตะบุตร ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558
9
นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558
4
5
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คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
กำรประชุม
โดยไม่มีฝ่ำย
บรรษัทภิบำล
ตรวจสอบ
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
สำมัญผู้ถือหุ้น
จัดกำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง
ประจำปี 2558
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี
15 ครั้ง
4 ครั้ง
2 ครั้ง
6 ครั้ง
11 ครั้ง
2 ครั้ง
7 ครั้ง
11 ครั้ง
1 ครั้ง
คณะกรรมกำร
บริษัท

รำยชื่อกรรมกำร

คณะกรรมกำร
อิสระ

กรรมกำรลำออกระหว่ำงปี 255810
1. นายชวลิต

พิชาลัย11
12

9/9

-

1/1

-

-

-

-

5/6

1/1

2. นายไพรินทร์

ชูโชติถาวร

9/10

-

1/1

-

-

-

-

-

1/1

3. นายณัฐชาติ

จารุจินดา13

12/13

-

1/1

-

-

-

-

8/9

1/1

__________________________________
10
11

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
นายชวลิต พิชาลัย ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2558

12

นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

13

นายณัฐชาติ จารุจินดา ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
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8.1.8

รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
จำนวนหุ้น

รำยชื่อกรรมกำร
1. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์$, #, $#, %

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันกุล%
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
3. นายอาพน

กิตติอาพน$, %

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
4. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช%

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
5. นายมนัส

แจ่มเวหา%

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่ กำรเปลี่ยนแปลง
1 มกรำคม
ในปี 2558
2558
ได้มา
15,000
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
27,566
ได้มา
118,977
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558
15,000
146,543

-
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จำนวนหุ้น

รำยชื่อกรรมกำร
6. นายอัชพร

จารุจินดา$, %

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
7. พลเรือเอกธนะรัตน์ อุบล$, %
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8. พันเอก นิมิตต์

สุวรรณรัฐ$, %

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
9. นายเศรษฐพุฒิ สุทธวาทนฤพุฒ$,ิ %
คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10. นายปิติ

ตัณฑเกษม$, %

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่
1 มกรำคม กำรเปลี่ยนแปลง
ในปี 2558
2558
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558
-
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จำนวนหุ้น

รำยชื่อกรรมกำร
11. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต%, @

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
12. นายทรงศัก

สายเชื้อ$, %, @@

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
13. นายทวารัฐ

สูตะบุตร%, @@@

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
14. นายปิติพันธ์

เทพปฏิมากรณ์%,@@@@

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
15. นายสมพร

ว่องวุฒิพรชัย%%, @@@@@

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ณ วันที่
1 มกรำคม กำรเปลี่ยนแปลง
ในปี 2558
2558
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
19,888
187,039
จาหน่าย
ได้มา
3,500
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558
206,927
3,500
-
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จำนวนหุ้น

รำยชื่อกรรมกำร

ณ วันที่
1 มกรำคม กำรเปลี่ยนแปลง
ในปี 2558
2558

กรรมกำรลำออกระหว่ำงปี 2558*
1. นายชวลิต

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

ชูโชติถาวร***

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

จารุจินดา****

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ

-

กรรมการอิสระ

$#

-

คู่สมรส

3. นายณัฐชาติ

ประธานกรรมการอิสระ

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

-

คู่สมรส

2. นายไพรินทร์

$

พิชาลัย**

ประธานกรรมการ

%

กรรมการที่ไม่เป็นฝ่ายจัดการ
เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

@

@@

เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2558

@@@

*

เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา

และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558
***

ลาออกจากการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558

-

#

%%

@@@@

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558

-

เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558

@@@@@
**

-

เข้ารับตาแหน่งเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558

ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อ

วันที่ 1 สิงหาคม 2558
****

ลาออกจากการเป็นกรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
กรรมการบรรษัทภิบาล ได้แก่ กรรมการ 7, 10 และ 12

กรรมการตรวจสอบ ได้แก่ กรรมการ 3, 6 และ 9

กรรมการสรรหา ได้แก่ กรรมการ 3, 5, และ 8

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน ได้แก่ กรรมการ 2, 6, และ 7

กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้แก่ กรรมการ 8, 9, 10, 11, 13, และ 14
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แบบ 56-1 ประจำปี 2558

8.2

ผู้บริหำร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมี
จานวน 16 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
รายชื่อและจานวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร* คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
1. นายสมพร

ว่องวุฒิพรชัย1

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ
กรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

187,039
3,500

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
2. นายพงศธร

ณ วันที่
1 มกรำคม
2558

ทวีสิน2

ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบตั ิการ กลุ่มงาน
โครงการผลิตและ
สนับสนุนปฏิบัติการ

16,902

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

ณ วันที่
กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2558 31 ธันวำคม
2558
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
19,888
206,927
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
3,500
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
17,460
EJIP
34,362
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

นับรวมจานวนหุ้นที่ได้รับจากโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ซึ่งมีระยะโครงการตั้งแต่ปี 2556 – 2561 เพื่อ
สนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนของ
พนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อีกทั้งสร้างความภักดี และความเป็นเจ้าของต่อองค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของ EJIP ปรากฏในหมวด
“โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่าง ๆ เรื่อง พนักงาน”
1
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 22 ตุลาคม 2558
*

2

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ (ตาแหน่งเทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2559
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จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
3. นายฐิติ

เมฆวิชัย

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากร
บุคคลและบริการธุรกิจ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2558
27,796

คู่สมรส

-

บุตรทีย่ ังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

4. นายคณิต

แสงวงค์วาณิชย์

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงาน
วิศวกรรมศาสตร์
และโครงการพัฒนา

79,752

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

5. นายกิติศักดิ์

นวลจันทร์ฉาย3

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

3

ตำแหน่ง

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานเทคโนโลยี
และพัฒนาความยัง่ ยืน
และรักษาการ
รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุน
ปฏิบัติการ

37,277

ณ วันที่
กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2558 31 ธันวำคม
2558
ทั่วไป
ได้มา
20,118
EJIP
47,914
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
17,495
EJIP
97,247
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
17,715
EJIP
ทั่วไป
54,992
จาหน่าย
EJIP

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

-

ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุน
ปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
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-

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

ตำแหน่ง

6. นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์4

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์
และการสารวจ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2558
N/A

คู่สมรส

N/A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

7. นางสุจิตรา

สุวรรณสินพันธุ์5

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ

N/A

คู่สมรส

N/A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

8. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธกิ ุล6

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและ
การบัญชี

N/A

คู่สมรส

N/A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

ณ วันที่
กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2558 31 ธันวำคม
2558
ทั่วไป
N/A
ได้มา
EJIP
N/A
30,049
N/A
ทั่วไป
จาหน่าย
N/A
EJIP
ได้มา
N/A
จาหน่าย
N/A
ได้มา
N/A
จาหน่าย
N/A
56,400
ทั่วไป
ได้มา
14,746
EJIP
76,054
8,000
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
10,600
8,000
จาหน่าย
2,600
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
N/A
ได้มา
EJIP
N/A
4,783
ทั่วไป
N/A
จาหน่าย
EJIP
N/A
ได้มา
N/A
จาหน่าย
N/A
ได้มา
N/A
จาหน่าย
N/A
จาหน่าย
N/A

4

ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

5

ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2558

6

ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
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จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
9. นายชัชวาล

เอี่ยมศิริ7

ตำแหน่ง
รองกรรมการ
ผูจ้ ัดการใหญ่
สังกัดประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ครองพาณิชย์

ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
11. นางสาว
จรูญศรี

ณ วันที่
กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2558 31 ธันวำคม
2558
ทั่วไป
ได้มา
EJIP 17,931
17,484
35,415
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

คู่สมรส

10. นายยงยศ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2558

วันเกิดผล8

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายนโยบายและ
บริหารระบบบัญชี
และรักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี

ทั่วไป
EJIP
66,049
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
43,662
จาหน่าย
EJIP
ได้มา

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

14,782
9,509
-

-

80,831

-

53,171

-

7

ได้รับการมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

8

ในปี 2558 ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ ผู้ชว่ ยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
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จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
12. นางชนมาศ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ์

ณ วันที่
1 มกรำคม
2558
17,572

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

13. นางสาว
พรทิพย์

จันทร์สุขศรี

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารเงิน

8,712

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

14. นางศิริรัตน์

สรารัตนกุล

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีการเงิน

191,555

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

15. นางสาว
กาญจนันท์

9

ศาสนนันทน์

ตำแหน่ง

ปาณานนท์9

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหาร

N/A

คู่สมรส

N/A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

ณ วันที่
กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2558 31 ธันวำคม
2558
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
7,992
25,564
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
..
จาหน่าย
ได้มา
..
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
8,605
17,317
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
1,000
ได้มา
EJIP
8,332
200,887
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
43,007
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

ได้รับแต่งตั้งเป็นผูจ้ ัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558
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แบบ 56-1 ประจำปี 2558
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร
16. นางมณีญาณ์

ศรีสุขุมบวรชัย10

ตำแหน่ง
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายภาษี

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ผู้บริหำรที่พ้นจำกตำแหน่งระหว่ำงปี 2558
1. นายเทวินทร์ วงศ์วานิช11
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

118,977

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จริเกษม12

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงิน
และการบัญชี

23,076

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

3. นายไพโรจน์

แรงผลสัมฤทธิ์12

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
10

ณ วันที่
กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2558 31 ธันวำคม
2558
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
N/A
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
N/A
จาหน่าย
ได้มา
N/A
จาหน่าย
-

-

คู่สมรส

2. นางสาว
เพ็ญจันทร์

ณ วันที่
1 มกรำคม
2558

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต

126,721

3,500
-

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
ได้มา

10,000
17,566
12,912
17,000
19,721
-

146,543

-

35,988

-

163,442

3,500

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2558

สิ้นสุดการดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. เนื่องจากได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท. ตั้งแต่วนั ที่ 10 กันยายน 2558
12
เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559
11
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จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

4. นายนาวี

อนันต์รักสกุล12

ตำแหน่ง

ณ วันที่
1 มกรำคม
2558

รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์
และการสารวจ

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

8.3

ณ วันที่
กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2558 31 ธันวำคม
2558
จาหน่าย
ทั่วไป
ได้มา
EJIP 16,195
16,877
33,072
ทั่วไป
จาหน่าย
EJIP
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

เลขำนุกำรบริษัท

เลขานุ ก ารบริษั ท มี บ ทบาทที่ ส าคั ญ ในการประสานงานอย่ างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพทั้ ง ภายใน ได้ แ ก่
ระหว่างประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายจัดการ และ
ภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกากับดูแล ทั้งนี้ เลขานุการบริษัท (คนปัจจุบัน คือ
นางประณต ติราศัย) ซึ่ งมีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งจบการศึกษาในด้านกฎหมาย
ได้รับการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการด้วย โดยหน้าที่
ความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
8.4

ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรระดับสูง
8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและ
โปร่งใส โดยมีคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับ
ค่ า ตอบแทนของบริษั ท จดทะเบี ย นในอุ ต สาหกรรมเดี ย วกั น ที่ มี ข นาดใกล้ เคี ย งกั น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นประจาปี 2558 ได้พิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องปี 2558 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน และได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(1)

ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน

(2)

ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(3) โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น
ในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกาไรสุทธิปีนั้น ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60
ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการ
(4)

ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะเป็นกรรมการประจาตามข้อบังคับของบริษัท
(Standing Sub-Committee) จานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับ
ในอัตราเท่ากับปี 2557 ดังนี้
(1)

ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(2)

ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25

(3)

กรณีมีมติเวียนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

(4)

กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.
– ไม่มี –
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รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ
รวมทั้งค่าตอบแทนในปี 2558 ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
ค่ำตอบแทน
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท

โบนัสกรรมกำร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง

ที่บริษทั จ่ำย

ปี 2558

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ในปี 2559$

รวม

1. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์

750,000

600,000

0

0

0

0

0

0

1,350,000

2. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

520,000

480,000

0

0

80,000

0

0

0

1,080,000

3. นายอาพน

กิตติอาพน

600,000

480,000

550,000

0

0

350,000

0

0

1,980,000

4. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช$$

600,000

480,000

0

0

0

0

0

0

1,080,000

5. นายมนัส

แจ่มเวหา

600,000

480,000

0

0

0

280,000

0

0

1,360,000

6. นายอัชพร

จารุจินดา

520,000

480,000

440,000

120,000

100,000

0

0

0

1,660,000

7. พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

560,000

480,000

0

300,000

80,000

0

0

0

1,420,000

8. พันเอก นิมิตต์

520,000

480,000

0

0

0

200,000

200,000

0

1,400,000

สุวรรณรัฐ

มติที่ประชุมสามัญประจาปี 2558 กาหนดให้กรรมการได้รับโบนัสปี 2558 ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1 ของกาไรสุทธิปีนั้นจากงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทไม่มีกาไรสุทธิปี 2558 จึงไม่มกี ารจ่าย
โบนัสกรรมการสาหรับปี 2558
$$
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการระหว่างเดือนกันยายน – ธันวาคม 2558 ให้กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
หมายเหตุ: ปตท.สผ. มีการจัดรถบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านั้น
$
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ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท

รำยชื่อกรรมกำรบริษัท

โบนัสกรรมกำร

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง

ที่บริษทั จ่ำย

ปี 2558

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ค่ำเบี้ยระชุม

ในปี 2559$

รวม

9. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธิวาทนฤพุฒิ

560,000

480,000

400,000

0

0

0

460,000

0

1,900,000

10. นายปิติ

ตัณฑเกษม

600,000

480,000

0

240,000

0

0

280,000

0

1,600,000

11. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

440,000

440,000

0

0

0

0

40,000

0

920,000

12. นายทรงศัก

สายเชื้อ

440,000

400,000

0

120,000

0

0

0

0

960,000

13. นายทวารัฐ

สูตะบุตร

120,000

120,000

0

0

0

0

80,000

0

320,000

14. นายปิติพันธ์

เทพปฏิมากรณ์

80,000

80,000

0

0

0

0

80,000

0

240,000

15. นายสมพร

ว่องวุฒิพรชัย

120,000

120,000

0

0

0

0

0

0

240,000

กรรมกำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2558*
1. นายชวลิต

พิชาลัย

360,000

280,000

0

0

0

0

200,000

0

840,000

2. นายไพรินทร์

ชูโชติถาวร

360,000

360,000

0

0

0

0

0

0

720,000

3. นายณัฐชาติ

จารุจินดา

480,000

400,000

0

0

0

0

400,000

0

1,280,000

8,230,000

7,120,000

1,390,000

780,000

260,000

830,000

1,740,000

0

20,350,000

รวม

__________________________________________
* นายณัฏฐวฺฒิ โพธิสาโร ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

ส่วนที่ 2 หน้า 45

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

8.4.2 นโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. เป็นกลไกในการดาเนินธุ รกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ
โดย ปตท.สผ. จะพิจ ารณาแต่งตั้งผู้ บริหารเข้าเป็นกรรมการบริษั ทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่ อให้การ
ดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ.
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบ
ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด และ
บริษั ท บี 8/32 พาร์ท เนอร์ จ ากั ด จะไม่ ได้ รับ ค่ าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษั ท ย่อ ยหรือ บริษั ท ร่ว ม
เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ ปตท.สผ. และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่หาก
ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในธุรกิจอื่น เช่น บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่ นส์ จากัด และ
บริ ษั ท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็ ก ซ์ จ ากั ด ผู้ บ ริห ารในฐานะกรรมการบริษั ท ย่ อ ยหรือ บริ ษั ท ร่ว มจะได้ รั บ
ค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนนี้ไว้
อย่างชัดเจนในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
8.4.3 ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีการกาหนดอย่างเหมาะสม
ภายใต้หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวน
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงค่าตอบแทนทั้งแบบระยะสั้น
เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจาปี และแบบระยะยาว เช่น สิทธิตามโครงการสะสมหุ้นสาหรับ
พนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) เป็นต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ.
พิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัท
จดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้า ที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ใช้
หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ผลการปฏิบัติงานประจาปีด้วย
โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ย
ของผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นอัตราประมาณ 1.5 : 1 และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 8.9 : 1
8.4.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกาหนดโครงสร้า งเงินเดือน
ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดาเนินงานของ ปตท.สผ. และนาเสนอที่
ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ.
จะกาหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่ายและผลการสารวจค่าตอบแทนของบริษัท
ชั้นนา ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
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ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ จ ะเป็ น ผู้ พิ จ ารณาความเหมาะสมใน
การกาหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือนประจาปี ของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับ
ผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานแล้วแต่กรณีด้วย
เพื่ อ เพิ่ ม ความสามารถในการแข่ ง ขั น ด้ านค่ า ตอบแทนกั บ บริ ษั ท ชั้ น น าซึ่ ง อยู่ ในธุ รกิ จ เดี ยวกั น
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการสารวจค่าตอบแทนระหว่างบริษัทชั้นนาในธุรกิจเดียวกันเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มี
ข้อมูลที่เพียงพอในการนาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ถึงสถานะปัจจุบันของการกาหนดนโยบายเพื่อ
แข่งขันด้านค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งในกรณีที่มีความจาเป็นต้อง
ปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิมไปมาก
ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้
ปี 2557
ปี 2558
จำนวนรำย จำนวนเงินรวม (บำท) จำนวนรำย จำนวนเงินรวม (บำท)
เงินเดือน
121
75,845,182
102
80,943,178
โบนัส
35,826,9163
15,142,1384
ค่าตอบแทนอื่น ๆ5
10,616,211
10,663,254
122,288,309
106,748,570
รวม
ในปี 2558 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชี พ) ของพนักงาน
ปตท.สผ. และบริษัทย่อย รวมทั้งค่าจ้างของพนักงานปฏิบัติงานสมทบเป็นจานวนทั้งสิ้น 7,088,575,523 บาท

1

2

3
4
5

ผูบ้ ริหารระดับสูงจานวน 12 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท.
ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.
ผู้บริหารระดับสูงจานวน 10 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และตาแหน่งเทียบเท่า และ
ผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.
โบนัสปี 2557 ที่จ่ายในปี 2558 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
โบนัสปี 2558 ที่จ่ายในปี 2559 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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8.5

บุคลำกร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจานวนพนักงานและลูกจ้างประจา รวมทั้ง
พนักงานปฏิบัติงานสมทบ จานวนทั้งสิ้น 4,297 คน โดยแบ่งตามกลุ่มงาน ดังนี้
จานวนพนักงานประจา พนักงานสัญญาจ้าง พนักงานท้องถิ่น และพนักงานปฏิบัติงานสมทบทั้งหมด
ประเภท

จำนวน
2,193
1,392
120
577
15
4,297

พนักงานประจา
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่น
พนักงานปฏิบัติงานสมทบ
รวมทั้งสิ้น

หมายเหตุ - ข้อมูลของพนักงานที่ถกู แสดงในฐานข้อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- พนักงานปฏิบัตงิ านสมทบ หมายถึง พนักงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทในกลุม่ ปตท. ให้มาปฏิบัติงานที่
ปตท.สผ. โดยยังคงสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทนั้น ๆ อยู่

 พนักงานประจาเป็นข้อมูลของพนักงาน ปตท.สผ. จานวน 2,189 คน และพนักงานบริษัท
ปตท.สผ. สยาม จากัด จานวน 4 คน โดยไม่รวมพนักงานที่ลาเป็นเวลานานอยู่จานวน 11 คน
 พนักงานท้องถิ่น หมายถึง พนักงานประจาของบริษัทในต่างประเทศ จานวน 369 คนและ
พนักงานสั ญญาจ้างของบริษัทในต่างประเทศ จานวน 208 คน (รวมพนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติของ
บริษัทในต่างประเทศ จานวน 17 คน)
 พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย ไม่รวม Outsourced Staff (เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ เป็นต้น)
จานวน 335 คน
จานวนพนักงานในแต่ละสายงานหลัก
กลุ่มงำน
กลุ่มงานประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จดั การใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ

พนักงำน
ประจำ

พนักงำน
สัญญำจ้ำง
ชำวไทย

62

14

-

-

-

351
149

185
116
47
107

39
24
2

54
15
-

-

166
126

พนักงำน
พนักงำน
พนักงำน
สัญญำจ้ำง
ปฏิบัติงำน
ท้องถิน่
ชำวต่ำงชำติ
สมทบ

ส่วนที่ 2 หน้า 48

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

กลุ่มงำน

พนักงำน
ประจำ

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
กลุ่มงานโครงการผลิต
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน
รวมทั้งสิ้น

297
857
89
96
2,193

พนักงำน
สัญญำจ้ำง
ชำวไทย
262
601
11
49
1,392

พนักงำน
พนักงำน
พนักงำน
สัญญำจ้ำง
ปฏิบัติงำน
ท้องถิน่
ชำวต่ำงชำติ
สมทบ
36
27
13
481
15
2
4
120
577
15

หมายเหตุ - ข้อมูลของพนักงานที่ถกู แสดงในฐานข้อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- ข้อมูลชื่อกลุ่มงานตามที่ปรากฏในตารางเป็นข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน
จำนวนพนักงำนเข้ำ
พนักงานประจา
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่น
พนักงานปฏิบัติงานสมทบ

จำนวนพนักงำนออก
80
63
9
70
1

84
188
65
74
5

หมายเหตุ - ข้อมูลของพนักงานที่ถกู แสดงในฐานข้อมูลของ SAP ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
- พนั ก งานสั ญ ญาจ้ า งชาวไทย ไม่ ร วม Outsourced Staff (เช่ น แม่ บ้ า น พนั ก งานขั บ รถ เป็ น ต้ น ) โดย
Outsourced Staff มีการลาออกทั้งสิ้น 44 คน และเข้าใหม่ 16 คน

สาหรับอัตราการออกของพนักงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 6.3 และมีอัตรา
การออกแบบสมัครใจของพนักงานทั้งหมดระหว่างปี 2554 - 2558 ดังนี้
อัตราการลาออกแบบสมัครใจ* ของพนักงาน
ปี 2554
6.6%

ปี 2555
6.6%

ปี 2556
7.9%

ปี 2557
6.6%

ปี 2558
6.3%

* ได้แก่ การลาออก การเกษียณอายุก่อนครบกาหนด และการเข้าร่วมโครงการร่วมใจลาจากองค์กร ปี 2558

8.5.1 นโยบำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ ปตท.สผ. ให้
มี ค วามพร้ อ มเพื่ อ รั บ รองการขยายธุ ร กิ จ ทั้ ง ในประเทศและต่ า งประเทศ จึ ง ได้ ป รั บ ปรุ ง ระบบและ
กระบวนการพั ฒ นาบุ คลากร โดยน าแนวทางการฝึกอบรมและพั ฒ นาแบบมุ่ งเน้ น พั ฒ นาขีดความสามารถ
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(Competency - Based Training and Development) มาใช้อย่างจริงจัง โดยเน้นตามหลักการพัฒนา 70:20:10
(On the Job Training/ Coaching and Mentoring / Formal Training) เพื่ อเร่ ง รั ด ให้ ก ารพั ฒ นาบุ คลากรมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ได้มีการจัดรูปแบบการพัฒนา ดังนี้
1)

จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก

ปตท.สผ. ได้จัดฝึกอบรมภายในและภายนอกให้แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงให้พนักงานทุก
ระดับเข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา กับสถาบันต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ในหลักสูตรทางด้าน
เทคนิ ค และวิ ช าชี พ ความมั่ น คง ความปลอดภั ย สุ ข อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ ม เทคโนโลยี ส ารสนเทศ
ภาษาต่างประเทศ ความรู้ในองค์กร การบริหารและการจัดการ รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นา
โดยในปี 2558 ปตท.สผ. มีการจัดฝึกอบรมโดยใช้วิทยากรภายในให้แก่พนักงาน ซึ่งเป็นผลให้
บริษั ท ลดค่าใช้ จ่ ายในการฝึ ก อบรมได้ถึงร้อยละ 75 ของงบประมาณการฝึกอบรมทั้ง หมด หรือ คิ ดเป็ น
362,309,623 บาท
2)

จัดทาโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาระยะยาว

เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับพนักงานสาหรับการเข้าปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ได้ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด ปตท.สผ. ได้จัดให้มีโปรแกรมฝึกอบรมพัฒนาพนักงานระยะยาว 1 – 3 ปี ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึกงานหรือปฏิบัติงานสมทบกับบริษัทร่วมทุนและ Services Company
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ บริษัท British Gas และ GE Oil & Gas เป็นต้น
ในปี 2558 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒ นาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 265,827,256 บาท
โดยมีจานวนชั่วโมงในการพัฒนาพนักงานโดยเฉลี่ย 41 ชั่วโมงต่อคนต่อปี ซึ่ง ปตท.สผ. สามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของพนักงานได้เฉลี่ยร้อยละ 5 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
3)

สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

ปตท.สผ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัย
ชั้นนาทั่วโลก ในสาขาต่าง ๆ ดังนี้
1)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

2)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม

3)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

4)

สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ

5)

สาขาบริหารธุรกิจ
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นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยและ
สถาบันที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้อีกด้วย
1)

สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

2)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

3)

สาขาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการวัดประเมินผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรจากมูลค่าการ
ลงทุนทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาต่อผลประกอบการ กาลังการผลิต ระยะเวลา
ในการเตรียมความพร้อมพนักงานแรกเข้าสายเทคนิคให้สามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง
(time-to-autonomy) และระยะเวลาการเตรี ย มความพร้ อ มพนั ก งานระดั บ บริ ห ารขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง
เป้ า หมาย โดยดั ช นี ชี้ วั ด เหล่ า นี้ จ ะถู ก น ามาใช้ ในการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง กิ จ กรรมการพั ฒ นาให้ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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9. การกํากับดูแลกิจการ
9.1 นโยบายการกํากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึงความสําคัญ และมุ งมั่ น ดํ าเนิ น ธุ รกิ จโดยยึ ดถือ ปฏิ บั ติต าม
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. โดยเชื่อมั่นวาจะสามารถนําพา ปตท.สผ.
บรรลุเปาหมาย “เติบโต รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสงางาม” และสรางความเชื่อมั่นแกผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
ทุกฝาย คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาลกํากับดูแลและสงเสริมใหการ
ดําเนินงานของกลุม ปตท.สผ. สอดคลองกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.
รวมทั้งพัฒนายกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เปนเลิศใหอยูในระดับสากลเสมอ อันเปนผลใหในรอบป 2558
ปตท.สผ. ไดรับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับตางประเทศดังปรากฏในหัวขอ “รางวัลตาง ๆ
เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี” โดย ปตท.สผ. ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัท
จดทะเบียน ป 2555 (CG 2555) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลซึ่ง
เปนที่ยอมรับมาอยางตอเนื่องหรือดีกวา ดังนี้
9.1.1

สิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน

ปตท.สผ. ตระหนั ก และให ค วามสํ าคั ญ กั บ สิ ท ธิ ของผู ถื อ หุ น และการปฏิ บั ติ ต อ ผูถื อหุ น
อย า งเท า เที ย มกั น จึ ง ได กํ า หนดในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ถึ ง แนวทางดํ า เนิ น การต า ง ๆ เพื่ อ สรา ง
ความมั่นใจวาผูถือหุนไดรับการคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด เชน การซื้อขายหรือโอนหุน การแสดงสิทธิ
ความเปนเจาของในหุนที่ตนถืออยู การเขารวมการประชุมผูถือหุนหรือมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนแทน การใชสิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สําคัญ ๆ ที่คณะกรรมการตองนําเสนอที่ประชุมผูถือหุน
เพื่ อ อนุ มั ติ เช น การเลื อ กตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ พ น ตํ าแหน ง ตามวาระ การกํ า หนดค าตอบแทน
กรรมการทุกรูปแบบ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและการกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี การทํารายการเกี่ยวโยงกัน
หรือรายการได มาหรือจําหนายไปซึ่งสิน ทรัพ ยที่มี ขนาดเป นสาระสําคัญ ตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่
เกี่ยวของ เปนตน หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบตอ ปตท.สผ. อยางมีนัยสําคัญ รวมทั้งการไดรับสวนแบงใน
กําไร/เงินปนผล และการไดรับขอมูลของ ปตท.สผ. อยางเพียงพอ ทันเวลา และเทาเทียมกัน เปนตน ทั้งนี้
บริษัท มีหุน สามัญ เพี ยงชนิดเดียว โดยทุก หุน มีสิท ธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท ากัน ทุ กหุน โดย ปตท.สผ. ได
สงเสริมสิทธิของผูถือหุน ดังนี้
(1) การจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2558 เมื่ อ วั น ที่ 26 มี น าคม 2558 ทั้ ง นี้
ปตท.สผ. ไดสงเสริมสิทธิของผูถือหุนในการจัดประชุมอยางตอเนื่องหรือดีกวา ดังนี้
(1.1) เป ด โอกาสให ผู ถื อ หุ น สามารถเสนอเรื่ อ งเพื่ อ บรรจุ เป น ระเบี ย บวาระ
การประชุมสามัญผูถือหุนหรือเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการกอน
วันประชุมสามัญผูถือหุนตั้งแตวันที่ 8 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2557 และไดประกาศแจงการรับเสนอชื่อ
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รวมถึงหลักเกณฑการพิจารณาใหทราบโดยทั่วกัน ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ ลวงหนาตั้งแตวันที่
8 กันยายน 2557 รวมทั้งไดเผยแพรไวในเว็บไซตของ ปตท.สผ. อีกดวย โดยเรื่องหรือบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
จะไดรับการพิจารณาตามหลักเกณฑที่ ปตท.สผ. กําหนดไว ซึ่งจะเปนการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวของ
กับธุรกิจ และเปนประโยชนอยางแทจริงกับ ปตท.สผ. รวมถึงเปนการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ผานคณะกรรมการสรรหากอนนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาตอไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจง
ผลการพิจารณาพรอมเหตุผลใหผูถือหุนทราบในที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งโดยชวงเวลาดังกลาวไมมีผูถือหุน
เสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มา แตประการใด
(1.2) เปดเผยกําหนดวันจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนากอนวันประชุมประมาณ 2 เดือน เพื่อใหผูถือหุนสามารถวางแผนตารางเวลาในการเขารวมประชุมได
โดยแจงตั้งแตวันที่ 29 มกราคม 2558 เมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกําหนดวันประชุม รวมทั้งไดแจง
กําหนดวันใหสิทธิผูถือหุนในการเขารวมประชุมและในการรับเงินปนผลในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 และ
วันปดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผูถือหุนในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 ดวย
(1.3) จัดสงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนและเอกสารประกอบใหแกผูถือหุน 16 วัน
ลวงหนากอนการประชุม ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดระเบียบ
วาระการประชุม เอกสารประกอบระเบียบวาระตาง ๆ อยางเพียงพอและครบถวน พรอมความเห็นของ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. และกฎเกณฑตาง ๆ ที่ใชในการประชุม รวมทั้งระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องเสนอ
เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา โดยแนบหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชยกําหนด ซึ่งในหนังสือ
เชิญประชุม ไดแจงรายละเอียดของเอกสารที่ผูถือหุนจะตองนํามาแสดงในวันประชุม วิธีการในการเขารวม
ประชุม เพื่อรักษาสิทธิในการเขาประชุม รวมถึงขอบังคับของบริษัทและกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน
และการออกเสี ยงลงคะแนนและแผนที่ แสดงสถานที่ประชุม นอกจากนี้ ไดเปดเผยขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุมบนเว็บไซตของ ปตท.สผ. (www.pttep.com) ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เปนการ
ลวงหนากอนวันประชุม 30 วัน (24 กุมภาพันธ 2558) รวมถึงจะแจงใหผูถือหุนทราบเมื่อมีการเผยแพร
ขอมูลดังกลาว ซึ่งเปนขอมูลเดียวกับที่ ปตท.สผ. จัดสงใหกับผูถือหุนและใชในการประชุม
(1.4) เสนอรายชื่ อ ของกรรมการอิ ส ระ 3 คน ในหนั งสื อ มอบฉั น ทะ เพื่ อ เป น
ทางเลือกใหผูถือหุนในการมอบฉันทะแกกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงใหผูถือหุนไดทราบดวยวา
กรรมการแตละคนมีสวนไดเสียในระเบียบวาระใดบาง เชน ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและไดรับการเสนอชื่อเขารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือวามีสวนไดเสีย
ในเรื่องนี้ (แตไมถือวามีสวนไดเสียเปนพิเศษ) หรือในระเบียบวาระพิจารณาคาตอบแทนกรรมการที่ถือวา
กรรมการเปนผูมีสวนไดเสียเปนพิเศษและไมสามารถใชสิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจํานวนหุนที่ตน
ถื อ อยู ได เป น ต น บริษั ท แนะนํ า ให ผู ถื อ หุ น ใช ห นั งสื อ มอบฉั น ทะรูป แบบที่ ส ามารถกํ า หนดทิ ศ ทางการ
ลงคะแนนได เพื่อสนับสนุนใหผูถือหุนสามารถกําหนดการลงคะแนนเสียงไดเอง
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(1.5) ในวันประชุมผูถือหุน ใชระบบการประชุมโดยนําเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
และบารโคดมาใชกับการประชุมผูถือหุนทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนนและแสดงผล เพื่อใหการประชุม
ดําเนินไปอยางรวดเร็ว ถูกตองและแมนยํา ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดเปดใหผูถือหุนลงทะเบียนลวงหนากอนเวลา
ประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง และใชระบบบารโคดที่แสดงรายละเอียดของผูถือหุนแตละรายที่ไดจัดพิมพไวบน
แบบฟอรมลงทะเบี ย นหรือหนั งสื อมอบฉั น ทะ เพื่ ออํ านวยความสะดวกรวดเร็วในการลงทะเบี ย น และ
ความถูกตองแมนยําของขอมูลผูถือหุน โดยไดจัดเตรียมอากรแสตมปใหกับผูถือหุนที่ตองการมอบฉันทะดวย
(1.6) ปตท.สผ. ได แจกวิธีป ฏิ บั ติ ในการประชุม ผูถื อหุ น ของ ปตท.สผ. ให แก
ผูเขารวมการประชุมทุกคน เพื่อความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีดําเนินการประชุม การลงคะแนนของผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะที่ไมสามารถแบงคะแนนเสียงได ยกเวนผูรับมอบฉันทะตามแบบ ค. การนับคะแนน
การสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม เปนตน
(1.7) กอนเริ่มการประชุม ประธานกรรมการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท
ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนนอยางชัดเจนตามที่ระบุไวในขอบังคับของบริษัทซึ่ง ปตท.สผ.
ไดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใชบัตรลงคะแนนเพื่อยืนยันการออกเสียงลงคะแนนในทุกระเบียบวาระใน
หองประชุม โดยใชระบบบารโคดในการนับคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียงเพื่อหักออกจากฐาน
คะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระเพื่อความสะดวกรวดเร็ว และความถูกตองแมนยําในการนับคะแนนเสียง
ทั้ งนี้ การลงคะแนนเสี ยงเป น ไปตามที่ ระบุ ในกฎหมายและข อบั งคั บของบริ ษั ท ซึ่ งจะแสดงผลสรุ ปของ
คะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอยางชัดเจนในหองประชุม และไดจัดใหมีอาสาสมัครจากผูถือหุนและที่ปรึกษา
กฎหมายที่เปนอิสระจากภายนอกมาเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียงดวย นอกจากนี้ เพื่อรักษาสิทธิของ
ผูถื อ หุ น ปตท.สผ. จั ด ให มี ก ารลงคะแนนเสี ย งแยกสํ าหรับ แต ล ะเรื่อ งอยางชัด เจน โดยในการเลื อ กตั้ ง
กรรมการ ผูถือหุนยังสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยผูที่ไดรับคะแนนเสียงเห็นดวย
สูงสุดตามจํานวนกรรมการทีพ่ ึงไดรับเลือกตั้งในครั้งนัน้ จะไดรับการรับเลือกเปนกรรมการ นอกจากนี้ กรรมการ
ที่ไดรับการเลือกตั้ง แตละคนจะตองไดคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดวย
(1.8) จั ด ให มี ที่ ป รึก ษากฎหมายที่ เป น อิ ส ระจากภายนอก (Inspector) เพื่ อ
ทําหนาที่ดูแลใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ไดแก
กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู ถื อ หุ น หรื อ ผู รับ มอบฉั น ทะที่ มี สิ ท ธิ เข า ร ว มประชุ ม องค ป ระชุ ม
ผูที่มีสวนไดเสียไมไดใชสิทธิออกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสอดคลองตรงกับขอบังคับ
ของบริษัท/ประธานที่ประชุมแจง และดูแลใหมีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผูถือหุนที่เขาประชุม
และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนวาถูกตอง รวมถึงใหมีตัวแทน
จากผูถือหุนในที่ประชุมผูถือหุนรวมเปนพยานในการนับคะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระดวย
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(1.9) ดําเนินการประชุมผูถือหุนตามลําดับระเบียบวาระที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญ
ประชุมเสมอ และมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะไมเพิ่มระเบียบวาระในที่ประชุมโดยไมไดแจงใหผูถือหุนทราบ
ลวงหนา เพื่อใหผูถือหุนไดมีโอกาสศึกษาขอมูลประกอบระเบียบวาระกอนตัดสินใจ
(1.10) ประธานกรรมการจัดสรรเวลาการประชุมอยางเพียงพอ และดําเนินการ
ประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส ตามลําดับระเบียบวาระที่แจงในหนังสือเชิญประชุม โดยในระหวางการ
ประชุม ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและซักถามอยางทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวของกับกิจการและ
ระเบียบวาระการประชุมของ ปตท.สผ. กอนจะใหลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุมของแตละระเบียบวาระ
รวมทั้งเปดโอกาสใหผูถือหุนสงคําถามเกี่ยวกับการประชุมหรือขอมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับบริษัทถึงคณะกรรมการ
ลวงหนากอนวันประชุมไดดวย
นอกจากนี้ ขอมู ลที่นําเสนอในการประชุม ไดจัดทํ าเป นภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดใหมีเจาหนาที่แปลภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษใหกับผูถือหุนตางชาติที่มาประชุม
เพื่อใหผูถือหุนทุกรายไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน
(1.11) สงเสริมใหผูถือหุนใชบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงสําหรับทุกระเบียบวาระ
โดยจัดทําบัตรยืนยันการลงคะแนนแยกแตละระเบียบวาระ เพื่อใหผูถือหุนสามารถลงคะแนนไดตามที่
เห็นสมควร ซึ่งจะมีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกลาวในหองประชุมในกรณีที่ผูถือหุนไมเห็นดวยหรือ
งดออกเสีย ง และนําคะแนนมารวมคํานวณกับ คะแนนเสียงของผูถือหุน ที่ม อบฉัน ทะมาประชุมและได
ลงคะแนนเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ กอนที่จะประกาศแจงมติของคะแนนเสียงตอที่ประชุม และเพื่อ
ความโปรงใส ปตท.สผ. ไดจัดใหมีอาสาสมัครจากผูถือหุน และที่ปรึกษากฎหมายที่เปนอิสระจากภายนอก
เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนขางตนได
ลงชื่อไว เพื่อการตรวจสอบในภายหลังดวย
(1.12) ใหสิทธิผูถือหุนที่มารวมประชุมผูถือหุนภายหลังเริ่มการประชุมแลว มีสิทธิ
ออกเสียงและลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดมีการลงมติ
(1.13) กรรมการเข า รว มการประชุ ม ผู ถื อ หุ น ครบทุ ก คน โดยกรรมการที่ ดํ ารง
ตําแหนงในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะจะรวมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวของของระเบียบวาระตาง ๆ
รวมถึงตอบขอซักถามของผูถือหุนดวย นอกจากนี้ ยังมีผูบริหารสูงสุดดานการเงินและผูสอบบัญชีของบริษัท
เขารวมชี้แจงขอมูลตอผูถือหุนดวย
(1.14) บันทึกรายงานการประชุมผูถือหุนอยางถูกตองและครบถวนทั้งภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ ไดแก การชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ขอมูลที่นําเสนอ คําถามหรือ
ขอคิดเห็นของที่ประชุมที่เกี่ยวของกับกิจการและระเบียบวาระการประชุมของ ปตท.สผ. และคําชี้แจงของ
กรรมการหรือผูบริหารในแตละระเบียบวาระ มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงแบงเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย
ไมเห็นดวย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการที่เขาประชุมพรอมตําแหนง ซึ่งในป 2558
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เขารวมครบทุกคน และหากมีกรณี กรรมการลาประชุมจะบันทึกชื่อดวยเสมอ นอกจากนี้ ไดเปดเผยมติ
ที่ประชุมประกอบดวยคะแนนเสียงของทุกระเบียบวาระตอตลาดหลักทรัพยฯ และบนเว็บไซตของบริษัท
ในวันเดียวกันภายหลังการประชุม รวมทั้งไดจัดสงรายงานการประชุมใหแกกระทรวงพาณิชย ตลาดหลักทรัพยฯ
ก.ล.ต. และผูถือหุนทุกราย หลังการประชุมเสร็จสิ้น 14 วันเสมอ เพื่อใหมั่นใจวาผูถือหุนทุกรายไดรับทราบ
ขอมูลการประชุมและสามารถทักทวงหรือแกไขรายงานการประชุมไดภายในเวลาที่กฎหมายกําหนด โดย
ในการประชุมผูถือหุนป 2558 ไมมีผูถือหุนโตแยงผลการลงคะแนนเสียงและรายงานการประชุม และได
เผยแพรรายงานดังกลาวไวบนเว็บไซตของ ปตท.สผ. รวมทั้งยังไดเผยแพรภาพและเสียงของการประชุมผูถือหุน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซตของ ปตท.สผ. อีกดวย
(2) เผยแพรขอมูลขาวสารใหแกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอ ผานชองทางของตลาดหลักทรัพยฯ
สื่อหรือสิ่งพิมพตาง ๆ รวมทั้งเว็บไซตของ ปตท.สผ. และเพื่อสรางความเขาใจในธุรกิจของ ปตท.สผ. และ
ความผูกพันระยะยาว ในป 2558 ปตท.สผ. ไดจัดใหผูถือหุนเขารวมกิจกรรมเพื่อสังคมกับ ปตท.สผ. โดยจัด
กิ จ กรรมย า ยกล าไม เพื่ อใช สํ า หรับ การปลู ก ป า ภายใต โครงการฟ น ฟู ป าเชิ งนิ เวศสวนศรีน ครเขื่อ นขัน ธ
(บางกะเจา) ตามแนวพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จังหวัดสมุทรปราการ
เมื่ อวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2558 จํานวน 100 คนและกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการที่แหลงน้ํามัน สิริกิติ์ จังหวัด
กําแพงเพชร จํานวน 4 ครั้ง ในชวงเดือนพฤศจิกายน 2558 และจัดใหมี PTTEP Newsletter รายไตรมาส
เพื่อเพิ่มชองทางในการนําเสนอขาวสารตาง ๆ ของ ปตท.สผ. ใหกับผูถือหุนดวย
(3) จัดใหมีชองทางที่ผูถือหุนรายยอยสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงทาง E-mail ของ
กรรมการอิสระในเรื่องตาง ๆ ไดแก กิจกรรมของกรรมการ การกํากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เปนตน
นอกจากนี้ ผูถือหุน รายยอยยังสามารถติดตอขอขอมูลไดโดยตรงจากเลขานุการบริษั ท หรือหนวยงาน
นักลงทุนสัมพันธ
(4) เปดเผยโครงสรางการถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมอยางชัดเจนรวมทั้งผูถือหุน
ที่มีอํานาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อใหผูถือหุนมั่นใจวา ปตท.สผ. มีโครงสรางการดําเนินงานที่มีความโปรงใส
และตรวจสอบได ปตท.สผ. ไมมีการถือหุนไขว หรือมีโครงสรางการถือหุนแบบปรามิด
(5) ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ ในการสรางความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกองคกร
เพื่อใหผูถือหุนไดรับผลตอบแทนที่เหมาะสมอยางตอเนื่องและผูมีสวนไดเสียไดรับการดูแลอยางยั่งยืนและ
เหมาะสม โดยใชเครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเปนที่ยอมรับในการติดตามวัดผล
(6) การปองกันการใชขอมูลภายใน
ปตท.สผ. กํากับดูแลการใชขอมูลภายในอยางเครงครัด โดยกําหนดไวในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. เรื่องการใชขอมูลภายในอยางชัดเจน สอดคลองกับ
กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย และมีการทบทวนอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหเกิดความยุติธรรมและเสมอภาคตอ
ผูมีสวนไดเสียทุกราย โดยไดดําเนินการที่สําคัญ ดังนี้
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(6.1) แจงกฎเกณฑและนโยบายที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลภายในใหกรรมการ
ผู บ ริห ารและพนั ก งานได รับ ทราบอย า งสม่ํ า เสมอผ า นช อ งทางต า ง ๆ ของ ปตท.สผ. เพื่ อ ให มั่ น ใจว า
กฎเกณฑและนโยบายดังกลาวเปนที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งปองกันการหาประโยชนจากขอมูล
ภายในให แ ก ต นเองหรื อ ผู อื่ น และได กํ า หนดบทลงโทษทางวิ นั ย ในเรื่ อ งนี้ ไว อ ย า งชั ด เจน รวมทั้ ง ให
ผู บั งคั บ บั ญ ชาในฐานะที่ เป น ผู นํ าและเป น ตั ว อยา งที่ ดี (CG Leader) กํ า ชั บ หรือให คํ าแนะนํ าบุ ค ลากร
ของตนดวย ซึ่งในป 2558 ไมปรากฏวามีการรายงานการกระทําผิดในเรื่องดังกลาว
(6.2) หามซื้อขายหลักทรัพยในชวงเวลาที่กําหนด เริ่มตั้งแตงบการเงินประจําป
2554 เปนตนไป ซึ่งหนวยงานเลขานุการบริษัทจะแจงใหกรรมการ ผูบริหารตั้งแตผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
ขึ้นไป และผูจัดการอาวุโสในกลุมงานการเงินและการบัญชีไดทราบชวงเวลาการหามซื้อขายหุน ปตท.สผ.
อยางชัดเจนลวงหนา โดยใหรวมถึงการซื้อขายหุน ปตท.สผ. โดยตนเอง คูสมรส บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ
ไมวาจะเปนการซื้อหรือขายโดยทางตรงหรือทางออม (เชน Nominee หรือการถือผานกองทุนสวนบุคคล)
ในระหวางชวงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมีการเปดเผยขอมูลสําคัญที่อาจมีผลกระทบตอราคาหุนของ ปตท.สผ.
เชน 1 เดือนกอนวัน เปดเผยขอมูลงบการเงินหรือผลการดําเนิน งานถึงวันที่ ปตท.สผ. ไดเปดเผยขอมูล
งบการเงินหรือผลการดําเนินงานตอตลาดหลักทรัพยฯ แลว 1 วัน เพื่อใหขอมูลนั้นเผยแพรสูสาธารณชน
อยางทั่วถึงกอน โดยกรณีฝาฝนจะมีความผิดทางวินัยดวย
(6.3) เป ด เผยการถื อ หลั ก ทรั พ ย ข องกรรมการ ผู บ ริห ารตั้ ง แต รองกรรมการ
ผูจัดการใหญขึ้นไป และผูบริหารตั้งแตผูจัดการอาวุโสขึ้นไปในกลุมงานการเงินและการบัญชี ในรายงาน
ประจําปอยางครบถวน ตามที่สํานักงาน ก.ล.ต. กําหนด นอกจากนี้ คณะกรรมการไดมีการติดตามผลการปฏิบัติ
ตามจริยธรรมธุรกิจเรื่องการใชขอมูลภายในโดยบุคคลดังกลาวจะตองสงสําเนาการรายงานการเปลี่ยนแปลง
การถือหลักทรัพยใหหนวยงานเลขานุการบริษัท เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบทุกครั้งที่มี
การเปลี่ ย นแปลงการถื อหลัก ทรัพ ย โดยสายงานเลขานุ ก ารบริษั ท จะทํ าหน าที่ ติ ด ตามการปฏิ บั ติต าม
จริยธรรมธุรกิจในเรื่องที่เกี่ยวของกับการใชขอมูลภายใน
(7) กําหนดใหกรรมการ ผูบริหารตั้งแตรองกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป และผูบริหาร
ตั้งแตผูจัดการอาวุโสขึ้นไปในกลุมงานการเงินและการบัญชี รายงานการมีสวนไดเสียทั้งของตนเองและ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของโดยไมชักชาเมื่อเกิดกรณีดังกลาว โดยเลขานุการบริษัทจะจัดสงรายงานการมี
สวนไดเสียดังกลาว ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทําการนับแตวันที่
ปตท.สผ. ไดรับรายงาน ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนด ซึ่งสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
(8) ปตท.สผ. กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแยงทางผลประโยชนไวในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ
รวมทั้งไดกําหนดหลักเกณฑใหกรรมการและผูบริหารตั้งแตระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป และ
ผูจัดการอาวุโสขึ้นไปในกลุมงานการเงินและการบัญชี รายงานการมีสวนไดเสียของตนและบุคคลที่เกี่ยวของ
ให ปตท.สผ. ทราบดวย ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ผูที่มีสวนไดเสียในเรื่องนั้น
จะตองรายงานให ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไมรวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น
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9.1.2

บทบาทของผูมีสวนไดเสีย

คณะกรรมการได อ นุ มั ติ พั น ธกิ จ ของกลุ ม ปตท.สผ. โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ สิ ท ธิ ข อง
ผูมีสวนไดเสีย ซึ่งมีใจความหลักสําคัญ ไดแก ปตท.สผ. มุงมั่นดําเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสรางความมั่นคง
ดานพลังงานควบคูไปกับการสรางคุณคาอยางยั่งยืนแกผูมสี วนเกี่ยวของ โดยมีวิสัยทัศนจะเปนบริษัทสํารวจ
และผลิตป โตรเลียมชั้นนําในภู มิภาคเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว และในทางปฏิบั ติ
ปตท.สผ. ใหความสําคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุมทั้งภายนอกและภายในตั้งแต ผูถือหุน ลูกคา
พนักงาน รัฐบาล ผูรวมทุน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดลอม ผูคา เจาหนี้ คูแขง ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน โดยกํ า หนดแนวทางการปฏิ บั ติ เป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรในการกํ า กั บ ดู แลกิ จ การที่ ดี และ
จริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. รวมทั้งไดกําหนดกรอบความประพฤติดานจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่
คํ านึ งถึ งการสรางความสมดุลแกผูมี สวนไดเสี ยไวในจริย ธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. รวมถึงชองทาง
ติดตอสื่อสารและรับขอรองเรียนขอเสนอแนะตาง ๆ ซึ่งเผยแพรในเว็บไซตของ ปตท.สผ.
9.1.2.1 การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ความสําคัญ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญในการกํากับดูแลองคกรใหมีการปฏิบัติงาน
อยางโปรงใส เปนธรรม และไมมีการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ไมวาทางตรงหรือทางออม โดยมีกลไก
ในการกํากับควบคุมทุกสวนใหสอดคลองกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559
ไดอนุมัติการปรับปรุงการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. (Good Corporate
Governance and Business Ethics of PTTEP Group หรือ CG&BE) มีฐานะเปนระเบียบของกลุม ปตท.สผ.
กําหนดใหทุกคนในองคกรตั้งแตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกระดับตองลงนามพันธสัญญายึดมั่น
ปฏิบัติงานดวยมาตรฐานขั้นสูงสุด โดย CG&BE ฉบับปรับปรุงใหมนี้ไดนําหลักการและแนวปฏิบัติเรื่องการ
ตอตานการคอรรัปชั่นที่มีอยูแลวมาเรียบเรียงใหสอดคลอง ครบถวน และชัดเจนยิ่งขึ้น เชน ความเปนกลาง
ทางการเมือง ความขัดแยงทางผลประโยชน การจัดหาและสัญ ญา การรับ/ใหของขวัญ การเลี้ยง และ
ผลประโยชนอื่นใด การปองกันการฟอกเงิน ตลอดจนเพิ่มความมุงมั่นที่จะนําไปใชกับบริษัทยอย และนิติ
บุคคลที่กลุม ปตท.สผ. มี อํานาจควบคุม รวมถึงสนับสนุนสงเสริม ให ผูเกี่ยวของกับกลุม ปตท.สผ. เชน
ตัวแทน ผูคา ผูรวมทุน มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ดวย โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. เห็นวามาตรการในการ
ปองกันการคอรรัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ ตองมีโครงสรางการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีระบบโครงสรางการบริหาร
และกํากับดูแลที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมี
การกํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่อิสระ และมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนใน
เรื่องที่เกี่ยวของตามที่กําหนดไวใน CG&BE โดยมีกรรมการและผูบริหารในทุกระดับเปนผูนําการปฏิบัติ
(CG Leader) รวมถึงมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทําหนาที่ในการติดตามดูแล ทั้งนี้ CG&BE ไดจัดทํา
อยางเปนลายลักษณอักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพเผยแพรใหผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
รวมทั้งเผยแพรไวในเว็บไซตของกลุม ปตท.สผ. (www.pttep.com) ดวย ซึ่งผูที่สนใจสามารถดาวนโหลด
ฉบับเต็มไปศึกษาเพิ่มเติมได
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นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังแสดงออกถึงความมุงมั่นในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น โดย
กําหนดให Integrity & Ethics เปนคานิยมหนึ่งขององคกร และปลูกฝงใหทุกคนในองคกรถือปฏิบัติดวย
ขอบเขตของนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของกลุม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กําหนดให CG&BE เปนนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของกลุม ปตท.สผ.
โดยมีเนื้อหาที่กําหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอยางที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวของกับมาตรการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นไวทั้งหมด เชน การกําหนดโครงสรางการกํากับดูแลที่ดีที่ระบุไวในสวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
(Corporate Governance) รวมถึงการกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน การจัดหา
และสัญญา การปองกันการฟอกเงิน ความเปนกลางทางการเมือง การใชและการรักษาขอมูลและทรัพยสิน
รวมถึ ง แนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น โดยเฉพาะไว ในส ว นของจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ
(Business Ethics) โดย CG&BE มีสภาพบังคับที่ชัดเจนกับกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของบริษัทยอย
และนิติบุคคลที่กลุม ปตท.สผ. มีอํานาจควบคุมทั้งหมด และผูคาของกลุม ปตท.สผ. ที่ไดลงนามตกลงที่จะ
ปฏิบัติตนใหสอดคลองกับ CG&BE
ปตท.สผ. ได กํ า หนดนิ ย ามเรื่อ งการทุ จ ริต คอรรัป ชั่ น ไวโดยยึ ด หลั ก การและกฎหมาย
ที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและกฎหมายตางประเทศที่มีอิทธิพลหรือมีสภาพบังคับที่กลุม ปตท.สผ. ตอง
ปฏิบัติตาม โดยพิจารณาที่เจตนาเปนหลักวา การดําเนินการใด ๆ เพื่อประโยชนของกลุม ปตท.สผ. นั้น ตอง
ไมมีเจตนาใหมีการใชอํานาจหนาที่ของตนหรือของบุคคลอื่นโดยไมชอบเพื่อแสวงหาประโยชนที่ไมควรไดซึ่ง
ผิดกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบของกลุม ปตท.สผ. โดยรวมถึงการคอรรัปชั่นในทุกรูปแบบที่กระทําในฐานะ
ผูให หรือผูรับ หรือผานตัวแทน อยางไรก็ดี ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญวา บางกิจกรรม เชน การสนับสนุน
กิจกรรมทางการเมือง (Political Support) การบริจาคเพื่อการกุศล (Not-for-Profit Donation) การเปนผูให
การสนับสนุน (Sponsor) การจายคาอํานวยความสะดวก (Facilitation Payment) อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะ
ถูกใชเปนชองทางคอรรัปชั่น ดังนั้น ในการกําหนดนิยาม “คอรรัปชั่น” จึงไดมีการกลาวถึงกิจกรรมขางตน
ที่กระทําโดยมีเจตนาทุจริตไวดวย เพื่อใหผูที่จะดําเนินการมีความระมัดระวังเปนพิเศษในกิจกรรมเหลานี้
มาตรการและหลักการในการนําไปปฏิบัติ
การดํ า เนิ น การตามมาตรการต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอรรัป ชั่ น มี ค วามเกี่ ย วข อ งกั บ ระบบ
ควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ การตรวจสอบ รวมถึงการเสริมสราง
วัฒนธรรมและจริยธรรมขององคกร ซึ่งมีหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบดูแลในแตละเรื่อง ปตท.สผ. จึงไดมี
การกําหนดรูปแบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักการวางแนวปองกันในสามระดับ
(3 Lines of Defense) ไดแก
(1) ผูรับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หนวยงานตาง ๆ ที่ตองมีความรู
ความเขาใจในกฎหมายและกฎเกณฑที่เกี่ยวของกับงานของตนและดูแลงานของตนใหเปนไปตามกฎหมาย
และกฎเกณฑที่กําหนด มีการควบคุมภายใน มีการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมโดยผูรับผิดชอบในระดับแรก
จะไดรับการฝกอบรมเพื่อใหมั่นใจวา มีความรูเพียงพอและพรอมที่จะปฏิบัติงานในหนาที่ของตนและเผชิญ
กับสถานการณตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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(2) ผู รับ ผิ ด ชอบระดั บ ที่ ส อง (Second Line of Defense) คื อ หน ว ยงานต า ง ๆ ที่ ทํ า
หนาที่ และ/หรือ รับผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ และนโยบายตาง ๆ ที่ใชกับองคกร เชน
หน วยงานบริหารความเสี่ ย งและควบคุม ภายใน หนวยงานกํากับ การปฏิบั ติต ามกฎเกณฑ หน วยงาน
บรรษั ท ภิ บ าล ซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบ CG&BE หน ว ยงานทรั พ ยากรบุ ค คลและบริ ก ารธุ ร กิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ ง
วัฒนธรรมองคกรและอํานาจอนุมัติ เปนตน โดยในป 2558 หนวยงานหลักที่เปนผูรับผิดชอบในระดับที่สอง
คือ หนวยงานบรรษัทภิบาล หนวยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หนวยงานกํากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ หรือหนวยงานที่รับผิดชอบดาน Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance
(GRC) ไดรวมมือกันจัดทํา GRC Management System (GRC MS) เพื่อบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุก
ของการทํางานระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ ลดความซับซอนในการดําเนินงาน และใหการทํางานบรรลุ
วัตถุประสงค ภายใตระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม โดยแบงขอบเขตการดําเนินงานเปน
7 เรื่องหลัก ไดแก (1) บทบาทของผูนําและความมุงมั่น (Leadership and Commitment) (2) เปาหมายและ
นโยบายเชิงกลยุทธ (Strategic Objective and Policies) (3) โครงสรางและทรัพยากร (Organization and
Resources) (4) การสื่อสารและฝกอบรม (Communication and Training) (5) การประเมินผล (Assessment)
(6) การติดตามและการบังคับใช (Monitoring and Enforcement) และ (7) การตรวจสอบ (Audit)
(3) ผูรับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หนวยงานตรวจสอบ ที่ทํางาน
ควบคูกับผูสอบบัญชีภายนอกของ ปตท.สผ. ในการสอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานตาง ๆ
ทั้ ง ในระดั บ First และ Second Line of Defense ว า มี ก ารทํ า งานที่ ป ระสานกั น ได ดี ห รื อ ไม ในป 2558
หนวยงานที่รับผิดชอบดานงาน GRC ไดรวมกันประเมินความเสี่ยงขององคกรเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น โดย
จัดใหมี Focus Group กับผูบริหารของแตละกลุมงานรวม 9 กลุมงาน เพื่อประเมินและรวบรวมกิจกรรมที่มี
ความเสี่ยงดานคอรรัปชั่น โดยเฉพาะกิจกรรมที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐ และประเมินความเพียงพอของ
มาตรการควบคุมภายในที่มีอยูของแตละกิจกรรม ตลอดจนขอเสนอแนะเพื่อจัดการกับความเสี่ยงเหลานั้น
ซึ่ ง ได มี ก ารจั ด ทํ า Risk Register ที่ ส อดคล อ งกั บ A Guide for Anti-Corruption Risk Assessment ของ
United Naitons Global Compact (UNGC) แ ล ะ The Committee of Sponsoring Organization of the
Treadway Commission (COSO)
นอกจากนี้ ภายใตการดําเนินการหลักของหนวยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
หนวยงานที่รับผิดชอบดาน GRC ไดเขารวมการประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (สํานักงาน
ก.ล.ต.) ใหกับผูบริหารตั้งแตระดับผูจัดการขึ้นไปทุกคนในทุกกลุมงาน โดยเฉพาะในหัวขอ การประเมิน
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ไดมีการชี้แจงและอธิบายถึงความหมายของ “คอรรัปชั่น” ซึ่งเปนการทุจริตใน
รูปแบบหนึ่งที่มีความหมายตางจากการแสวงหาประโยชนโดยการฉอโกง ยักยอกทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ขององคกร เพื่อใหผูบริหารเขาใจและไดผลประเมินที่สะทอนกับขอเท็จจริง โดยทุกกลุมงานมีความเห็นวา
ความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นมีความสําคัญและตองเพิ่มความเขมขนในการดําเนินการเพื่อใหมั่นใจวา
กลุม ปตท.สผ. มีมาตรการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงที่ดีพอในการรองรับความเสี่ยงในดานนี้
อยางจริงจัง
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ทั้งนี้ ผลการประเมินการควบคุมภายในตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน บงชี้วา ปตท.สผ. มีการควบคุมภายในในระดับที่เพียงพอและเหมาะสม โดยไดรวบรวม
จัดทําแผนงานในการพัฒนาใหดียิ่งขึ้น ดําเนินงานโดยหนวยงานที่รับผิดชอบดาน GRC เปนกลไกสําคัญ
รวมถึงมีการติดตามความคืบหนาการดําเนินงานตามมาตรการดังกลาวกับหนวยงานที่รับผิดชอบ และ
ทบทวนประเด็นตางๆ นําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (แลวแต
กรณี) เพื่อพิจารณาอยางนอยปละหนึ่งครั้ง กอนที่จะสรุปผลรายงานตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
นอกจากมาตรการและหลักการในการประเมินการควบคุมภายในแลว ปตท.สผ. ไดมีการ
ดําเนินการสงเสริมมาตรการในการปองกันการคอรรัปชั่น ไดแก
(1) การจั ดทํ า Guideline on Third Party Anti-Bribery and Corruption Due Diligence
โดยหนวยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชเปนเครื่องมือในการประเมิน
ความเสี่ย งด า นคอรรัป ชั่น ก อนการเข าเป น คูสัญ ญา หรือรวมทุ น กับ บุ ค คลภายนอก โดยมี ก ารกํ าหนด
ขั้นตอนดําเนินการเปน 4 ขั้นตอน คือ
(1.1) ระบุ ส ถานะของบุ ค คลภายนอกนั้ น ว า เป น ผู ร ว มทุ น ตั ว แทน ที่ ป รึ ก ษา
คูสัญญา ผูคา หรือไม เนื่องจากการดําเนินการใด ๆ ของบุคคลกลุมนี้อาจมีผลกระทบกับกลุม ปตท.สผ.
(1.2) ประเมิ น ความเสี่ ย งตามชุ ด คํ า ถามเบื้ อ งต น ที่ จั ด ทํ า ขึ้ น เป น พิ เศษเพื่ อ
พิจารณาระดับความรุนแรง
(1.3) ปฏิบัติตามขอแนะนําของแตละระดับความรุนแรง โดยหากมีความเสี่ยงใน
ระดับต่ําอาจดํ าเนิน การเพี ยงสอบประวัติยอ นหลังเพิ่ ม เติม ใหทํ าหนั งสือยื น ยัน ที่ จะไม คอรรัป ชั่น หรือ
วางเงิน ประกั น จนถึ ง ระดั บ ที่ สู ง ก็ อ าจต อ งดํ า เนิ น มาตรการเพิ่ ม เติ ม ตามที่ กํ า หนดไว เช น กํ า หนดให
ปตท.สผ. สามารถเข า ประเมิ น หรือ ตรวจสอบเมื่ อ มี ขอ สงสั ย รวมทั้ ง จั ด ทํ า แบบสอบถาม ซึ่ งรวบรวม
รายละเอียดของบุคคลนั้นเพื่อใชสําหรับพิจารณาความเสี่ยงดานการทุจริตคอรรัปชั่นและสงใหหนวยงาน
กํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑเพื่อกําหนดมาตรการติดตามควบคุมที่เหมาะสมตอไป
(1.4) กําหนดใหหนวยงานที่เกี่ยวของมีการติดตามการทํางานของบุคคลภายนอก
อยางสม่ําเสมอใหแนใจวาไมมีการทุจริตคอรรัปชั่น ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนขอมูล และการฝกอบรมตามที่
เหมาะสม
(2) การทบทวนระเบียบและแนวปฏิ บัติเพื่ อให สอดคลองกับมาตรการตอต านการ
ทุจริตคอรรัปชั่น และเพิ่มประสิทธิภาพใหกับกระบวนการทํางานตาง ๆ ไดแก
(2.1) ปรับปรุง CG&BE เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นของ ปตท.สผ. ที่จะยกระดับการ
ปฏิบัติไปสูบุคคลที่เกี่ยวของมากขึ้น รวมถึงอธิบายรายละเอียดในบางสวนใหชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะที่เกี่ยวของ
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กับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เชน หลักการเกี่ยวกับการรับและการใหทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด
ตลอดจนเพิ่มตัวอยางของความขัดแยงทางผลประโยชน
(2.2) ปรับปรุงระเบียบการจัดหาของบริษัทใหสอดคลองกับกรอบและแนวทาง
ในการดําเนินการจัดหาตามหลักการกลยุทธการจัดหา ซึ่งพิจารณาจาก 2 มิติ คือ (1) Supply Positioning
Model: เปนการวิเคราะหคาใชจายและความเสี่ยงเพื่อลําดับความสําคัญของหมวดสินคาและบริการที่มีตอ
ปตท.สผ. และ (2) Supplier Perception Model: เปนการวิเคราะหมูลคาและความนาสนใจของ ปตท.สผ.
ในมุมมองของผูคา ซึ่งการปรับปรุงดังกลาวทําใหการดําเนินการจัดหาอยูบนพื้นฐานเพื่อประโยชนสูงสุดของ
องคกร รวมถึงมีเหตุผลและวิธีการพิจารณาที่ชัดเจน สามารถอธิบายได ลดความเสี่ยงในการเกิดขอครหาถึง
การดําเนินการที่ไมเปนธรรมหรือมีการคอรรัปชั่น ขณะเดียวกันยังเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดหาใหตอบรับ
กับสภาพแวดลอมธุรกิจที่ผันผวนไดดวย
(2.3) ปรับ ปรุง Vendor Sustainable Code of Conduct ของ ปตท.สผ. เพื่ อ ให
สอดคลองกับนโยบายของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ตลท.) ที่ใหความสําคัญในเรื่องการขยาย
การดําเนินการดานการตอตานการทุจริตของบริษัทไปสูผูคาโดยไดเพิ่มเติมการใหผูคายอมรับและปฏิบัติ
ตามจริย ธรรมธุ รกิ จ ของกลุ ม ปตท.สผ. และสนั บ สนุ น ให เข า เป น แนวรว มต อ ต า นการทุ จริต คอรรัป ชั่ น
ที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นของ ปตท.สผ. ในการสนับสนุนใหผูคาดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติ
ที่ไมเกี่ยวของกับการทุจริตอยางจริงจัง และสรางวัฒนธรรมที่ดีในกลุมธุรกิจและสังคมโดยรวม
(2.4) ปรั บ ปรุ ง คู มื อ การมอบอํ า นาจและตั ว อย า งลายมื อ ชื่ อ (Delegation of
Authority and Signatures หรือ DAS) ในทุ ก พื้ น ที่ ที่ ล งทุ น เพื่ อ ให มี ค วามสอดคล อ งกั น และอยู ภ ายใต
หลั ก การหรือ มาตรฐานเดี ย วกั น โดยเฉพาะอํ า นาจอนุ มั ติ ที่ เกี่ ย วข อ งในหมวดการรับ รอง การบริจ าค
ตลอดจนเพิ่มเติมเงื่อนไขรายละเอียดของการใชเงินประกอบเปนหลักฐานในการเบิกจาย
(2.5) การปรับปรุงมาตรฐานสัญญาที่ใชกับผูคา โดยระบุใหคูสัญญาตองยอมรับ
และปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของ ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการไมคอรรัปชั่นดวย หากมีการฝาฝน ปตท.สผ.
มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได
การสื่อสาร การใหความรู และการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
ปตท.สผ. มีแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝงนโยบายการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นใหกับ
ทุกคนในองคกร เพื่อจะนําไปปฏิบัติอยางถูกตอง ผานการกําหนดแผนงานฝกอบรมและกิจกรรมตาง ๆ ที่จัด
ขึ้ น อย า งต อ เนื่ อ งซึ่ ง ครอบคลุ ม ผู ที่ เกี่ ย วข อ งในทุ ก มิ ติ โดยมี ห น ว ยงานต า ง ๆ ที่ เป น Second Line of
Defense ไดจัดขึ้น โดยในระหวางป 2558 ไดมีการดําเนินการที่เกี่ยวของกับมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่น เชน
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(1) การปฐมนิเทศ (Induction) กรรมการใหม ผูบริหารใหม และพนักงานใหม เพื่อ
แนะนําหลักการภาพรวมของ CG&BE ใหกลุมคนดังกลาวรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
(2) การจัดหลักสูตร GRC Course สําหรับพนักงานโดยเปนหลักสูตรเต็มวันจัดโดย
หนวยงานที่รับผิดชอบดาน GRC รวมกับหนวยงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจสําหรับพนักงานที่ผาน
หลักสูตรปฐมนิเทศ โดยเนื้อหาจะกลาวถึงเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (ซึ่งเนนเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นและ
เรื่องที่เกี่ยวของ)
(3) การจัดหลักสูตร CG&BE Workshop ใหกับผูบริหารและพนักงานในพื้นที่ปฏิบัติการ
นอกชายฝงและสาธารณรัฐแห งสหภาพเมีย นมาร โดยมีการปรับปรุงเนื้อหาและวิธีการสอนให ตรงกับ
กลุมเปาหมายเพือ่ สงเสริมใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในเรื่อง CG&BE รวมถึงสงเสริมการ
ทํางานอยางมี EP SPIRIT ในเรื่อง (Integrity & Ethics) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความผูกพันตอองคกร
มากยิ่งขึ้น
(4) หลักสูตรอบรมเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวของกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
จัดทําโดยหนวยงานกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ โดยจัดทําเปน E-Learning ไวในระบบอินทราเน็ตที่
พนักงานสามารถเขามาศึกษาไดเอง
(5) การจัดใหมี GRC Specific Communication โดยเปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่องจาก
การจั ด E-Learning ในป 2557 เพื่ อพั ฒ นาความรูของพนักงานใน 4 เรื่อง ไดแก (1) ความขั ดแยงทาง
ผลประโยชน (2) การใชขอมูลภายใน (3) การจัดหา และ (4) การรับของขวัญ รับเลี้ยง หรือผลประโยชนอื่น ๆ
โดยจัดทําขึ้นใหเหมาะสมกับการทํางานของแตละกลุมงาน ซึ่งพนักงานสามารถเรียนรูผาน Educational E-mail
รวมทั้งมีแบบทดสอบผาน Web-based application ที่สามารถเขาถึงไดทั้งจากคอมพิวเตอร สมารทโฟน
และแท็บเล็ต
(6) การจัดใหมีการสงเสริมเรื่อง GRC ใหกับคณะกรรมการและผูบริหารระดับสูง เพื่อแจง
ข อ มู ล ที่ เป น ประโยชน ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ในที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท และฝ า ยจั ด การในเรื่ อ ง
ที่เกี่ยวของกับ GRC ซึ่งในป 2558 ไดใหความสําคัญในการสงเสริมเรื่องมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
(7) การจัด Whistleblowing Roadshow ใหกับผูบริหารและพนักงานเพื่อสรางความเขาใจ
และประชาสัมพันธระบบการรับเรื่องรองเรียนของบริษัทรวมถึงระเบียบการรับเรื่องรองเรียนและการใหความ
คุมครอง ซึ่งเปนสวนหนึ่งของมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นดวย โดยจัดควบคูกับ CG&BE Workshop
(8) การจั ดให มี สื่ อประชาสั มพั น ธอื่น ๆ เพื่ อให ค วามรูแก พ นั ก งานอยางต อ เนื่ อ งที่
สํานักงานใหญและพื้นที่ปฏิบัติการ เชน Standee, Newsletter และ Poster เปนตน
(9) การสื่อสารผานชองทางตาง ๆ ใหผูคาไดทราบถึงนโยบายการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นของ ปตท.สผ. ในการไมรับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชนอื่นใดจากผูคาในทุกโอกาส เพื่อให
ผูคายอมรับและปฏิบัติตาม และสนับสนุนใหดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไมเกี่ยวของกับการทุจริต
สวนที่ 2 หนา 63

แบบ 56-1 ประจําป 2558

อยางจริงจัง นอกจากนี้ ยังเปดชองทางใหบุคคลภายนอกสามารถติดตอสอบถามในกรณีที่มีขอสงสัยมายัง
อีเมล CGPromotion@pttep.com
ระเบี ยบการรับเรื่องรองเรียนและการให ความคุมครอง และระบบการรับ เรื่อง
รองเรียนของกลุม ปตท.สผ.
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 ไดอนุมัติระเบียบการรับเรื่อง
รอ งเรีย นและการให ค วามคุ ม ครอง พ.ศ. 2556 เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ เรื่อ งรอ งเรีย นของกลุ ม
ปตท.สผ. มีแบบแผนที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ มีความคลองตัว และมีมาตรฐานสากล และเพื่อใหผูแจง
เรื่องรองเรียนและบุคคลใดที่ใหความรวมมือกับบริษัทดวยความสุจริตใจ ไดรับความคุมครอง รวมถึงไดรับ
การปองกันจากการถูกกลั่นแกลงอันเนื่องมาจากการรองเรียนอยางเหมาะสมและเปนธรรม โดยระเบียบ
ดังกลาวถือเปนกลไกทีส่ ําคัญทีเ่ ปดโอกาสใหบุคคลทั้งภายในและภายนอกองคกรสามารถใชเปนชองทางใน
การใหขอมูล หากมีการปฏิบัติงานที่ไมถูกตองตามกฎหมายหรือมีการทุจริตคอรรัปชั่นจากการกระทําโดย
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุม ปตท.สผ. รายละเอียดปรากฏในหัวขอ “มาตรการในการ
แจงเบาะแสตอคณะกรรมการ และกลไกการคุมครองสิทธิของผูแจงเบาะแส”
ระเบียบขางตนกําหนดชองทางใหผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถรองเรียนมายังกรรมการ
คนหนึ่งคนใด หรือผูบังคับบัญชาในทุกระดับ หรือเลขานุการบริษัทก็ได และ ปตท.สผ. สงเสริมใหเปดเผย
ตัวตนผูรองเรียน เพื่อใหสามารถสื่อสารและขอขอมูลประกอบเพิ่มเติม โดย ปตท.สผ. ใหความมั่นใจวามี
ระบบการคุมครองที่เหมาะสมใหกับผูแจงเรื่องรองเรียน เชน ไมมีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงงาน ลักษณะงาน
สถานที่ทํางาน พักงาน ขมขู รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจาง หรือการอื่นใดที่มีลักษณะเปนการปฏิบัติอยาง
ไมเปนธรรม
ในการแจงเรื่องรองเรียนสามารถเลือกที่จะทําเปนจดหมาย อีเมล หรือใหขอมูลผานระบบ
อิเล็กทรอนิกสที่เผยแพรในเว็บไซต และอินทราเน็ตของบริษัทที่ไดจัดทําขึ้นเพื่ออํานวยความสะดวกในการ
ติดตามความคืบหนาของเรื่องรองเรียนและสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดโดยตลอด เนื่องจากระบบจะมีการ
กําหนดหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสสวนตัว (PIN) ใหกับผูแจงเรื่องรองเรียน เพื่อใหมั่นใจ
วาระบบมีความปลอดภัยและบุคคลที่ไมเกี่ยวของไมสามารถเขาถึงขอมูลได โดยผูรองเรียนสามารถที่จะ
ติดตาม รวมถึงเปนชองทางให ปตท.สผ. สื่อสาร ขอขอมูลเพิ่มเติม (หากมีความจําเปน เพื่อประโยชนของ
ผูแจงเรื่องรองเรียน)
เรื่องรองเรียนทีไ่ ดรับผานชองทางทีก่ ําหนดจะมีการกลั่นกรองและดําเนินการตามขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่กําหนดไวชัดเจนในระเบียบ เพื่อใหมั่นใจวาทุกเรื่องไดดําเนินการอยางโปรงใสและเปนธรรม เชน
- เลขานุการบริษัทตองพิจารณาขอเท็จจริงและความเพียงพอของหลักฐานในเบื้องตน
และสงเรื่องใหผูตรวจสอบเรื่องรองเรียนภายใน 7 วันทําการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณี ที่จําเปน
จะตองขออนุมัติจาก CEO เทานั้น (ขยายไดครั้งละไมเกิน 7 วันทําการ)
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- ขั้นตอนการตรวจสอบและสรุปผลเรื่องรองเรียน แบงเปน 2 กรณี คือ กรณีไมซับซอน
ภายใน 30 วันทําการ และกรณีซับซอน 60 วันทําการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จําเปน จะตองขอ
อนุมัติจาก CEO เทานั้น (ขยายไดครั้งละไมเกิน 30 วันทําการ)
ในกรณีที่มีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม จะถูกพิจารณาลงโทษทางวินัยตามความรายแรง
รวมถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยการลงโทษรวมถึงการเลิกจางงาน และในกรณีที่ฝาฝนกฎหมายจะถูก
ดําเนินคดีตามกฎหมายดวย ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชาทุกคนมีหนาที่ตองสอดสองและแนะนําใหผูใตบังคับบัญชา
ดํ า รงตนและปฏิ บั ติ ต ามอย า งเครงครัด หากผู บั งคั บ บั ญ ชาละเลยไม ดู แ ลให มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม หรือ ไม
ดําเนินการลงโทษตามความเหมาะสม จะไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยที่ระบุไวในระเบียบบริษัทวาดวย
การบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ ผูตรวจสอบเรื่องรองเรียนทุกคนตองเปนผูที่ไมมีสวนไดเสียในเรื่องรองเรียนนั้นๆ และ
ในกรณี ที่ หั ว หน าหน ว ยงานตรวจสอบของ ปตท.สผ. เป น ผู ถู ก รองเรีย น คณะกรรมการตรวจสอบของ
ปตท.สผ. จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง หรือในกรณีที่ผูบริหารในระดับหัวหนาสายงาน
หัวหนากลุมงาน ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ หรือกรรมการของ ปตท.สผ. เปน
ผูถูกรองเรียน คณะกรรมการ ปตท.สผ. จะเปนผูแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริง โดยเรื่องรองเรียน
ทุกเรื่องที่ไดรับผานชองทางที่กําหนดตามระเบียบขางตนจะมีการรายงานและสรุปผลตอคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ (แลวแตกรณี) และคณะกรรมการบริษัท
การติดตามผลการดําเนินการของมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
คณะกรรมการบริ ษั ท ได ม อบหมายให ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลเป น ผู ติ ด ตามการ
ดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นซึ่งเปนสวนหนึ่งของ CG&BE โดยมีเลขานุการ
บริษั ท ทํ า หน า ที่ ในการรวบรวมและรายงานผลต อ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลทุ ก ไตรมาส
นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นของกลุม ปตท.สผ. เปนการดําเนินการรวมของ
หลายหนวยงานที่ทําหนาที่เปน Second Line of Defense และ Third Line of Defense โดยมีหนวยงานที่
รับผิดชอบดาน GRC เปนหนวยงานหลักในการดําเนินการ ซึ่งแตละหนวยงานจะมีระบบการรายงานไปยัง
บุคคลที่รับผิดชอบในระดับสูงกวาตามโครงสรางการบริหาร เชน หนวยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน จะรายงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง หนวยงานตรวจสอบรายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
และการรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนรายงานสรุปใหผูถือหุนทราบในรายงานประจําปดวย
ในป 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดเยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการ (Operation Site) เพื่อ
ติดตามรับทราบรายงานการนํา CG&BE ไปปฏิบัติที่โครงการเมียนมาร เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558 ณ
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยเปนการจัดกิจกรรมสงเสริมเรื่อง CG&BE ในตางประเทศครั้งแรก
เพื่อเนนย้ําถึงความสําคัญของการดําเนินนโยบายตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น และเปดโอกาสใหผูบริหารได
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจและศึกษากรณีตัวอยางของบริษัทขามชาติเกี่ยวกับมาตรการตอตาน
การทุจริตคอรรัปชั่นในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยกิจกรรมนี้ไดถูกพัฒนารูปแบบและเนื้อหาของ
Workshop ใหสอดคลองกับลักษณะงานของการดําเนินธุรกิจในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร และได
นําผลของการจัดกิจกรรมรวมถึ งประเด็น ปญ หาและขอคิดเห็น มากําหนดเปนแผนงานรวมถึงการแปล
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CG&BE เปนภาษาทองถิ่น เพื่อสงเสริมความรูความเขาใจใหเหมาะสมกับผูบริหารและพนักงานทองถิ่นที่
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมารดวย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษั ท ภิบ าลมี การติ ดตามผลการดําเนิน งานตามแผนงาน
ประจําปดาน CG&BE และประเมินผลการดําเนินงานตามดัชนีวัดผลการดําเนินงาน (Key Performance
Indicator หรือ KPI) เพื่อใหมั่นใจวาดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค
การตรวจสอบ
ปตท.สผ. กําหนดใหหนวยงานตรวจสอบรวมกับผูสอบบัญชีอิสระภายนอกของ ปตท.สผ.
ทําหนาที่ในการตรวจสอบเรื่องทุจริตซึ่งรวมถึงคอรรัปชั่นดวย โดยกําหนดเปนแผนงานตรวจสอบประจําป
ที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีประเด็นขอรองเรียนที่เกี่ยวของ ปจจุบันหนวยงานตรวจสอบมี
ขอพึงปฏิบัติในการตรวจสอบการทุจริต โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงดานการทุจริต
การปองกันและตรวจจับการทุจริต และการสืบสวนการทุจริต รวมถึงขอพึงปฏิบัติในการสืบสวนการทุจริต
เพื่อใชเปนแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนเมื่อเกิดเรื่องรองเรียนดานการทุจริต
ปตท.สผ. มี ก ระบวนการในการตรวจสอบการขายและการตลาดอยางสม่ํ าเสมอ เพื่ อ
ติดตามและปองกันความเสี่ยงตอการเกิดคอรรัปชั่น รวมถึงการจัดใหมีวิธีการแกไขที่เหมาะสม โดยรายการ
ขายหลักของ ปตท.สผ. เปนการขายให ปตท. ซึ่งมีการตรวจสอบโครงสรางราคาขายไวในสัญญาซื้อขาย
อยางชัดเจน โดยเปนราคาที่อางอิงจากราคาตลาดโลก และผูรวมทุนของโครงการทุกรายเห็นชอบรวมกัน
โครงสรา งราคาต อ งได รับ อนุ มั ติ จ ากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ก อ นการ
ดําเนินการจัดทําสัญญาซื้อขาย โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่อง
ดังกลาวดวย
ปตท.สผ. ยั ง มี ก ระบวนการในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและทํ า สั ญ ญาอย า ง
สม่ํ า เสมอ เพื่ อ ติ ด ตามและป อ งกั น ความเสี่ ย งต อ การเกิ ด คอรรั ป ชั่ น รวมถึ ง การจั ด ให มี วิ ธี ก ารแก ไข
ที่เหมาะสม โดยใหฝายตรวจสอบมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางและการจัดทําสัญญาอยางสม่ําเสมอ
ในการตรวจสอบจะครอบคลุมถึงความเสี่ยงในการคอรรัปชั่นและการควบคุมภายในเพื่อใหสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงไดมีประสิทธิภาพ
การทบทวนความเพียงพอของมาตรการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ปตท.สผ. เชื่ อ ว า มาตรการต อ ต า นการทุ จ ริต คอรรัป ชั่ น ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพจะต อ งมี ก าร
ทบทวนอยางสม่ําเสมอ โดยหนวยงานที่รับผิดชอบดาน GRC ทํางานรวมกันในการประเมินผล โดยเพิ่มการ
ประเมินผลเรื่องนี้เขาไปในกระบวนการทํางานที่มีอยูแลวของแตละหนวยงาน และนํามาใชประกอบการทํา
แผนงานของกลุ ม ปตท.สผ. โดยผลของการประเมิน ในป 2558 นําไปสูการปรับ ปรุง CG&BE และการ
กําหนดเครื่องมือควบคุมภายในใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของในเรื่องการทําธุรกรรม การเลี้ยง การใหของขวัญ
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ของกํานัลกับเจาหนาที่รัฐหรือหนวยงานของรัฐ รวมถึงการบริจาคสาธารณกุศล เพื่อใหทุกคนในองคกรมี
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการเบิกจายที่รัดกุม โปรงใส ตรวจสอบได
การมีสวนรวมกับสังคมในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทของการเปนบริษัทจดทะเบียนที่ตองสรางความมั่นใจใหกับ
ผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย วามีการบริหารจัดการที่โปรงใส เปนธรรม ไมคอรรัปชั่น รวมถึงการที่
ปตท.สผ. มี ส ถานะเป น บริษั ท ที่ มี รัฐ เป น ผู ถื อ หุ น ใหญ จึ งมี ห น า ที่ ต อ งเป น ผู นํ า การปฏิ บั ติ และส ง เสริม
สนับสนุนใหสังคมมีมาตรฐานเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นในระดับที่ดีขึ้น โดยในปที่ผานมามีการ
ดําเนินการหลายมาตรการที่สําคัญ เชน การเปดเผยขอมูลการจายเงินใหกับรัฐบาลประเทศตาง ๆ ตาม
มาตรฐานขององค ก ร Transparency International การปรับ ปรุ งมาตรฐานสั ญ ญา การจั ด ทํ า Vendor
Sustainable Code of Conduct รวมถึงการใหการสนับสนุนงานตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นขององคกรตาง ๆ
เชน งาน Thailand’s 6th National Conference on Collective Action against Corruption เปนตน
ปตท.สผ. เขาเปนสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) ตั้งแตป 2554
ในระดั บ Active Level และได รั บ ยอมรั บ จาก UNGC ให ย กระดั บ สู ก ารปฏิ บั ติ ต ามเกณฑ ขั้ น สู ง สุ ด
(Advanced Level) ของขอตกลงโลกแหงสหประชาชาติในเรื่อง สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดลอม และ
การตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ซึ่งเปนความสําเร็จอีกดานหนึ่งของ ปตท.สผ.
ที่ไดรับการยอมรับในระดับสากล
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดรับการรับรองเปน “สมาชิกของแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการตอตานการทุจริต (Certified Company)” จากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยใน
การตอตานการทุจริตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณและความมุงมั่นในการตอตานการ
ทุ จ ริต คอรรั ป ชั่ น ในทุ ก รู ป แบบ และได ข ยายขอบเขตการดํ า เนิ น การตามมาตรการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
คอรรัปชั่นไปยังบริษัทยอย ผูรวมทุน ผูคา คูธุรกิจ โดยจะพัฒ นาอยางตอเนื่องเพื่อใหไดผลเปนรูปธรรม
ภายในป 2560
9.1.2.2 นโยบายการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุม ตาง ๆ
1)

ผูถือหุน

ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน
โดยยึดมั่นดําเนินธุรกิจภายใตการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. เพื่อสราง
ความเจริญเติบโตอยางยั่งยืนแกกิจการ และสรางมูลคาเพิ่มสูงสุดใหแกผูถือหุน โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในหัวขอ “สิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน”
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2)

พนักงาน

2.1) ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติตามหลักองคการสหประชาชาติ โดยไมมีการใช
แรงงานที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งไมมีการใชแรงงานเด็กในทุกพื้นที่ที่เขาไปลงทุน โดยกําหนดแนวปฏิบัติไวใน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ดังนี้
1) การทําความเขาใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ในแตละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน
2) การศึกษา และทําความเขาใจ วัฒ นธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีในแตละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน
3) เคารพความแตกตางของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
ของทองถิ่น โดยไมกระทําการใด ๆ อันเปนการขัดตอวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ
4) การไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใชความสัมพันธ
สวนตัวตัดสิน หรือเนื่องจากความแตกตางในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ และความโนมเอียง
ทางเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นสวนบุคคล ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน
2.2) ปตท.สผ. สรรหา คั ด เลื อ ก และบรรจุ พ นั ก งาน โดยคํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ วุ ฒิ
ประสบการณ และความสามารถ เพื่อใหทํางานในตําแหนงที่เหมาะสม โดยไมมีการเลือกปฏิบัติตอผูสมัคร
ตามที่กําหนดไวในแนวปฏิบัติในการกํากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ทุกประการ
และบรรจุพนักงานอยางโปรงใส เปนธรรมกับทั้งพนักงานภายใน และผูเขาสมัครแขงขันทุกราย นอกจากนั้น
เมื่อไดรับการบรรจุเปนพนักงาน ปตท.สผ. แลว ยังสงเสริมการพัฒ นาพนักงานอยางตอเนื่อง ตลอดจน
สงเสริมใหพนักงานมีโอกาสกาวหนาในงานและเปดโอกาสใหเขารวมกิจกรรมภายนอกภายใตขอบเขต
นโยบายของบริษัท
2.3) ปตท.สผ. จัดระบบคาจางที่เปนธรรมตอพนักงานและองคกร โดยมีการ
ทบทวนปรับปรุงนโยบายคาตอบแทนใหสอดคลองกับผลการดําเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อ
ดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรูความสามารถตามที่ตองการใหทํางานอยูกับองคกรอยางมีประสิทธิภาพ
โดยพิ จารณาจากอั ตราค าจ างและวิ ธี การจ ายค าจ างในป จจุ บั น ของกลุ ม ผู ป ระกอบการอุ ต สาหกรรม
ปโตรเลียมอื่นในประเทศ ความแตกตางของงานในแตละตําแหนง ความรูความชํานาญที่ตองการ ความยากงาย
ในการปฏิบัติหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแตละคนที่แสดงออก
ในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีตองานในหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย
2.4) ปตท.สผ. จัด และ/หรือ ปรับปรุงสวัสดิการที่เปนธรรมตอพนักงานและตอ
ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากความสามารถในการจายของ ปตท.สผ. ทั้งในปจจุบันและระยะยาว โดยมุงเนน
สวัสดิการที่เสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีพของพนักงานและครอบครัว เชน เงินชวยเหลือดอกเบี้ยเงินกู
เพื่อที่อยูอาศัย และสวัสดิการคารักษาพยาบาลสําหรับพนักงานและครอบครัว เปนตน และสอดคลองกับ
สวัสดิการที่ผูประกอบธุรกิจปโตรเลียมอื่นในประเทศไทยสวนใหญจัดใหแกพนักงานของตน ปตท.สผ. มีการ
ทบทวนความเหมาะสมของสวั สดิ ก าร เพื่ อปรับปรุงให สอดคล องกั บ การเปลี่ ยนแปลงของสภาพสั งคม
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เศรษฐกิจ และความจําเปนในการดําเนินธุรกิจในดานตาง ๆ ขององคกรอยางสม่ําเสมอ นอกจากสวัสดิการ
ตาง ๆ แลว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใสพนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงานโดยผานทางโครงการสบายใจดีที่
บริการใหคําปรึกษาทุกเรื่อง สําหรับพนักงาน คูสมรส และบุตร ไมวาจะเปนเรื่องครอบครัว สวนตัว การงาน
ความรัก บุตร กฎหมาย และอื่น ๆ โดยผูเชี่ยวชาญดานจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา
ปตท.สผ. กําหนดใหมี การจัดตั้งกองทุน สํารองเลี้ยงชีพ ใหแกพ นักงาน
เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการดํารงชีพ และเพื่อเปนหลักประกันแกพนักงานภายหลังสิ้นสุดการเปน
พนักงาน หรือเกษียณอายุการทํางาน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพประกอบดวยเงินสะสมของพนักงานและเงิน
สมทบของบริษัท ปตท.สผ. จายเงินสมทบในกองทุนสํารองเลี้ยงชีพใหกับพนักงานเปนประจําทุกเดือนใน
อัตรารอยละ 15 ของอั ตราเงิน เดื อนพื้ นฐาน (Basic Salary) ของพนั กงาน และพนั ก งานจ ายเงิน สะสม
ประจําทุก เดื อนในอั ตราตั้งแตรอยละ 2 แตไมเกิน อัตรารอยละ 15 โดยเงื่อนไขการไดรับเงินสมทบและ
ผลประโยชนของเงินสมทบจะเปนไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกําหนด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดใหมีโครงการ
สะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุน
ใหพนักงานที่สมัครใจเขารวมโครงการเก็บออมหุน และสรางแรงจูงใจในการทํางาน สรางความสัมพันธ
ระหวางการจายคาตอบแทนของพนักงาน ผูบริหาร และผูถือหุน อีกทั้งสรางความผูกพัน และความเปนเจาของ
ตอองคกรในระยะยาว โดยจะทําการซื้อหุนสามัญของ ปตท.สผ. ผานระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย
แห ง ประเทศไทย ทั้ งนี้ โครงการดั งกล าวเริ่ม ตั้ งแต วัน ที่ 1 กุ ม ภาพั น ธ 2556 ถึง 31 มกราคม 2561 รวม
ระยะเวลา 5 ป โดยพนักงานที่มีสิทธิและสมัครใจเขารวมโครงการ ขอให ปตท.สผ. หักเงินเดือนในอัตรา
รอยละ 2 ถึง 10 ของเงิน เดือน และ ปตท.สผ. จะจายเงิน สมทบใหพ นั กงานที่เขารวมโครงการในอัตรา
รอยละ 100 ของเงินที่พนักงานจายเขาโครงการในแตละเดือน ซึ่งมูลคาที่พนักงานจะไดรับขึ้นอยูกับผลการ
ดําเนินงานของ ปตท.สผ. ในระยะยาว
ปตท.สผ. มอบรางวัลอายุการทํางาน (Long Service Award) เปนที่ระลึก
สําหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานใหองคกรมาเปนเวลานาน และเปนการยกยองเชิดชูผูจงรักภักดีกับองคกร โดย
จัดใหมีการมอบทองคําตามอายุงาน สําหรับผูที่ปฏิบัติงานครบ 5 ป, 10 ป, 15 ป, 20 ป และ 25 ป ในเดือน
มิถุนายน ของทุกป วัตถุประสงคของโครงการ คือ เพื่อสรางความผูกพันระหวางพนักงานกับองคกรในระยะยาว
และเปนการขอบคุณสําหรับการอุทิศตนทํางานรวมกับบริษัทเปนระยะเวลานาน รวมทั้งแสดงใหเห็นถึง
ความมั่นคงในการทํางานที่ ปตท.สผ.
2.5) ปตท.สผ. ใหความสําคัญ กับการพัฒ นาบุคลากรเพื่อเสริมสรางความรู
ความสามารถในการดําเนินธุรกิจ โดยถือวาทรัพ ยากรบุคคลเปนปจจัยที่สําคัญ ที่สุดในการทํางานของ
ปตท.สผ. จึงสนับสนุนและสงเสริมใหพนักงานไดรับการพัฒนาผานการฝกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรตาง ๆ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒ นาขีดความสามารถของพนักงานในดานวิชาการและ
เทคนิคแลว ปตท.สผ. ไดปลูกฝงคานิยมในการทํางานของ ปตท.สผ. ใหกับพนักงานควบคูกันไปดวย เพื่อใหเกิด
วัฒนธรรมการทํางานเปนแบบเดียวกัน อันจะเปนปจจัยหลักใหดําเนินการไดบรรลุผลวิสัยทัศนและพันธกิจ
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ที่กําหนดไว ในป 2558 พนักงาน ปตท.สผ. ไดเขาอบรมในหลักสูตรตาง ๆ เฉลี่ย 41 ชั่วโมงตอคนตอป เชน
หลักสูตร ISO 14001 ความใสใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม เปนตน โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสราง
การจัดการ” หัวขอ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
2.6) ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง คุ ณ ค า และความสํ า คั ญ ในการปรึ ก ษาหารื อ
แกปญหาที่เกิดขึ้นรวมกัน ระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชาใหลุลวงไปโดยเร็ว เพื่อรักษาไวซึ่งความสัมพันธ
อันดีตอกัน หากมีปญหาระหวางพนักงาน หรือระหวางพนักงานกับผูบังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิรองทุกข
ตามขั้นตอนที่ ปตท.สผ. กําหนดไว โดยผูที่ดําเนินการตามหลักเกณฑและขั้นตอนทีก่ ําหนดไว และกระทําไป
โดยสุจริตจะไดรับความคุมครองโดยไมไดรับผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไมถือเปนเหตุเลิกจาง หรือ
กระทําการลงโทษในอันที่จะสงผลเสียตอพนักงานหรือพยานผูเกี่ยวของแตประการใด นอกจากนี้ พนักงาน
ยังสามารถรองเรียนหรือแจงเบาะแสเกี่ยวกับการกระทําผิดตาง ๆ ผานทาง CG Hotline ซึ่งมีกระบวนการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงอยางเปนความลับโดยมีการรับรูเฉพาะผูที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการปกปองพนักงาน
ผูแจงเรื่องไมใหไดรับผลกระทบจากการแจงเรื่องรองเรียน
2.7) ปตท.สผ. ไดสํารวจความผูกพันของพนักงานตอองคกร โดยมีวัตถุประสงค
ที่จะรับทราบถึงปจจัยที่พนักงานมีความผูกพันกับองคกรเพื่อที่จะนําไปพัฒนาและปรับปรุงตอไป ซึ่งในป
2558 บริษัทไดทําการสํารวจความผูกพันของพนักงานเปนครั้งที่สี่ ซึ่งพบวาพนักงาน ปตท.สผ. มีความผูกพัน
ตอองคกรที่ 50% มากขึ้นกวาปที่ผานมา 4% โดยบริษัทอยูระหวางการดําเนินการเก็บขอมูลเชิงลึกมาจัดทํา
แผนยกระดับความผูกพันตอองคกรในภาพรวมระดับองคกรและระดับกลุมงานตอไป
ในป 2559 ทางบริษัทจะติดตามความกาวหนาของการดําเนินการตาม
แผนงานดังกลาวเปนระยะ ๆ และมีแผนจะสํารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานตอองคกร
เหมือน 3 ปที่ผานมา
3)
ลูกคา
ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเปนผูผลิตและจําหนายน้ํามันดิบ กาซธรรมชาติเหลว
และกาซธรรมชาติในราคาที่สามารถแขงขันไดและเปนธรรม โดยจําหนายผลิตภัณฑทั้งในรูปแบบสัญญา
ระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจร สําหรับหลักเกณฑในการคัดเลือกลูกคา ปตท.สผ. ใหความสําคัญ
กับ 4 ปจจัยหลัก ไดแก ผลประโชนทางเศรษฐศาสตรของราคาผลิตภัณฑ ความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐาน
ความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑของบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตอผูซื้อทุกรายอยาง
เทาเทียมกัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดตอทุกฝาย ในการจําหนายผลิตภัณฑที่เปนสัญญาซื้อขายระยะยาว
ปตท.สผ. มุงมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอยางเครงครัดและประสานงานกับผูซื้ออยางสม่ําเสมอ
เพื่อใหสามารถผลิตและสงมอบผลิตภัณฑที่มีคุณภาพตรงตามที่กําหนดไวในสัญญาไดเพียงพอตอความ
ตองการของผูซื้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว
4)
รัฐบาล
ปตท.สผ. ดําเนินงานดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตาม
การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละมี จ ริย ธรรมธุ รกิ จ (Good Corporate Governance and Business Ethics
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หรือ CG&BE) ดวยความมุงมั่นในการแสวงหาแหลงพลังงานทัง้ ในประเทศและตางประเทศ ปตท.สผ. ไดยึดมั่น
การดําเนินงานตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ ในแตละประเทศอยางเครงครัด ในการดําเนินงานเพื่อ
ประสานงาน แลกเปลี่ยนขอมูลกับหนวยงานของภาครัฐจะอยูบนพื้นฐานของความเที่ยงตรงโปรงใส
ดวยความมั่นคงดานพลังงาน การพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมจะสามารถดําเนินงานได
อยางตอเนื่อง สงผลใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติและประชาชน ปตท.สผ. เห็นถึงความสําคัญในการให
ความสนับสนุนในกิจกรรมตาง ๆ ของภาครัฐอยางตอเนื่อง เพื่อขับเคลื่อนไปสูจุดหมายของการพัฒนาอยางยั่งยืน
5)

ผูรวมทุน

โครงการรวมทุน ระหวาง ปตท.สผ. และผูรวมทุนรายอื่น ทั้งในและตางประเทศ
จะดําเนินธุรกิจภายใตขอตกลงในการทํางานรวมกันตามมาตรฐานสากล ตลอดจนสงเสริมใหมีจริยธรรม
ธุรกิจในระดับเดียวกัน โดยมีการกําหนดสิทธิและหนาที่ของผูรวมทุนอยางชัดเจน และใหสิทธิผูรวมทุนเปน
คณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อกําหนดแนวทางบริหาร การจัดหาบริการและสินคา รวมถึงแผนและ
งบประมาณประจําป โดยมีขอบเขตและแนวทางการลงมติที่ชัดเจน รวมถึงการใหสิทธิผูรวมทุนในการ
ตรวจสอบขอมูลทางการเงินและบัญชีรายป และมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เชน บทปรับในกรณีที่
ผูรวมทุนไมปฏิบัติตามขอตกลงที่มีระหวางกัน นอกจากนี้ ยังเนนถึงความโปรงใสในการเผยแพรขอมูล
ระหวางผูรวมทุนและบุคคลภายนอก
6)

สังคม ชุมชน

ปตท.สผ. ให ค วามสํ า คั ญ ในสรา งความสั ม พั น ธ กั บ ผู มี ส ว นได เสี ย ในทุ ก ระดั บ
พรอมทั้งสงเสริมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน
ในการดําเนินงานดานสังคมและชุมชน ปตท.สผ. ไดนําระบบการบริหารจัดการประเด็นและผูมีสวนไดเสีย
(Issue and Stakeholder Management System หรื อ ISMS) มาใช เป น เครื่อ งมื อ เพื่ อ ทํ า การวิ เคราะห
ความเสี่ยงดานสังคม ซึ่งอาจจะสงผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท โดยระบบดังกลาวไดถูกนําไป
เผยแพรและใชในทุกพื้นที่การปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.
ในรายงานการวิเคราะหความเสี่ ยงทางสังคมและมาตรการปองกั น จะพิ จารณา
ในเรื่องตาง ๆ ไดแก บริบทภายในและภายนอกองคกร บทบาทหนาที่และความสําคัญของผูมีสวนไดเสีย
สวนปจจัยที่สนับสนุนใหเกิดปญหาตอการปฏิบัติงานนั้น สามารถจําแนกออกเปน 4 กลุม คือ (1) ปจจัย
ดานการสื่อสารและการมีปฏิสัมพันธกับผูมีสวนไดเสีย (2) ปจจัยดานการมีสวนรวมสนับสนุนชุมชนและ
สังคม (3) ปจจัยดานการกํากับและควบคุมการดําเนินงาน และ (4) ปจจัยดานกฎหมายและขอบังคับ เมื่อ
วิเคราะหปจจัยตางๆ แลว ปตท.สผ. จึงจะกําหนดมาตรการเพื่อปองกันหรือบรรเทา เพื่อใหสงผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานนอยที่สุด หรือหามาตรการปองกัน เพื่ อไมใหเกิดผลกระทบกับการปฏิบัติงานของบริษัท
ดังนั้น การติดตามเพื่อประเมินผลจึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองถือปฏิบัติ เพื่อใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง ซึ่ง ปตท.สผ. ไดเปดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมในรายงานความยั่งยืนประจําป 2558
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7)

สิ่งแวดลอม

ปตท.สผ. มี ความมุ งมั่ น ที่ จ ะเป น องค ก รที่ มี ค วามเป น เลิ ศ ด านความปลอดภั ย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมและชุมชนโดยรอบ โดยมีการกําหนด
นโยบาย จัดทําระบบและแนวทางการปฏิบัติดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
(SSHE Policy) โดยเปดเผยขอมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน อัตราการหยุดงาน
อัตราการเจ็บปวยเนื่องจากการทํางาน และอัตราการหกรั่วไหลของปโตรเลียมไฮโดรคารบอนและสารเคมีใน
รายงานความยั่งยืน และแจงกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติใหรับทราบ อีกทั้งยังมีการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูล
ดังกลาวใหพนักงานไดทราบผานสื่อตางๆ ของบริษัทอยางตอเนื่อง และมีระบบการบริหารจัดการดานความ
ปลอดภัย มั่ นคง อาชีวอนามั ย และสิ่ งแวดลอม ซึ่งประกอบด วย 7 องคประกอบหลัก รวมถึงคูมือและ
มาตรฐานการดําเนินงานอีก 27 ฉบับ ซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการทุกที่ของ ปตท.สผ. ไดปฏิบัติตามระบบการบริหาร
จัดการดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
สํ า หรับ การรัก ษาสิ่ งแวดล อม ปตท.สผ. ได นํ ามาตรฐาน ISO 14001:2004 มา
ประยุกตใชในการบริหารจัดการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม เพื่อใหทุกหนวยปฏิบัติงานของบริษัทที่ไดรับ
การรับรองมาตรฐานฯ สามารถนําไปปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการจัดการดานสิ่งแวดลอมใหดียิ่งขึ้น และ
ไดผานการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการดานสิ่งแวดลอมมาตรฐาน ISO 14001:2004
จากบริ ษั ท AJA Registrars Limited ภายใต ก ารรั บ รองของ United Kingdom Accreditation Service
(UKAS) สําหรับภายในประเทศ ไดแก โครงการอาทิตย แหลงบงกชเหนือและแหลงบงกชใตของโครงการ
บงกช โครงการเอส 1 โครงการพี ทีทีอีพี 1 โครงการฐานสนับสนุนการพัฒ นาปโตรเลียม ปตท.สผ. และ
ศูนยวิจัยตัวอยางหิน ปตท.สผ. สวนโครงการตางประเทศในเครือรัฐออสเตรเลีย ไดแก ฐานสนับสนุนการ
ปฏิบัติการนอกชายฝงที่เขตดารวิน และสํานักงานของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แอชมอร คารเทียร)
พีทีวาย จํากัด ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และ ปตท.สผ. ยังวางแผนที่จะดําเนินการขอการรับรอง
ระบบมาตรฐานกับโครงการสินภูฮอมในป 2559 อีกดวย
ปตท.สผ. มี แนวทางการบริห ารจัด การสี เขี ย ว โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ห ลั ก เพื่ อ ลด
ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมซึ่งเกิดจากการดําเนินธุรกิจ ลดรอยเทาคารบอน (Carbon Footprint) เพิ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งเสริมสรางคุณคาใหกับการดําเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว
ครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสรางคุณคาใหกับการดําเนินธุรกิจ ไดแก การทําโครงการ 5 ส.
ในกลุม ปตท. การลดคาใชจายในการดําเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรอยางคุมคา และ
การลดปริมาณของเสียซึ่งปลดปลอยออกสูสิ่งแวดลอมจากกิจกรรมการดําเนินงานของบริษัท อีกทั้งยังมีการ
ดําเนินการสายโซอุปทานสีเขียว อันประกอบไปดวย การจัดซื้อจัดจางสีเขียว ระบบการขนสงสีเขียว และ
สํานักงานสีเขียว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสังคม และ
เพื่อสงเสริมใหพนักงานของบริษัทมีความรูความเขาใจในแนวทางการดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
บริษัทจึงไดมีการจัดอบรมทางดานสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับขอกําหนดทางกฎหมายกับพนักงานทั้งในระดับ
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ปฏิบัติการและระดับบริหารทุกคนผานการอบรมเบื้องตนและขั้นสูงตามลําดับ ทั้งที่เปนพนักงานเดิมและ
พนักงานใหม ซึ่ง ปตท.สผ. ไดเปดเผยการดําเนินงานสีเขียวของบริษัทผานรายงานความยั่งยืนประจําป 2558
8)

ผูคา

ตามที่ระเบียบการจัดหา และการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
กลุม ปตท.สผ. กําหนดวา ผูคาถือเปนสวนสําคัญที่เอื้ออํานวยใหธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ยั่งยืนอยูได จึงมี
นโยบายปฏิบัติตอกันในฐานะที่เปนผูคาในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน โดยการดําเนินการจัดหาของ กลุม ปตท.สผ.
ตั้งอยูบนพื้นฐานของการแขงขันอยางเสมอภาคและเปนธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และขอตกลงในนิติกรรม
ที่เกี่ยวของอยางเครงครัด โดยคํานึงถึงดานคุณภาพ ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
(Safety, Security, Health and Environment หรือ SSHE) เปนสําคัญ ทั้งนี้ ผูคาตองมีมาตรการในการทํางาน
ที่ปลอดภัยตอกลุม ปตท.สผ. และพนักงานของผูคาตองมีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิ
มนุษยชน
ระเบียบและขอปฏิบัติการจัดหา
ในป 2558 ปตท.สผ. ได มี ก ารปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บและข อ ปฏิ บั ติ ก ารจั ด หาของ
กลุม ปตท.สผ. เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินงานสํารวจและผลิตปโตรเลียม และสอดคลองกับ
ระบบบริ ห ารปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ มุ ง สู ค วามเป น เลิ ศ ของกลุ ม ปตท. (PTT Group Operational Excellence
Management System หรือ OEMS) โดยไดเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับการสนับสนุนการทําธุรกรรมกับผูคาที่มี
จริยธรรมและมีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม
คูมือสําหรับผูคา
ในป 2558 ปตท.สผ. ไดพัฒนาคูมือสําหรับผูคา เพื่อเปนการอํานวยความสะดวก
และใหขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับผูคาในการติดตอหรือทําธุรกรรมตาง ๆ กับ ปตท.สผ. โดยคูมือดังกลาวมี
เนื้อหาครอบคลุมถึงความเขาใจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.
ขั้ น ตอนการจั ด หารวมถึ งการบริห ารสั ญ ญา แนวทางการปฏิ บั ติ อ ย า งยั่ ง ยื น ของผู ค า การปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายที่เกี่ยวของ และชองทางการติดตอสื่อสาร ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดคูมือสําหรับผูคาไดที่เว็บไซต
www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส > ชองทางคูคา > คูมือสําหรับผูคา ปตท.สผ. (PTTEP Vendor Guide)
การขึ้นทะเบียนผูคา
ปตท.สผ. ยึดมั่นในหลักการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม โดยไมกีดกันผูคาในการ
เขารวมแขงขันทางธุรกิจ และไดจัดใหมีชองทางลงทะเบียนเปนผูคาของ ปตท.สผ. 3 ชองทาง คือ
1)
การเสน อขายสิ น ค า และบ ริ ก ารผ า น เว็ บ ไซต ข อง ป ตท .สผ. ที่
www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส > ชองทางคูคา > Vendor Registration
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2)
การเสนอขายสินคาและบริการผานทางหนวยงานบริหารผูคา โดยสามารถ
ติดตอเจาหนาที่หนวยงานบริหารผูคาไดตลอดเวลาทําการ
3)
การเสนอขายสินคาและบริการผานผูใชงานของ ปตท.สผ. โดยตรง ซึ่ง
ผูใชงานจะเสนอชื่อของผูคามายังหนวยงานบริหารผูคา เพื่อดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนตอไป
การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูคารายใหม
ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนโดยการคัดกรองและประเมินผูคารายใหม
จําแนกตามกลุมสินคาและบริการ ซึ่งดําเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูคา
รายใหม ซึ่งประกอบไปดวยหนวยงานตอไปนี้
1)
หนวยงานดานเทคนิคและคุณภาพ
2)
หนวยงานดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
3)
หนวยงานดานการพาณิชย กฎหมาย และสังคม
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูคารายใหม โดยผูแทนของแตละ
หนวยงานมีอํานาจในการพิจารณาและประเมินผลอยางเปนอิสระตอกัน เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและ
มั่นใจวาผูคามีคุณสมบัติเบื้องตนครบถวนที่จะรวมงานกับ ปตท.สผ.
การปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัยของผูคา
ปตท.สผ. ไดเพิ่มมาตรการการกํากับดูแลและพัฒนาการบริหารจัดการของผูคา
ในดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนปจจัยหลักและสําคัญของ ปตท.สผ.
โดยไดจัดทําวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย (SSHE Contractor Management Procedure and Plan)
เพื่อใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีความรูความเขาใจ ตลอดจนมีการวางแผนปฏิบัติงานอยางถูกตองมากขึ้น ทั้งนี้
ปตท.สผ. ไดกําหนดใหผูคาดําเนินงานและปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน และแผนความปลอดภัยดังกลาว
อยางเครงครัด โดยจัดให มีการประชุม SSHE Contractor Forum กับผูคาทุกป เพื่ อใหความสําคัญ และ
ทําความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับนโยบาย คูมือ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย
ในการดําเนินงานสํารวจและผลิตปโตรเลียมในทุกๆ พื้นที่สัมปทานทั่วโลก
ประกาศของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)
ในการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ปตท.สผ. ไดจัดเตรียม
เว็บไซตประกาศราคากลางของรายการจัดหาใหแกผูคาและประชาชนทราบ โดยสามารถดูประกาศราคา
กลางการจัดหาไดที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส > ประกาศการจัดซื้อจัดจาง ทั้งนี้ ปตท.สผ.
ยั งแนะนํ า ผู ค า ทุ ก รายให ป ฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารจั ด ทํ า และแสดงบั ญ ชี รายการรับ จ า ยของ
โครงการที่บุคคลและนิติบุคคลเปนคูสัญญากับหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2554 อยางเครงครัด
การกําหนดแผนกลยุทธการจัดหา
ปตท.สผ. จะวิเคราะหขอมูลเพื่อประมวลผลภาพรวมในการดําเนินการจัดหาจาก
ขอมูลการจัดหา 3 ปยอนหลัง มาทําการวิเคราะหประเมินความเสี่ยงดานการดําเนินงานและดานการตลาด
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และประมวลผลเพื่อจัดหมวดหมูสินคาและบริการ ซึ่งรวมถึงการไดมาของรายชื่อผูคาที่มีความสําคัญกับ
การดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.
ภายหลั ง จากที่ ได ท ราบข อ มู ล ผู ค า ที่ มี ค วามสํ า คั ญ กั บ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ แล ว
(Critical Contractors/Suppliers) ปตท.สผ. จะนําเอาขอมูลดังกลาวมาทําเปนแผนกลยุทธการจัดหาและ
สัญญาในแตละกลุมสินคาและบริการ และจัดทําบทวิเคราะหทางการตลาด เพื่อใชประกอบการวางกลยุทธ
การจัดหาและการทําสัญญาตอไป
ปตท.สผ. จะสงแผนกลยุทธการจัดหาและสัญญา รวมถึงรายชื่อผูเขารวมประมูล
ไปยังคณะกรรมการจัดหาและผูรวมทุน (ถามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติกอนที่จะดําเนินการออกประมูล
(แผนกลยุทธการจัดหาและสัญญา และรายชื่อผูเขารวมประมูลตองไดรับความเห็นชอบจาก 3 หนวยงาน
ไดแก หนวยงานปฏิบัติการ หนวยงานของโครงการ (Assets) และหนวยงานจัดหา กอนสงไปยังคณะกรรมการ
จัดหาและผูรวมทุน เพื่อเปนการถวงดุลและสามารถตรวจสอบได)
การคัดเลือกผูคา
การคัดเลือกผูคาสําหรับการจัดหาที่มีมูลคาและความเสี่ยงสูง ผูคาตองเสนอซอง
เอกสารประมูลแบบปดผนึก 2 ซอง (แยกกันระหวางเอกสารประมูลดานเทคนิคและเอกสารประมูลทางดาน
ราคา) โดยการประเมินผลการประมูลจะเปดซองเอกสารดานเทคนิคเพื่อประเมินดานคุณภาพทางเทคนิค
และด า น SSHE ก อ นที่ จ ะเป ด ซองเอกสารประมู ล ทางด า นราคา โดยผลการประมู ล จะถู ก ส ง ไปยั ง
คณะกรรมการจัดหาและผูรวมทุน (ถามี) และคณะกรรมการบริษัท (สําหรับการจัดหามูลคาสูง) เพื่อขอ
ความเห็ น ชอบและอนุ มั ติ อี ก ครั้ ง ก อ นที่ จ ะเข า ทํ า สั ญ ญากั บ ผู ค า ทั้ ง นี้ ปตท.สผ. จะคั ด เลื อ กผู ค า ที่ มี
คุณสมบัติทางเทคนิค และ SSHE ครบถวนตามหลักเกณฑการประเมิน และเสนอราคาประเมินต่ําสุด หรือ
เปนประโยชนสูงสุดตอกลุม ปตท.สผ. เทานั้น
การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน
เนื่องดวยการบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธกับผูคามีบทบาทสําคัญ
ต อ การดํ า เนิ น งานสํ า รวจและผลิ ต ป โตรเลี ย ม ผู บ ริห ารสั ญ ญาจะเตรีย มความพรอมระหวางผู ค าและ
ผูที่เกี่ยวของทุกสาขา เพื่อทําความเขาใจใหถกู ตองตรงกันในเรื่องแผนงาน เปาหมาย มาตรฐานความปลอดภัย
ความเสี่ยงที่ อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงตัวชี้วัดการทํางานที่ สําคัญ และจะทําการตรวจสอบ ติดตามผลการ
ดําเนินงานเปนระยะๆ เพื่อใหแนใจวาผูคาปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ใหบริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม และเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา
ผูบริหารสัญญาตองทํารายงานการประเมินผลงานของผูคา (Contract Closed-out Report) เพื่อใหเกิดการ
ปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานและความสัมพันธที่ดีอยางยั่งยืนกับผูคาในระยะยาวตอไป
ความรวมมือระหวาง ปตท.สผ. และผูคา
ปตท.สผ. และผู ค า ได รวมมื อกั น จั ด ทํ า โครงการเพื่ อ สรางแนวคิ ด เทคนิ ค และ
เทคโนโลยีใหมๆ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณเพื่อพัฒนาการสํารวจและผลิต
ปโตรเลียม เชน โครงการพัฒนาสารเคมีสูตรใหม (Volatile Corrosion Inhibitor หรือ VCI) เพื่อปองกันสนิมใน
ทอสงกาซ โดยไดนําองคความรูที่หลากหลาย และเทคโนโลยีที่ทันสมัยดานการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
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จากบริษั ท ชั้ น นํ าของโลก มาจั ด ทํ าในรู ป แบบของโครงการ Knowledge Management, Workshop และ
Lesson Learnt
ดวยความตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม ปตท.สผ. และผูคายังไดรวมกัน
จัดกิจกรรม CSR สําหรับชุมชนและสังคม เพื่อรักษาดุลยภาพทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป
การจัดหาสินคาและบริการจากผูคาในทองถิ่น
ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดหาสินคาและบริการจากผูคาในทองถิ่น เพื่อเปนการ
ยกระดับความสามารถของผูคาในประเทศไทยใหแขงขันกับบริษัทตางชาติ สงเสริมใหเกิดการจางงานใน
ประเทศไทย กระจายรายไดสูคนไทย รวมทั้งลดการรั่วไหลของเงินตราไทยออกไปยังตางประเทศ ซึ่งเปนการ
แสดงออกถึงความมุงมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสรางความสัมพันธระยะยาวกับชุมชน สงผลใหองคกร
ไดรับความไววางใจจากชุมชนในการดําเนินการ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังสงเสริมและสนับสนุนใหผูคาดูแล
และรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน จัดหาสินคาและบริการในทองถิ่น เพื่อลดตนทุนของสินคาและสนับสนุนการ
จัดหาในทองถิ่นดวย
การรองเรียน
เพื่อใหผูคาแจงเรื่องรองเรียนไดอยางสุจริตตอการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอ
กฎหมาย การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. รวมทั้งระเบียบตางๆ ของกลุม
ปตท.สผ. ของกรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทําการแทน ปตท.สผ. รวมถึงใหความคุมครองแก
ผูแจงเรื่องรองเรียนและบุคคลใดๆ ที่ใหความรวมมือกับ ปตท.สผ. ดวยความสุจริตใจ ปตท.สผ. จึงไดเปด
ชองทางตางๆ เพื่อรับเรื่องรองเรียนจากผูคา (CG Hotline Channels) อาทิ การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ไปยัง cghotline@pttep.com หรือการแจงผานระบบรับ เรื่องรองเรีย นในเว็บ ไซต www.pttep.com หรือ
โทรสารหมายเลข +66-2537-4949
9)

เจาหนี้

ปตท.สผ. ให ค วามสํ า คั ญ ต อ สิ ท ธิ ข องผู มี ส ว นได เสี ย ทุ ก กลุ ม ทั้ ง ภายในและ
ภายนอก รวมถึงเจาหนี้ตาง ๆ ของ ปตท.สผ. โดยการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางเทาเทียมกัน ซึ่ง
เปนไปตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดมุงเนนในเรื่องการเปดเผยสารสนเทศตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย
โดยใหความสําคัญตอความถูกตอง ความครบถวน ความรวดเร็ว และความโปรงใสของขอมูลที่เปดเผย
โดยสารสนเทศที่ สําคั ญ ของ ปตท.สผ. ประกอบดวย ขอมู ล ทางการเงิน และขอ มู ลที่ ไม ใช ท างการเงิน
ทางดานขอมูลทางการเงินโดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนั้น ไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบจากผูสอบ
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บั ญ ชีวาถูกตองตามที่ควรในสาระสําคั ญ ตามหลั กการบัญ ชีที่รับรองทั่วไปและผานความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. กอนเปดเผยขอมูลดังกลาวสูสาธารณชน
สําหรับผูถือหุนกูและเจาหนี้อื่น ปตท.สผ. ไดดําเนินการออกหุนกูตามขอกําหนด
กฎหมายและประกาศตาง ๆ ของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติตาม
นโยบาย วัต ถุ ป ระสงค และมติ ของที่ ป ระชุ ม ผู ถือ หุ น อย างเครง ครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยัง คํ า นึง ถึง
ความรับ ผิด ชอบในการปฏิบัติต ามขอ กํา หนดวา ดว ยสิท ธิแ ละหนา ที่ข องผูอ อกหุน กูแ ละเงื่อ นไขตาม
สัญ ญากูยืม ตาง ๆ และมีการเปดเผยขอมูลแกผูมีสวนไดเสียอยางครบถวน รวมทั้งมีมาตรการรองรับ
ในกรณีที่ผูมีสวนไดเสียอาจไดรับความเสียหายอัน เกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิไดปฏิบัติตามขอกําหนด
วาดวยสิทธิและหนาที่ของผูออกหุนกูและเงื่อนไขตามสัญญากูยืมดวย
10)

คูแขง

ปตท.สผ. ถือปฏิบัติตอคูแขงดวยความเปนมืออาชีพและเสมอภาค ภายใตกรอบ
กติกาการแขงขันที่โปรงใสและเปนธรรม และไมทําลายชื่อเสียงของคูแขงดวยการกลาวหาในทางราย โดย
ปตท.สผ. ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑและขอกําหนดสําหรับการแขงขันทางการคา ที่เกี่ยวของกับคูแขง
ในแตละพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคูแขงปรากฏในการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. เรื่องการแขงขันทางการคา
11)

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในการเข า ไปดํ า เนิ น งานในท อ งที่ ต า งๆ ปตท.สผ. ยึ ด หลั ก ปฏิ บั ติ อั น คํ า นึ ง ถึ ง
ขนบธรรมเนี ย มและประเพณี ข องท อ งถิ่ น นั้ น ๆ โดยได จั ด ให มี ก ารอบรมจากวิ ท ยากรผู มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณ รวมถึงผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศหรือจากสถานทูตฯ เพื่อใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
ขอมูลตางๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ขอพึงระวังและขอควรปฏิบัติของแตละทองถิ่น แกพนักงาน
ที่จะไปทํางานในทองถิ่นนั้น ๆ เพื่อความเขาใจและสามารถปฏิบัติตนไดอยางถูกตองเหมาะสม
12)

สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ได กํ า หนดนโยบายด า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย า งชั ด เจน โดยมุ ง มั่ น ที่ จ ะ
ส ง เสริ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขั้ น พื้ น ฐาน ดั ง แสดงในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมทางธุ ร กิ จ ของ
กลุม ปตท.สผ. เคารพกฎหมายทองถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และคานิยม ในการปฏิบัติตอพนักงานและผูมี
สวนไดเสียจากการดําเนินธุรกิจของบริษัท หลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และ
ปฏิบัติตอพนักงานดวยความเคารพและใหเกียรติ โดยไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไมจางแรงงานเด็ก
หรือการไมใชแรงงานบังคับทั้งทางตรงและทางออม ไมวาประเทศที่ไปลงทุนจะมีกฎหมายทองถิ่นกําหนด
เกี่ ยวกั บ เรื่องสิท ธิม นุษ ยชนไวห รือไม ก็ตาม โดยปฏิ บั ติ สอดคลองตามหลั ก สิ ท ธิม นุ ษ ยชนขององคก าร
สหประชาชาติ (UN – Universal Declaration of Human Rights) และขอตกลงรวมตางๆที่เกี่ยวของกับการ
ดําเนินงานของบริษัท ไดแก สนธิสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติตอแรงงานและปฏิญญาสหประชาชาติ
สวนที่ 2 หนา 77

แบบ 56-1 ประจําป 2558

วา ด ว ยสิ ท ธิ ข องชนเผ า พื้ น เมื อ ง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples)
และขอตกลงโลกแห งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC) ซึ่งในปที่ ผานมา
ปตท.สผ. ไดปฏิบัติตามหลักเกณฑขั้นสูงสุด (Advanced Level)
ปตท.สผ. จัดใหมีสภาพการจางที่เปนธรรม มีสภาพแวดลอมการทํางานที่ปลอดภัย
และถูกสุขอนามัย และดูแลไมใหเกิดการคุกคามหรือขมขูระหวางพนักงานหรือผูเกี่ยวของกับบริษัท รวมถึงการ
วาจางคูธุรกิจที่มีการดําเนินงานภายใตกรอบจริยธรรมและไมละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังสงเสริมให
มีการปรึกษาหารือระหวางผูบริหารและพนักงานผานตัวแทนพนักงานในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟง
ข อ คิ ด เห็ น ข อ เสนอแนะต า ง ๆ ที่ เป น ประโยชน ต อ การปรั บ ปรุ ง สวั ส ดิ ก ารและสิ ท ธิ ป ระโยชน ต า ง ๆ
ที่เหมาะสมและจําเปน เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานใหดียิ่งขึ้น
13)

กฎหมาย

ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของในทุก
พื้ น ที่ ที่ เขาไปดํ าเนิ น ธุรกิจ โดยคณะกรรมการบริษั ท ไดกํ าหนดเรื่องการปฏิ บั ติต ามกฎหมาย ขอบั งคั บ
ระเบี ย บและกฎเกณฑ ต าง ๆ ที่ เกี่ย วขอ งไวในจริย ธรรมธุรกิ จของกลุ ม ปตท.สผ. ซึ่ งบุ คลากรของกลุ ม
ปตท.สผ. ตั้งแตกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองทําความเขาใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจของบริษัทในทุกพื้นที่อยางเครงครัดเพื่อใหการดําเนินงานของกลุม ปตท.สผ. เปนไปอยาง
ถูกตองและมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ. ไดจัดใหมี หนวยงานกลางในการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย
(Compliance) ซึ่งไดแก ฝายกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Department) โดยมีสายการ
รายงานตรงตอผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ สายงานกฎหมาย และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ และตั้งแตป 2556 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไดประกาศนโยบาย
การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นที่จะดําเนินกิจการอยาง
ถูกตองตามกฎหมาย และใหบุคลากรทุกระดับของกลุม ปตท.สผ. ทราบถึงบทบาทหนาที่ของแตละคนใน
การสงเสริม ใหการปฏิบัติงานถูกตองตามกฎหมายควบคูกับการดําเนินกิจกรรมดานการสงเสริมความ
ตระหนักรูของพนักงานผาน Compliance Program
9.1.2.3 มาตรการในการแจงเบาะแสตอคณะกรรมการ และกลไกการคุมครองสิทธิ
ของผูแจงเบาะแส
ปตท.สผ. มีเปาหมายสูงสุดใหการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ประสบความสําเร็จ
พรอมทั้ งสรางมูลค าเพิ่ ม ใหกับผูถือหุ นและความพึงพอใจใหแกผูมีสวนไดเสียในระยะยาว คือ “เติบโต
รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสงางาม” โดยเชื่อมั่นและยึดถือวาการปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. จะทําใหบรรลุเปาหมายดังกลาวได ปตท.สผ. จึงไดจัดใหมีชองทางในการ
แจงเรื่องรองเรียนสําหรับกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลภายนอกเพื่อแจงอยางสุจริตถึงการปฏิบัติ
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ที่ขัดหรือสงสัยวาจะขัดตอกฎหมาย การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมทั้งระเบียบตาง ๆ ของ
กลุม ปตท.สผ. และเพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูแจงเรื่องรองเรียนและบุคคลที่ใหความรวมมือกับกลุม
ปตท.สผ. ดวยความสุจริตใจวาจะไดรับความคุมครอง รวมถึงไดรับการปองกันจากการถูกกลั่นแกลง อัน
เนื่ อ งมาจากการรองเรีย นอย างเหมาะสมและเป น ธรรม ปตท.สผ. จึ งกํ า หนดให มี ระเบี ย บการรับ เรื่อ ง
รองเรียนและการใหความคุมครอง พ.ศ. 2556 ของกลุม ปตท.สผ. ขึ้น โดยใหความสําคัญกับการเก็บขอมูล
เรื่องรองเรียนเปนความลับ ใหรับรูเพียงเฉพาะในกลุมบุคคลที่ไดรับมอบหมายและเกี่ยวของดวยเทานั้น ซึ่ง
จะต อ งดํ า เนิ น การตรวจสอบตามขั้ น ตอนและระยะเวลาที่ กํ า หนดไว ใ นระเบี ย บฯ และรายงานต อ
คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (แลวแตกรณี ) และคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ทราบทุกไตรมาส โดยมีชองทางในการแจงเรื่องรองเรียนของกลุม ปตท.สผ. ดังนี้
(1)

จดหมาย ถึง กรรมการ ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท
บมจ. ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม
555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 33
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(2)

โทรสาร ถึง ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท (หมายเลข +66-2537-4949)

(3)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส ถึง ผูบังคับบัญชา หรือหนวยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท (cghotline@pttep.com)

(4)

เว็บไซตของ ปตท.สผ. (www.pttep.com)

(5)

เว็บไซตภายในของกลุม ปตท.สผ. (CG Portal)

นอกจากนี้ หากเปนเรื่องรองเรียนที่เกี่ยวของกับบริษัทยอยของกลุม ปตท.สผ. ผูแจงเรื่อง
รองเรียนสามารถแจงเรื่องรองเรียนไปยังผูประสานงานเรื่องรองเรียนของบริษัทยอยดวย
ในป 2558 ปตท.สผ. ได รับ เรื่องรอ งเรีย นผ า นชอ งทาง CG Hotline ทั้ งสิ้น 5 เรื่อ ง โดย
เลขานุการบริษัทพิจารณาตามระเบียบบริษัทและความเพียงพอและชัดเจนของพยานหลักฐานแลว ไดรับ
เปนเรื่องรองเรียนจํานวน 3 เรื่อง ซึ่งเปนการรองเรียนเกี่ยวกับความประพฤติที่ไมเหมาะสมของพนักงาน
รวมถึงการสื่อสารที่ไมเพียงพอระหวางผูบริหารและพนักงาน ในเรื่อง “การทรัพยากรบุคคล” ของการกํากับ
ดูแลกิจการที่ ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. โดยเรื่องรองเรีย นทั้งหมดไม มี ผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญทั้งในดานภาพลักษณและทรัพยสินตอบริษัท ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดดําเนินการแลวเสร็จทั้งหมด 3 เรื่อง
และได แ จ ง ผลสรุป ของเรื่อ งรอ งเรีย นทุ ก เรื่ อ งที่ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ แก ผู แ จ ง เรื่ อ งร อ งเรีย น รวมทั้ งได
ดําเนินการลงโทษทางวินยั ดวยการตักเตือนทางวาจา 1 เรื่องกับผูกระทําผิดอยางเหมาะสมตามระเบียบของ
บริษัทแลว
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9.1.3

การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส
9.1.3.1 การเปดเผยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่มิใชทางการเงิน

การเปดเผยสารสนเทศเปนหนึ่งในหลักการที่มีความสําคัญตอการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับขอมูลขาวสารที่ตองแจงแกต ลาดหลัก ทรัพ ยแ หง ประเทศไทยและผูถือหุน
ทั ้ง ในดา นความถูก ตอ ง ความเพีย งพอ ความรวดเร็ว และความเทา เทีย มกัน ของการใหขอ มูล แก
ทุก กลุม ซึ่ง การจัด เตรีย มขอ มูล ดัง กลาวเปน ไปตามที่กํา หนดไวใ นจริย ธรรมธุรกิจ ของกลุม ปตท.สผ.
โดยมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations หรือ IR) และหนวยงานสื่อสารองคกร (Corporate
Communications) คอยดูแลใหขอมูลและตอบขอซักถาม
สารสนเทศที่สําคัญของ ปตท.สผ. ประกอบดวย ขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน
ในป 2558 การเปดเผยขอมูลทางการเงินโดยเฉพาะในสวนของงบการเงินนั้น ไดผานการสอบทาน/ตรวจสอบ
จากผูสอบบัญชีวาถูกตองตามทีค่ วรในสาระสําคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. กอนเป ดเผยแกสาธารณะ โดยคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ไดรายงานความรับผิดชอบตอรายงานทางการเงินไวในรายงานประจําปดวย นอกจากนี้ ปตท.สผ.
ยังเปดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับกอนสอบทาน และงบการเงินประจําปฉบับกอนตรวจสอบเพิ่มเติม
จากขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยฯ เพื่อใหผูถือหุนและนักลงทุนไดรับขอมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
ซึ่งขอมูลกอนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไมมีผลแตกตางที่มีสาระสําคัญแตอยางใด สําหรับการเปดเผย
ขอมูลที่ไมใชทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ไดเปดเผยขอมูลตามกฎเกณฑที่ตลาดหลักทรัพยฯ และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนดไว ซึ่งไดแก การไดมา/จําหนายไปซึ่ง
สินทรัพย รายการที่เกี่ยวโยงกัน การจายเงินปนผล บทวิเคราะหของฝายจัดการและการบริหารความเสี่ยง
จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผูถือหุน รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลตอการตัดสินใจลงทุน
นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีไวในรายงานประจําปและแบบ 56-1 ดวย
ขอมูลตาง ๆ ของ ปตท.สผ. ที่ไดเปดเผยตอสาธารณชนผานทางระบบของตลาดหลักทรัพยฯ แลว
จะเผยแพรไวในเว็บไซตของ ปตท.สผ. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดมีการเผยแพร
ขอมูลที่สําคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต ซึ่งไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอเพื่อใหผูใชสามารถรับขอมูลขาวสารไดทัน
ตอเหตุการณ เขาถึงขอมูลโดยสะดวกและไดรับประโยชนมากที่สุด ซึ่งประกอบดวยขอมูลสําคัญตาง ๆ เชน
ข อมู ลเกี่ ยวกั บโครงการสํ ารวจและผลิ ตป โตรเลี ยมและโครงการลงทุ น ผลการดํ าเนิ น งานที่ นํ าเสนอต อ
นักวิเคราะหรายไตรมาส รวมทั้งเผยแพรภาพและเสียงผานทางเว็บไซต (Webcast) กําหนดการกิจกรรมพบนัก
ลงทุน เอกสารนําเสนอขอมูล ราคาหลักทรัพยลาสุดและยอนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะหซึ่งออกบทวิเคราะห
เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย ปตท.สผ. ขาวประชาสัมพันธ การรายงานดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดลอม ซึ่งรวมไวในรายงานความยั่งยืนประจําป นอกจากนี้ ยังมีการนําเสนอขอมูลทางการเงินและผล
การดําเนินงานยอนหลังในรูปแบบ Microsoft Excel บนเว็บไซต เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกในการ
เขาถึงขอมูลใหแกนักลงทุนอีกดวย
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ปตท.สผ. มี ก ารจั ด ทํ าวารสารนั ก ลงทุ น รายไตรมาส ภายใต ชื่ อ Explorer’s Journal ซึ่ ง
รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับผลประกอบการรายไตรมาส ความคืบหนาของโครงการหลัก การกํากับดูแลกิจการที่ดี การ
บริหารจัดการสูความยั่งยืน และกิจกรรมที่สําคัญในชวงเวลานั้น ๆ รวมทั้งสาระนารูเกี่ยวกับธุรกิจสํารวจ
และผลิ ต ป โตรเลี ย ม โดยวารสารดั งกล าวได จัด ทํ าเป น 2 ภาษาและจัด สงให ผู ถือหุ น ที่ สนใจ พรอ มทั้ ง
เผยแพรในเว็บไซต ถือเปนการเพิ่มชองทางใหผูถือหุนสามารถรับขอมูลขาวสารของบริษัทไดอยางตอเนื่อง
และทันตอเหตุการณอีกชองทางหนึ่ง
ในรอบป 2558 ปตท.สผ. ได เป ดเผยข อมู ลผ านทางระบบของตลาดหลั กทรัพย ฯ จํ านวน
38 เรื่อง และจัดกิจกรรมเพื่อพบและใหขอมูลกับผูถือหุน นักวิเคราะห และนักลงทุนในโอกาสตาง ๆ สรุปไดดังนี้
กิจกรรม
การเดินทางไปพบผูถือหุนและนักลงทุน (Roadshows/Conferences)

จํานวน (ครั้ง)
12

ทั้งในและตางประเทศ
การประชุมนักวิเคราะห (Analyst Meeting)

4

งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาดหลักทรัพยฯ)

4

ผูถือหุน และนักลงทุนเขาชมพื้นที่ดําเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)

7

การจัดกิจกรรมเพื่อใหความรูกับนักลงทุน (Knowledge Sharing)

4

การพบกับนักลงทุนเพื่อใหขอ มูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท
(Conference Call)

60

นอกจากกิจกรรมดั งกล าวข างต น บริษั ท ยังเขารวมงานกับ ตลาดหลัก ทรัพ ยฯ เพื่ อพบ
นักลงทุนรายยอย เชน งาน SET in the City ทั้งนี้ บริษัทยังไดพบกับนักลงทุนเพื่อใหขอมูล (Company Visit)
และประชุ ม ทางโทรศั พ ท (Conference Call) อย า งสม่ํ า เสมอตลอดป 2558 จํ า นวนกว า 60 ครั้ง ทั้ ง นี้
ในงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2558 ปตท.สผ. ไดจัดใหมีหนวยงานนักลงทุนสัมพันธใหขอมูลและ
ตอบขอซักถามแกผูถือหุนที่มีขอสงสัยเกี่ยวกับบริษัท ซึ่งถือเปนการเพิ่มชองทางในการเปดเผยขอมูลของ
ปตท.สผ. แกผูถือหุนอีกดวย
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญของการเปดเผยขอมูลที่ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และ
โปรงใส ซึ่งเปนสวนสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุงมั่น
ที่จะทุมเทในการดําเนินการอยางดีที่สุด
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9.1.3.2 นักลงทุนสัมพันธ
หนวยงานนักลงทุนสัมพันธรับผิดชอบในการสื่อสารขอมูลขาวสาร ที่จะสะทอนมูลคาที่แทจริง
ของ ปตท.สผ. ใหแกนักวิเคราะห ผูถือหุน และผูลงทุนทั่วไป ตามระเบียบขอบังคับของตลาดหลักทรัพยฯ
และ ก.ล.ต. โดยรับ ผิ ด ชอบในการสรางความเชื่ อ มั่ น ให กั บ นั ก วิเคราะห แ ละผู ลงทุ น รวมถึ งเสริม สรา ง
ภาพลักษณและทัศนคติที่ดีตอนักลงทุน นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบ ประสานงาน และใหคําปรึกษาเกี่ยวกับ
งานนักลงทุนสัมพันธแกผูบริหารของ ปตท.สผ.
นักลงทุนหรือผูสนใจสามารถติดตอสอบถามขอมูลขาวสารของ ปตท.สผ. ได 3 วิธี ดังนี้
(1)

ทางโทรศัพท: +66-2537-4378, +66-2537-5746, +66-2537-5304,
+66-2537-4446 และ +66-2537-5779

(2)

ทาง e-mail: ir@pttep.com

(3)

ทางโทรสาร: +66-2537-4444

9.1.4 ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหนาที่ตามที่ปรากฏในหมวด “โครงสรางการจัดการ” หัวขอ “ขอบเขต
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท” โดยมีบทบาทที่สําคัญในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1)

การกําหนดนโยบายและทิศทางการดําเนินธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เปนผูตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายการดําเนินงาน วิสัยทัศน พันธกิจ
คานิยม แผนงาน งบประมาณ ยุทธศาสตรในการพัฒนาองคกร ใหสอดคลองและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป ใหคําแนะนํากับฝายจัดการในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายสูงสุดของ ปตท.สผ.
คือ เติบโต รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสงางาม
2)
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนดใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
กลุม ปตท.สผ. เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุม ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติเปนวิถีทางชี้นํา
การดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ใหมีมาตรฐาน โปรงใส มีประสิทธิภาพ จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได
โดยดูแลสิทธิของผูมีสวนไดเสีย ใหไดรับประโยชนตาง ๆ ตามสวนดวยความเปนธรรม เพื่อสรางความเชื่อมั่น
และการยอมรับโดยทั่วไป และไดจัดใหมีหนวยงานบรรษัทภิบาลเปนหนวยงานกลางในการดูแลในเรื่องนี้
3)
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ ของระบบการควบคุ ม ภายในและ
การตรวจสอบภายใน โดยกําหนดใหกลุม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคลอง
กับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดและไดมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบและหนวยงานตรวจสอบทํา
หน า ที่ ส อบทานและติ ด ตามผลการควบคุ ม ภายในเป น ระยะ ๆ อย า งสม่ํ า เสมอ และรายงานตรงต อ
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คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหกลุม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน การรายงาน และการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนสรางความมั่นใจใหกับผูบริหาร นักลงทุน
และผู มี ส ว นได เสี ย อื่ น ๆ ของบริษั ท ทั้ ง นี้ ปตท.สผ. จั ด ให มี ระบบการควบคุ ม ภายในที่ เที ย บเคี ย งกั บ
มาตรฐานสากล โดยคํานึงถึงสภาพแวดลอมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงที่อาจ
กอใหเกิดผลกระทบตอวัตถุประสงค กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอกที่เพียงพอและเชื่อถือได รวมทั้งการติดตามและประมวลผลอยางสม่ําเสมอ
4)
การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหนาที่กํากับดูแลใหมีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะสงผล
กระทบตอการบรรลุเปาหมายเชิงกลยุทธ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management
Committee) ที่ เป น Standing Sub-Committee พรอ มทั้ ง กํ า หนดระเบี ย บว า ด ว ยคณะกรรมการบริห าร
ความเสี่ยง เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทําหนาที่และมีความรับผิดชอบในการกํากับและสงเสริม
ใหการบริหารความเสี่ยงของกลุม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสําคัญ ทั้งในระดับ
องคกรและระดับโครงการ กําหนดแผนการดําเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกลาวอยาง
ตอเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได พรอมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอ
คณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ
5)
การปองกันความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป นผูกําหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความ
มั่นใจวามีการบริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของกลุม ปตท.สผ.
โดยดูแลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนในการบริหารจัดการ และหากกรรมการ ผูบริหาร และ
พนักงานที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด จะไมรวมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงกําหนดใหมีการ
เปดเผยในเรื่องดังกลาวอยางครบถวนซึ่งไดกําหนดเรื่องนี้ไวในจริยธรรมธุรกิจ เพื่อใหกรรมการ ผูบริหาร
และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติเปนมาตรฐานดานจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
6)

การกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย (Compliance)
ที่เกี่ยวของอยางถูกตอง ครบถวน ในทุกพื้นที่ที่กลุม ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจ และสนับสนุนใหกลุม ปตท.สผ.
มี ก ารกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมถึ ง มี ก ารบริ ห ารความเสี่ ย งด า น
การปฏิบัติตามกฎหมายอยางเหมาะสม ซึ่งเปนกลไกที่สําคัญที่จะชวยใหทุก ๆ กระบวนการและขั้นตอน
การทํางานของกลุม ปตท.สผ. มีความถูกตองและรอบคอบ รวมทั้งสงเสริมใหบริษัทสามารถดําเนินงานตาม
แผนกลยุทธและบรรลุเปาหมายทางธุรกิจได โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดกําหนดใหหนวยงานกํากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑเปนหนวยงานกลางดูแลในเรื่องนี้
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9.2

คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรูความชํานาญที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องในดานตาง ๆ ตามที่ขอบังคับของ ปตท.สผ. กําหนดไว เพื่อชวยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียด
ของงานในขอบขายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะรับผิดชอบ และไดกําหนดคุณสมบัติ วาระการ
ดํารงตําแหนง และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไวอยางชัดเจน ในระเบียบ
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลตองประกอบดวยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนตองประกอบดวยกรรมการอิสระเปนสวนใหญ ซึ่งประธานกรรมการจะไม
เปนประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกําหนดใหกรรมการอิสระเปน
ประธานของแตละคณะดวย ยกเวนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะ
รายงานผลการประชุมของแตละครั้งตอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอยางสม่ําเสมอ และ
รายงานการทําหนาที่ในรอบปที่ผานมาตอผูถือหุนในแบบ 56-1 และรายงานประจําปเปนประจําทุกป
ปจจุบัน ปตท.สผ. มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน 5 คณะ ประกอบดวย (1) คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล (2) คณะกรรมการตรวจสอบ (3) คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน (4) คณะกรรมการสรรหา
และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หนาที่ ความรับผิดชอบ
จํานวนครั้งการประชุ ม จํ านวนครั้งที่ ก รรมการแต ล ะคนเขาประชุ ม และนโยบายการจ ายค าตอบแทน
กรรมการ ปรากฏในหมวด “โครงสรางการจัดการ” และรายงานการทําหนาที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ
ปรากฏในหัวขอ “รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”
9.3

การสรรหาและแตงตั้งกรรมการและผูบริหารระดับสูงสุด
9.3.1

การสรรหากรรมการ

เมื่อตําแหน งกรรมการของ ปตท.สผ. วางลง คณะกรรมการสรรหามี หน าที่สรรหาและคัดเลือก
บุคคลที่สมควรไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการโดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรัฐ วิส าหกิ จ (Directors’ Pool) ซึ่ งเป น บั ญ ชี ที่ ได รวบรวมผู ที่ มี ค วามรู
ความสามารถและความเชี่ ย วชาญในด า นต า ง ๆ ที่ จ ะเป น ประโยชน ต อ ธุ รกิ จ ของรัฐ วิส าหกิ จ ไวอ ย า ง
ครบถวน รวมทั้งขอรับขอคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผูถือหุนใหญ รวมถึงขอเสนอของผูถือหุนรายยอยตาม
หลั กเกณฑ ก ารเสนอรายชื่อบุคคลเขารับการเลื อกตั้งเป นกรรมการลวงหนา (หากมี) เพื่ อประกอบการ
พิ จ ารณากรณี ก รรมการครบวาระด ว ย โดยจะให ค วามสํ า คั ญ ต อ ผู ที่ มี ทั ก ษะ ประสบการณ วิ ช าชี พ
คุณสมบัติเฉพาะในดานตาง ๆ ที่คณะกรรมการยังขาดอยู และที่มีความจําเปนอยางยิ่งตอธุรกิจการสํารวจ
และผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. กอนเปนลําดับตน โดยไมจํากัดหรือแบงแยก เพศ เชื้อชาติ หรือความ
แตกตางอื่นใด เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีความสมบูรณและเปนประโยชนสูงสุดตอ
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กลุ ม ปตท.สผ. รวมทั้ งคํ านึ งถึงโอกาสที่อาจมีปญ หาในเรื่องความขัดแย งทางผลประโยชน (Conflict of
Interest) ของกรรมการ โดยรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสรางการจัดการ”
การเลื อกตั้ งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงเมื่อครบวาระ ตองได รับอนุ มั ติจาก
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีหลักเกณฑและวิธีการเลือกตั้งเปนกรรมการ ดังนี้
1)
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณที่เหมาะสม
รวมถึงมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม แลวเสนอตอคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อ
พิจารณาใหความเห็นชอบตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการกําหนดนโยบายและ
กํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยบุคคลที่ไดรับความเห็นชอบจาก คนร. และคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะไดรับการ
บรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและ คนร. (ถามี) นําเสนอตอที่
ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง ทั้งนี้ เปนสิทธิของผูถือหุนทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเปนกรรมการได ปตท.สผ.
จึงไดเพิ่มชองทางใหผูถือหุนสามารถเสนอชื่อกรรมการลวงหนาไดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม ของ
ทุกป โดยไดแจงใหผูลงทุนทราบผานชองทางการแจงขอมูลของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทาง
เว็ บ ไซต ข องบริษั ท โดยมี ห ลั ก เกณฑ ก ารให ผู ถื อ หุ น เสนอชื่ อ กรรมการล วงหน า พรอ มทั้ ง แบบเสนอชื่ อ
กรรมการ แสดงอยูบนเว็บไซตของบริษัทดวย
2)
ในกรณีที่จํานวนบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีไมเกินกวาจํานวนกรรมการที่จะ
พึงไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทุกคน
โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเปนรายบุคคล และแตละคนตองไดรับคะแนนเสียงขางมาก
3)
ในกรณีที่จํานวนบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการมีจํานวนเกินกวาจํานวนกรรมการ
ที่จะพึงไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผูไดรับการเสนอชื่อ
เปนกรรมการเปนรายบุคคลไดไมเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงไดรับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และใหบุคคลซึ่ง
ไดรับคะแนนสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทากับจํานวนกรรมการที่จะพึงมี และ
แตละคนตองไดรับคะแนนเสียงขางมากดวย
การเลื อ กตั้ ง กรรมการทดแทนตํ า แหน ง ที่ ว า งในกรณี อื่ น ที่ ไ ม ใ ช เ นื่ อ งมาจากการครบวาระ
คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการแทนตําแหนงที่วางไดดวยคะแนนเสียงไมต่ํากวาสามในสี่ของจํานวน
กรรมการที่ยังเหลืออยู และตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหรือคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(คนร.) ดวย ทั้งนี้ บุคคลที่เขามาเปนกรรมการทดแทน จะมีวาระการดํารงตําแหนงเทากับวาระเดิมที่เหลืออยู
ของกรรมการที่ออกไป
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9.3.2 การสรรหาผูบริหาร
ประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู จั ด การใหญ ได รับ มอบอํ า นาจจากคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ใหเปนผูพิจารณาบรรจุและแตงตั้งบุคคลที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณในธุรกิจของ
ปตท.สผ. ลงในตําแหนงบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารและกํากับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career
Review Board) ดํ า เนิ น การคั ด เลื อ กตามระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลและรายงานให
คณะกรรมการ ปตท.สผ.ทราบ ยกเวน ในระดั บ รองกรรมการผู จัดการใหญ ขึ้น ไป ตองได รับ อนุมั ติ จาก
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งนี้ กรณีสรรหาและบรรจุบุคคลจากภายนอกลงตําแหนงบริหารจะตองผานการ
สัมภาษณโดยคณะกรรมการสัมภาษณ และการแตงตั้งหัวหนาหนวยงานระดับบริหารดานการตรวจสอบ
จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบกอนดวย
9.4

การพัฒนากรรมการและผูบริหาร
9.4.1 การพัฒนากรรมการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม
ปตท.สผ. ไดกาํ หนดใหมกี ารปฐมนิเทศกรรมการใหม ประกอบดวย

1)
การรับฟงการบรรยายสรุปโดยประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญกับ
ผูบริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ความรูและเทคนิค
เกี่ยวกับการสํารวจและผลิตปโตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวของ การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุม ปตท.สผ. และขอมูลที่จําเปนและเปนประโยชนในการปฏิบัติหนาที่กรรมการอยางมีประสิทธิภาพ
2)
การไดรับคูมือกรรมการซึ่งประกอบดวยขอมูลสําคัญ เชน แผนกลยุทธ กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. เปนตน เพื่อประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ของ
กรรมการและมีการปรับปรุงคูมือกรรมการใหทันสมัยอยูเสมอ เพื่อใชอางอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ
3)
การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่ม
ความเขาใจในธุรกิจและเปนประโยชนในการทํางานของกรรมการบริษัท
กรรมการใหมที่เขารวมปฐมนิเทศจะตองประเมิน ประสิทธิภาพการจัดปฐมนิเทศ เพื่อนําผลไป
ปรั บ ปรุ ง ในครั้ ง ต อ ไปด ว ย นอกจากนี้ กรรมการที่ ได รับ เลื อ กตั้ ง เป น ประธานกรรมการและกรรมการ
เฉพาะเรื่อง จะไดรับฟงการบรรยายเกี่ยวกับการทําหนาที่ประธานกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
อยางมีประสิทธิภาพ และวิธีการดําเนินการประชุมคณะกรรมการและผูถือหุนเพิ่มเติมดวย
การอบรมของกรรมการ
ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรูความสามารถ และแสวงหาความรูความเขาใจในหนาที่กรรมการ
และธุรกิจอยูเสมอ และ ปตท.สผ. สนับสนุนใหกรรมการทุกคนไดศึกษาและอบรมเพิ่มเติมที่จัดโดยสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองคกรชั้นนํา
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อื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรูเกี่ยวกับการทําหนาที่กรรมการเสมอมา โดยในป 2558 มีกรรมการเขารับการอบรม
ทั้งสิ้น 8 คน ดังนี้
รายชื่อกรรมการ

หลักสูตร

1) นายปรัชญา ภิญญาวัธน

- การเสวนาเชิงวิชาการ The 1st PLATTS-PTT Day จัดโดย ปตท. และ
Platts McGraw Hill Financial

2) นายเทวินทร วงศวานิช

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) ของ IOD

3) นายมนัส แจมเวหา

- Ethical Leadership Program (ELP 1/2015) ของ IOD

4) พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล

- Director Certification Program (DCP 204/2015) ของ IOD
- Ethical Leadership Program (ELP 1/2015) ของ IOD
- Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business
Sustainability จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

5) นายเศรษฐพุฒิ

- Advanced Audit Committee Program (AACP 18/2015) ของ IOD

สุทธิวาทนฤพุฒิ

- Risk Management Committee Program (RMC 6/2015) ของ IOD

6) นายปติ ตัณฑเกษม

- Director Certification Program (DCP 202/2015) ของ IOD
- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) ของ IOD
- หลักสูตรผูบริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุน ที่ 6 ของ
สถาบันวิทยาการพลังงาน

7) นายวิรัตน เอื้อนฤมิต

- Director Certification Program Update (DCPU 5/2015) ของ IOD
- Thailand CG Forum: Governance as a Driving Force for Business
Sustainability จัดโดย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

8) นายทรงศัก สายเชื้อ

- Anti-Corruption for Executive Program (ACEP 15/2015) ของ IOD

ป จจุบั น มีกรรมการบริษั ท ที่เขารับการอบรมในหลัก สูตรที่เกี่ย วกั บการปฏิ บั ติห น าที่ กรรมการ
Director Certification Program (DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จํานวน
9 คน และ 2 คน ตามลํ า ดั บ รวมทั้ งสิ้ น 11 คน จากกรรมการทั้ งหมด 15 คน หรือ รอ ยละ 73.34 และ
ปตท.สผ. ไดสมัครสมาชิก IOD ใหกรรมการทุกคน เพื่อประโยชนในการรับรูขาวสารและเพิ่มเติมความรู
และในทุ ก ครั้ง ที่ ปตท.สผ. ได รับ เอกสารแจ งการอบรมหรือ เอกสารประกอบการอบรมที่ เกี่ ย วข อ งกั บ
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คณะกรรมการ ปตท.สผ. จะนําสงขอมูลดังกลาวใหแกกรรมการทราบเพื่อศึกษาตอไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการ
เขารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
ปตท.สผ. ไดเชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายใหแกคณะกรรมการ ปตท.สผ.
เพื่อพัฒนาความรูในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยในป 2558 ไดจัดทั้งสิ้น 1 ครั้ง ในหัวขอ “Upstream
Briefing” โดย บริษัท Wood Mackenzie นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการแจงขอมูลที่เกี่ยวของกับแนวปฏิบัติที่
ดีตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหกับกรรมการอยูเสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรูความเขาใจดวย
9.4.2 แผนสืบทอดงานของผูบริหาร
ปตท.สผ. มีการจัดทําแผนสืบทอดตําแหนง (Succession Planning) เพื่อทดแทนตําแหนงที่วาง
ลงจากการเกษียณอายุและบรรจุลงโครงสรางองคกรใหมที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5 ปตามแผนขยายกิจการของ
บริษัททั้งในและตางประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต โดยมีคณะกรรมการกํากับ
ดูแลและพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) เปนผูพิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมเปนผูสืบ
ทอดตําแหนงดังกลาว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม PTTEP Management Success Profile ของแตละ
Business Area (Asset Management, Business Development, Technical Support และ Business Support)
ซึ่งประกอบดวย Competency, Personal Attribute, Organization Knowledge, Experience และผลประเมิน
Currently Estimated Potential (CEP) เมื่ อ ได รายชื่ อ ผู สื บ ทอดตํ า แหน ง งานนั้ น ๆ แล ว บริษั ท จะมี ก าร
กําหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมุงเนนการพัฒนาทั้งทางดานเทคนิค พฤติกรรม
และวัฒ นธรรมองคก ร เพื่ อให ผูที่ เป น ผูสื บ ทอดตํ าแหน งนั้ น ๆ มี ความพรอ มที่ จะดํ ารงตํ าแหน งได ต าม
กําหนดเวลาที่ตองการ
9.4.3 การแตงตั้งและแผนสืบทอดงานของประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
ในการสรรหาประธานเจ า หน า ที่ บ ริห ารและกรรมการผู จั ด การใหญ คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาจากผูที่มีทกั ษะ ประสบการณ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในดานตาง ๆ ที่มีความจําเปนอยางยิ่งและ
เปนประโยชนสูงสุดตอธุรกิจการสํารวจและผลิตปโตรเลียมตอ ปตท.สผ. เชน มีวิสัยทัศนดานยุทธศาสตร
พลังงาน มีความสามารถและประสบการณบริหารจัดการดําเนินงานโครงการขนาดใหญ รวมทั้งคํานึงถึง
โอกาสที่อาจมีปญหาในเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ดวย
ปตท.สผ. มีการกําหนดแผนสืบทอดตําแหนงของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
เพื่อใหบริษัทมีความพรอมหากประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได
หรือครบวาระการดํารงตําแหนง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความตอเนื่องในการ
บริหารจัดการบริษัท โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1)
ปตท.สผ. รวมกับคณะกรรมการจัดการกลุม ปตท. (PTT Group Management Committee
หรื อ PTTGMC) จั ด โปรแกรมพั ฒ นาผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของกลุ ม (Group Leadership Development
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Program หรือ GLDP) โดยมุงเนนกลุมผูบริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไปใน
กลุม ปตท. เพื่อพั ฒ นาขีดความสามารถและเตรียมความพรอม เพื่อที่จะเขารับการคัดเลือกใหสืบทอด
ตํา แหน งประธานเจ าหน า ที่ บ ริห ารและกรรมการผูจัด การใหญ ของบริษั ท ในกลุ ม ปตท. ทั้ งนี้ ประธาน
เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ ปตท.สผ. เปนกรรมการของคณะ PTTGMC ดังกลาวดวย
2)
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญจะเปนผูพิจารณา
เสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจากกลุมผูบริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผูชวยกรรมการผูจัดการใหญขึ้นไป
ตามขอ 1) และนําเสนอรายชื่อใหคณะกรรมการบริษัท ปตท. พิจารณาคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสมที่สุด
เพื่อมาดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ปตท.สผ.
3)
คณะกรรมการสรรหา ปตท.สผ. พิ จ ารณาผู บ ริ ห ารที่ มี คุ ณ สมบั ติ เหมาะสมและรั บ
ขอคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผูถือหุนใหญตามขอ 2) โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพนักงาน
ระดั บ รองกรรมการผู จั ด การใหญ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง ใน ปตท.สผ. ประกอบการพิ จ ารณาด ว ย ทั้ ง นี้
คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ ประสบการณ ที่เปนประโยชนตอ
ปตท.สผ. การมี ผ ลประโยชน ขั ด แย ง กั น (Conflict of Interest) และวิ สั ย ทั ศ น ใ นการนํ า พาบริ ษั ท ให
เจริญเติบโตไดตามแผนกลยุทธที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดกําหนดไว
4)
คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อพรอมขอคิดเห็นและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
พิ จ ารณาค า ตอบแทนของผู ที่ จ ะมาดํ า รงตํ า แหน ง อย า งเป น ธรรมและสมเหตุ ส มผล เพื่ อ นํ า เสนอต อ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และเปนประธานเจาหนาที่บริหาร
และกรรมการผูจัดการใหญตอไป
9.5

อํานาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
1)

อํานาจหนาทีภ่ ายใตมติที่ประชุมผูถือหุน

ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญมีอํานาจลงชื่อเปนสําคัญเพื่อผูกพันบริษัทกับ
บุคคลภายนอกแทนบริษัท (ขอ 9 วรรคหกของขอบังคับซึ่งจดทะเบียนไวที่กระทรวงพาณิชยแลว)
2)

อํานาจหนาทีภ่ ายใตมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอํ านาจให ประธานเจาหนาที่ บริห ารและกรรมการผูจัดการใหญ
กระทําการแทนบริษัทในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจใหเปนไปตามวัตถุประสงคในหนังสือบริคณหสนธิ
ของบริษัท การประกอบกิจการปโตรเลียมตามสัมปทานปโตรเลียม หรือสัญญาตาง ๆ ของบริษัทและกิจการ
อื่น ๆ ที่เปนประโยชนแกบริษัท เปนผูรักษาการและมีอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบของ ปตท.สผ.
ไดแก ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2555 ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548
ระเบี ย บการจั ด หาพั ส ดุ ทั่ ว ไป พ.ศ. 2558 ระเบี ย บการจั ด หาเพื่ อ การประกอบธุ ร กิ จ สํ า รวจและผลิ ต
ปโตรเลียม พ.ศ. 2558 และระเบียบการบริหารโครงการลงทุน พ.ศ. 2557 โดยใหใชวิธีปฏิบัติเชนเดียวกับ
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บริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจปโตรเลียมและใหคํานึงถึงประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ รวมถึงการ
มอบอํานาจ โดยผูรับมอบอํานาจ หรือผูรับมอบอํานาจชวงทุกชวงตองไมมีสวนไดสวนเสียหรือมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ในลักษณะใด ๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทยอยในการใชอํานาจดังกลาว
9.6

การกํากับดูแลการดําเนินงานของบริษทั ยอยและบริษัทรวม

ปตท.สผ. มีการขยายการดําเนินธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมทั้งในประเทศและตางประเทศ
อยางตอเนื่อง จึงมีความจําเปนตองจัดตั้งบริษัทยอยและบริษัทรวมขึ้นในภูมิภาคตางๆ เพื่อประโยชนในการ
ลงทุน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินงาน ความสามารถในการแขงขันกับบริษัทน้ํามันนานาชาติ
รวมถึงความสะดวก คลองตัว ในการดําเนินงาน โดยพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน บทบัญญัติของกฎหมาย
โครงสรางทางการเงิน ภาษีอากร เงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนตางๆ และการบริหารความเสี่ยง
เปนตน
ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารบริษัทยอยในรูปบริษัทเดียว โดยกําหนดใหบริษัทยอยดําเนินธุรกิจตาม
นโยบายและทิศทางกลยุทธของ ปตท.สผ. โดยมีผูบริหารและพนักงาน ปตท.สผ. เปนผูดําเนินการหลัก มี
การบริหารจัดการและกํากับดูแลอยางเปนระบบในลักษณะเดียวกับ ปตท.สผ. สวนการบริหารบริษัทรวม
ปตท.สผ. จะแตงตั้งตัวแทนเขาไปรวมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดําเนินงานของบริษัทในฐานะ
ผูถือหุน และ/หรือ กรรมการของบริษั ทรวมอยางนอยตามสัดสวนการถือหุน ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการ
บริษัทยอยและบริษัทรวม ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม
ปตท.สผ. เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส เปนธรรม และบรรลุผลการดําเนินงาน
ตามเปาหมายที่วางไว
ในการพิ จารณาแตงตั้ งกรรมการบริษั ท ยอย และ/หรือ บริษั ท รวม ปตท.สผ. จะพิ จารณาแตงตั้ ง
ผูบริหารของ ปตท.สผ. ที่รับผิดชอบในความสําเร็จของโครงการที่อยูภายใตบริษัทยอยหรือบริษัทรวมนั้น
เขาเปนกรรมการ เพื่อใหการดําเนินงานของบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเปนไปตามกรอบนโยบายและทิศทาง
กลยุทธทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ภายใตนโยบายและการกํากับดูแลของ ปตท.สผ. และอาจมีการแตงตั้ง
กรรมการทองถิ่น (Local Director) เปนกรรมการบริษัทยอยหรือบริษัทรวมเพื่อใหเปนไปตามกฎหมายหรือ
เงื่อนไขการลงทุนของประเทศที่เขาไปลงทุน โดย ปตท.สผ. จะพิ จารณามอบอํานาจการบริหารจัดการ
(Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ให กั บ กรรมการบริษั ท ย อ ย และ/หรือ บริษั ท รว ม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว เชนเดียวกับแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทชั้นนําในธุรกิจสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม และเพื่อให ปตท.สผ. ติดตามและกํากับการดําเนินงานของบริษัทยอยและบริษัทรวม
อยางมีประสิทธิภาพ จึงกําหนดใหมีการรายงานผลการดําเนินงานตอ ปตท.สผ. เปนรายไตรมาสดวย
9.7 การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการ และจํานวนบริษัทที่กรรมการแตละคน
ไปดํารงตําแหนง
ปตท.สผ. กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป ซึ่งตามขอบังคับบริษัทกําหนดใหมีไมเกิน 15 คน ทําใหกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละ 3 ป
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และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดกําหนดใหกรรมการ (รวมถึงกรรมการอิสระดวย) มีวาระการดํารงตําแหนงไมเกิน
3 วาระติดตอกัน (เริ่มนับตั้งแตป 2549 รวมแลวสูงสุดไมเกิน 9 ป) เพื่อใหคณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่มี
ความรูความสามารถและคุณสมบัติครบถวนไดปฏิบัติงานตอเนื่องอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชนสูงสุด
ตอบริษัทและผูถือหุนโดยรวม นอกจากนี้ เพื่อใหบริษัทไดรับประโยชนจากความรูความสามารถและประสบการณ
ที่กรรมการสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ดํารงตําแหนง บริษั ทจึงไมไดกําหนดวาระการดํารงตําแหนงของ
กรรมการที่เขมงวดเกินไป (เชน 2 วาระหรือไมเกิน 6 ป) เพื่อใหคณะกรรมการสรรหาไดมีโอกาสพิจารณาบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุดมาดํารงตําแหนงกรรมการ อันจะทําใหเกิดประโยชนตอทั้งบริษัทและผูถือหุน
โดยรวมดวย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดกําหนดสวนประกอบสําคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ จํานวนบริษัท
จดทะเบียนอื่นที่กรรมการดํารงตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารอยูตองไมเกิน 4 บริษัท โดยขอมูลการดํารง
ตํ าแหน งกรรมการที่ บ ริษั ท อื่ น ของกรรมการแต ละคนปรากฏในหั ว ขอ “รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ กรรมการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษั ท และเลขานุ การบริษั ท” ทั้งนี้ ปจจุบัน ไมมีกรรมการคนใดที่ ดํารง
ตําแหนงกรรมการหรือผูบริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน 3 บริษัท ซึ่งปฏิบัติไดดีกวาที่บริษัทกําหนด
สําหรับวาระการดํารงตําแหนงของกรรมการเฉพาะเรื่อง ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริษั ท ได มี ม ติ เมื่ อ วั น ที่ 22 ตุ ล าคม 2558 เห็ น สมควรปรั บ วาระการดํ า รงตํ า แหน ง ของ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดเทากับวาระการดํารงตําแหนงกรรมการ โดยมีผลตั้งแตเดือนเมษายน 2559
เปนตนไป
9.8 การแยกตําแหนงประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
รวมทั้งการกําหนดอํานาจหนาที่
ประธานกรรมการกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญของ ปตท.สผ. เลือกตั้ง
จากกรรมการซึ่งเปนคนละบุคคลกันเสมอและประธานกรรมการไมไดรวมในการบริหารงานปกติประจําวัน
ซึ่งเปนการแบงแยกหนาที่ดานนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานปกติประจําวันออกจากกัน
โดยประธานกรรมการมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
1)
มี ภ าวะผู นํ า และบทบาทหลั ก ในการกํ า กั บ ดู แ ลให ก ารทํ า หน า ที่ ข องคณะกรรมการมี
ประสิทธิภาพและเปนอิสระจากฝายจัดการ
2)
กําหนดระเบี ย บวาระการประชุม ตามหนาที่ ความรับผิ ดชอบของคณะกรรมการบริษั ท
รวมกับประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
3)
ทําหนาที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผูถือหุนอยางมีประสิทธิภาพและดูแลให
กรรมการยึดถือปฏิบัติตามการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.
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นอกจากนี้ ประธานกรรมการไมดํารงตําแหนงใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งกําหนดไวอยาง
ชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเพื่อใหมีการแบงแยกหนาที่และการปฏิบัติงาน
อยางชัดเจนและเหมาะสมดวย ในขณะที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญรับผิดชอบ
การบริหารจัดการบริษัทภายใตกรอบอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9.9

ความเปนอิสระของประธานกรรมการ

ปตท.สผ. กําหนดใหความเปนอิสระเปนปจจัยที่สําคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ
หากไมมีผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมดังกลาวใหพิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปจจุบัน
คือ นายปรัชญา ภิญญาวัธน มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กําหนดไว
เข ม กวา กฎหมายและได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ก ารเป น ประธานได อ ย า งเป น อิ ส ระดี ม าก (ผลประเมิ น ประธาน
กรรมการโดยรวมสําหรับป 2558 ไดคะแนน 4.95 อยูในระดับใกลเคียงกับคะแนนขั้นสูงสุดในระดับดีมาก)
โดย ปตท.สผ. ไดกําหนดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้ง
คณะดวย เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการทํางาน รวมทั้งเพื่อเปนการตรวจสอบการทําหนาที่ของประธาน
กรรมการ โดยนํ าผลคะแนนที่ ได จากการประเมิ นเป ดเผยไว ในแบบ 56-1 และรายงานประจํ าป ด วย โดย
รายละเอี ย ดของผลประเมิ น ประธานกรรมการปรากฏในหั ว ข อ “การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ งานของ
คณะกรรมการ” นอกจากความเปนอิสระของประธานกรรมการแลว กรรมการทุกคนมีความเปนอิสระในการ
แสดงความเห็นตอการดําเนินงานของบริษัททั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการ
ปฏิ บัติงานในเวลาอื่น ๆ ด วย เพื่ อกํ ากับดู แลให การดําเนินการของฝายจัดการเป นไปอยางมี ประสิทธิภาพ
ถูกตอง โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุนโดยรวม
9.10 นโยบายและวิธีปฏิ บั ติในการไปดํ ารงตําแหน งกรรมการบริษั ทอื่ นของประธานเจาหน าที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหาร
ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณคาของประสบการณที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
และผูบริหารจะไดรับจากการเปนกรรมการที่หนวยงานอื่น อยางไรก็ตาม เพื่อใหมีเวลาในการทํางานใหกับ
ปตท.สผ. ได อย างเต็ มที่ จึ งกํ าหนดไว ในการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี และจริยธรรมธุ รกิ จของกลุ ม ปตท.สผ.
ใหประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และผูบริหารสามารถรับตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่น
หรือองคกรอื่น (ซึ่งมิใชธุรกิจของตนหรือครอบครัว) ไดตามความจําเปนและไมทําใหเสียการงานของ ปตท.สผ.
โดยตองไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติกอนและตองไมนําเอา ปตท.สผ. หรือตําแหนงของตนใน ปตท.สผ.
ไปพั วพั นกับกิ จการนั้น ๆ โดยผูบริหารที่ ปตท.สผ. มอบหมายใหไปเป นกรรมการในองค กร หรือคณะใด ๆ
ในธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมหรือที่เกี่ยวของโดยตรง ผลตอบแทนที่ไดรับใหเปนของ ปตท.สผ. หากไดรับ
มอบหมายใหไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในกรณีอื่น ใหผูบริหารสามารถรับคาตอบแทนจากการนั้นได ทั้งนี้
ขอมูลการดํารงตําแหนงกรรมการที่บริษัทอื่นของผูบริหารแตละคนไดปรากฏในหัวขอ “รายละเอียดเกี่ยวกับ
กรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
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9.11 การกําหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแยงทางผลประโยชน
ปตท.สผ. ให ค วามสํ า คั ญ กั บ การป อ งกั น ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน โ ดยดู แ ลไม ใ ห เกิ ด
ความขัดแยงทางผลประโยชนในการบริหารจัดการ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูมีสวนไดเสียวา ปตท.สผ. มี
การบริหารจัดการธุรกิจอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยกําหนดอยูในการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ซึ่งมีหลักการที่สําคัญดังนี้
1)
กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน กระทํ า การใด ๆ โดยยึ ด ถื อ ผลประโยชน ข องกลุ ม
ปตท.สผ. เปนสําคัญ และไมเกี่ยวของในกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
2)
กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน ต อ งทบทวนและเป ด เผยรายการความขั ด แย งทาง
ผลประโยชนใหบริษัททราบ
3)
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนไดเสียในเรื่องใด จะไมรวมในการพิจารณาหรือ
ออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงมีการเปดเผยในเรื่องดังกลาวอยางครบถวน
4)
กรรมการ ผู บ ริ ห าร และพนั ก งาน ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายและหลั ก เกณ ฑ ที่
ตลาดหลักทรัพยฯ กําหนดอยางเครงครัด โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดกําหนดมาตรการปองกันความขัดแยงของผลประโยชน ดังนี้
1)
กรรมการ ผูบริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวของ หลีกเลี่ยงการมีสวนเกี่ยวของทางการเงิน
และ/หรือ ความสัมพันธกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ ซึ่งจะสงผลใหกลุม ปตท.สผ. ตองเสียผลประโยชน หรือ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน หรือขัดขวางการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
2)
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานที่มีสวนไดเสียซึ่งอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใน
กระบวนการเสนอวา จาง คั ด เลื อก ตั ดสิ น ใจหรือ อนุ มั ติรายการใดต อ งรายงานผู บั งคั บ บั ญ ชา หรือ ผู มี
สวนรวมในการอนุมัติทราบโดยใชแบบการเปดเผยรายการความขัดแยงทางผลประโยชนของ ปตท.สผ.
และใหถอนตัวจากการมีสวนรวมในกระบวนการดังกลาวหรือถอนตัวจากการดําเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
3)
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน เมื่อมีขอสงสัยหรือไมแนใจวา การปฏิบัติงานของตน หรือ
การที่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวของเขาไปมีสวนรวม หรือเปนผูถือหุนในกิจการใด ๆ โดยที่กิจการดังกลาวไดมี
การดําเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนเกิดขึ้นใหแจงเรื่องดังกลาวกับบริษัทโดยทันที
9.12 จริยธรรมธุรกิจ
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการดําเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โดยถือวาจริยธรรมธุรกิจเปนกรอบ
พฤติกรรมและเปนวิถีทางชี้นําการดําเนินธุรกิจที่ดี สําหรับใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ
เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิและปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียอยางเสมอภาค
เป น ธรรม และตรวจสอบได ซึ่ ง จะสร า งให เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น และการยอมรั บ ในการดํ า เนิ น งานที่ มี
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ประสิทธิภาพและโปรงใสของ ปตท.สผ. และสรางคุณคาระยะยาวใหแกผูมีสวนไดเสียอยางยั่งยืน และเปนธรรม
กับทุกฝาย
จริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. เปนสวนหนึ่งของ “การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุม ปตท.สผ. (CG&BE)” ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดกําหนดใหมีจรรยาบรรณบริษัทอยางเปน
ลายลั ก ษณ อั ก ษรตั้ ง แต ป 2532 และมี ก ารทบทวนเป น ประจํ า ทุ ก ป โดยฉบั บ ป จ จุ บั น ได รับ อนุ มั ติ จาก
คณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 และถือเปนระเบียบสูงสุดที่ใชในการดําเนินธุรกิจของกลุม
ปตท.สผ. ซึ่ง CG&BE ฉบับปจจุบันไดมีการเรียบเรียงและจัดหมวดหมูใหมีความสอดคลอง ชัดเจน และ
เขาใจงาย โดยยังคงหลักการเดิมไว และเพิ่มเติมรายละเอียดใหสอดคลองกับมาตรการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นที่จะมีความเขมขนขึ้น โดยรายละเอียดสามารถดาวนโหลดไดบนเว็บไซตของบริษัท
จริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ประกอบดวยหลักการ ตัวอยางแนวปฏิบัติ และตัวอยางคําถาม
รวมถึงขอมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมและหนวยงานผูรับผิดชอบในแตละเรื่อง จํานวน 10 เรื่อง ที่สะทอนถึง
คุณคาองคกรในการดําเนินธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานตองยึดถือปฏิบัติ
ดังตอไปนี้
1)
การปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่แตกตาง
2)

ความเปนกลางทางการเมือง

3)

การทรัพยากรบุคคล

4)



สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงาน



ความเปนสวนตัว การปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และการไมขมขูคุกคาม



ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล



การทํางานอื่น และการเขารวมกิจกรรมภายนอกของผูบริหาร และพนักงาน

การใชและการรักษาขอมูลและทรัพยสิน


การบันทึก การใช การเปดเผย และการเก็บรักษาขอมูล



การใช และการดูแลรักษาขอมูลอิเล็กทรอนิกสและเทคโนโลยีสารสนเทศ



การใช และการดูแลรักษาทรัพยสินทางปญญา



การซื้อขายหลักทรัพยและการใชขอมูลภายใน

5)

ความขัดแยงทางผลประโยชน

6)

การจัดหาและสัญญา
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7)

การตอตานคอรรัปชั่น

8)

การแขงขันทางการคา

9)

การปองกันการฟอกเงิน

10)

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม

ปตท.สผ. ไดแจกจายหนังสือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ใหแก
กรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคน เพื่อใชอางอิงและถือปฏิบัติดวย ซึ่งทุกคนตองลงนามในพันธสัญญา
ที่จะยึดถือการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. เปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน
ดวยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ไดแจกจายใหแกผูรวมทุน หนวยงานกํากับดูแล หนวยงานที่ ปตท.สผ.
ติดตอเปนประจํา และผูที่สนใจเมื่อติดตอขอมา รวมทั้งไดเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทภายใตหัวขอเรื่อง
การกํากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อใหผูถือหุน นักลงทุน และผูที่สนใจไดเขาดูไดอยางสะดวกดวย
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ใหแกกรรมการและบุคลากรอยางตอเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ไดดูแลใหมีการสื่อสารในเรื่องดังกลาวเพื่อสรางความมั่นใจวา กรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบัติ
ตามนโยบายดังกลาว โดยมีการดําเนินการที่เกี่ยวของ ดังนี้
1)
การพัฒนาระบบและนโยบายดาน CG&BE ของ ปตท.สผ. ใหสอดคลองกับ PTT Way of
Conduct เพื่ อ ให ปตท.สผ. มี ม าตรฐานการปฏิ บั ติ ง านสอดคล อ งกั บ กลุ ม ปตท. ภายใต น โยบาย
กระบวนการ และการกระทําในทิศทางเดียวกัน โดยเฉพาะในเรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
2)
พั ฒ นาระบบการรับ เรื่อ งรอ งเรีย นให มี ค วามน า เชื่ อ ถื อ และเป น สากลมากยิ่ ง ขึ้ น และ
สามารถเชื่อมโยงขอมูลทั้งหมดตั้งแตการแจงเรื่องรองเรียนจนเสร็จสิ้นขั้นตอน รวมถึงอํานวยความสะดวก
ใหผูแจงเรื่องรองเรียนสามารถติดตามความคืบหนาของเรื่องรองเรียน นอกจากนี้ ระบบยังสามารถรองรับ
การจัดเก็บและคนหาเรื่องรองเรียนทั้งหมดของบริษัทตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน และ ปตท.สผ. ไดพัฒนา ขยาย
ขอบเขตของระบบใหครอบคลุมถึงบริษัทยอยในกลุม ปตท.สผ. ทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและรองรับการเติบโตของบริษัทดวย
3)
การเสริมสรางความรูความเขาใจในเรื่อง CG&BE ใหแกกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน
ผานทางกิจกรรมตาง ๆ ครอบคลุมกลุมเปาหมายในองคกรทุกระดับ และทุกชวงอายุ โดยออกแบบกิจกรรม
ตามความสนใจ และระดับความรูของกลุมเปาหมาย ตลอดจนขยายการดําเนินการไปสูผูมีสวนไดเสีย
ภายนอก เชน ผูคา ดวย เพื่อใหไดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมมากที่สุด สรุปไดดังนี้
3.1) จัดใหมีการสงเสริม CG&BE ใหกับคณะกรรมการ ปตท.สผ. และฝายจัดการ ใน
เรื่องการต อต านการทุ จริตคอรรัป ชั่ น (The Foreign Corrupt Practices Act หรือ FCPA) จํานวน 1 ครั้ง
เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการและฝายจัดการ และนําไปถือปฏิบัติไดตอไป

สวนที่ 2 หนา 95

แบบ 56-1 ประจําป 2558

3.2) จั ด ปฐมนิ เทศเรื่ อ ง CG&BE ให กั บ กรรมการและกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลใหม
จํานวน 2 ครั้ง โดยบรรยายสรุปเรื่อง CG&BE ของกลุม ปตท.สผ. และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบของ
กรรมการบรรษัทภิบาล
3.3) จัดปฐมนิเทศเรื่อง CG&BE ใหกับพนักงานใหมของ ปตท.สผ.และบริษัท พีทีทีอีพี
เซอรวิ สเซส จํ า กั ด (บริษั ท ย อยของ ปตท.สผ.) จํานวน 4 ครั้ง เพื่ อ ให พ นั ก งานมี ค วามรูค วามเข า ใจใน
เบื้องตนเกี่ยวกับ CG&BE ของกลุม ปตท.สผ.
3.4) จั ดอบรมหลั กสู ตร GRC Induction for New VP (GRC: Governance, Risk Management,
Internal Control & Compliance) สําหรับผูบริหารใหม จํานวน 1 ครั้ง เพื่อเนนยาความสําคัญในเรื่อง CG&BE
และบทบาทหนาที่ของผูบริหารในฐานะ CG Leader รวมถึงเปดโอกาสใหผูเขารวมอบรมไดแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและประสบการณในเรื่องนี้
3.5) จั ด กิ จ กรรม CG&BE in Myanmar สํ า หรั บ ผู บ ริ ห ารของโครงการเมี ย นมาร ณ
กรุงยางกุง สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาร โดยมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเขารวมกิจกรรมเพื่อเนนย้ํา
ความสําคัญของ CG&BE และเปดโอกาสใหผูบริหารไดพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจเรื่อง CG&BE
และนําผลที่ไดมาใชในการทําแผนพัฒนาสําหรับป 2559 รวมถึงจัดใหมีการแปล CG&BE เปนภาษาเมียน
มารสําหรับพนักงานทองถิ่นดวย
3.6) จัด CG&BE Workshop 2015 สําหรับพนักงาน Offshore ประจําป 2558 ตอเนื่อง
จากป 2557 ที่จัดใหกับผูบริหารและพนักงานของทุกกลุมงานที่สํานักงานใหญ และโครงการเอส 1 เพื่อ
สงเสริมใหมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจในเรื่อง CG&BE รวมถึงสงเสริมการทํางานอยางมี EP
SPIRIT ในเรื่อง Integrity & Ethics เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความผูกพันตอองคกรมากยิ่งขึ้น โดยในปนี้
ได ป รับ ปรุงรูป แบบและเนื้ อหาของ Workshop ให ส อดคลอ งกั บ ลั ก ษณะงานของ Offshore เพื่ อ ให เกิ ด
ประสิทธิผลและเปนประโยชนตอการปฏิบัติงานอยางแทจริง โดยมีผูบริหาร 4 คนและพนักงาน 60 คนเขารวม
กิจกรรม
3.7) จั ด GRC Course 2015 (GRC: Governance, Risk Management, Internal
Control & Compliance) หลักสูตรเต็มวัน สําหรับพนักงานใหมจํานวน 2 ครั้ง เพื่อสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับ CG&BE รวมถึงความสําคัญและหนาที่ของพนักงานในการนําหลักการ CG&BE ไปปฏิบัติ
3.8) จัด GRC Specific Communication 2015 ใหพนักงานไดเรียนรูผาน Educational
E-mail รวมทั้งมีแบบทดสอบผานสื่ออิเล็กทรอนิกส เว็บไซตที่สามารถเขาถึงไดทั้งจากคอมพิวเตอร สมารทโฟน
และแท็บเล็ต ใหกับผูบริหารและพนักงานทุกคน โดยเปนกิจกรรมที่จัดตอเนื่องจากการจัด GRC E-Learning
ในป 2557 เพื่อพัฒ นาความรูความเขาใจของพนักงานในเรื่อง BE โดยในป 2558 เนน 4 เรื่อง ที่พ บวา
พนักงานยังมีความรูความเขาใจน อยที่สุด เพื่อลดความเสี่ยงจากการที่ พนักงานอาจกระทําผิดในเรื่อง
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ดังกลาวได คือ (1) ความขัดแยงทางผลประโยชน (2) การใชขอมูลภายใน (3) การจัดซื้อจัดจาง และ (4)
การรับของขวัญ รับเลี้ยง หรือผลประโยชนอื่น ๆ
3.9 ) ปรับปรุง Supplier Code of Conduct ของ ปตท.สผ. กับฝายจัดหาและสัญ ญา
เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของหนวยงานกํากับดูแลตาง ๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ใหความสําคัญในเรื่องการขยายการดําเนินการ
ดานการตอตานการทุจริตของบริษัทไปสู Supplier โดยไดเพิ่มเติมการให Supplier ยอมรับและปฏิบัติตาม
BE ของ ปตท.สผ. และเขาเปนแนวรวมตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงถึงความมุงมั่นของ
ปตท.สผ. ในการสนับสนุนให Supplier ดําเนินนโยบายและแนวปฏิบัติที่ไมเกี่ยวของกับการทุจริตอยาง
จริงจัง และสรางวัฒนธรรมที่ดีในกลุมธุรกิจและสังคมโดยรวมตอไป
3.10) จัด PTT Group CG Day รวมกับทุกบริษัทในกลุม ปตท. ไดแก ปตท., ปตท.สผ.,
พีทีที โกลบอล เคมิคอล, ไทยออยล, ไออารพีซี และโกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่ ภายใตชื่อ “Shade of
Sharing … Passing the Power Forward” เปนครั้งที่ 7 เพื่อรณรงคและสรางจิตสํานึกในการตอตานการ
ทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบใหกับบุคลากรทุกระดับของกลุม ปตท. ใหสามารถนําไปปฏิบัติใหเกิดประโยชน
ตอผูมีสวนไดเสียทุกกลุมอยางเปนธรรม โดยมีผูเขารวมงานทั้งสิ้น 633 คน รวมถึงตัวแทนของผูคาภายนอก
ของกลุม ปตท. ที่เขารวมงานดวยเปนปแรก เพื่อรับทราบแนวทางปฏิบัติตอผูคาและการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นอยางตอเนื่องของกลุม ปตท. ผานกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ
คณะกรรมการบริษัทเปนผูติดตามประเมินผลผานการรายงานผลการดําเนินงานในการ
สงเสริม CG&BE ที่แจงใหคณะกรรมการบริษัททราบเปนประจําทุกไตรมาส โดยสายงานเลขานุการบริษัทมี
หน า ที่ ร ายงานผลให ค ณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลและคณะกรรมการบริ ษั ท สามารถติ ด ตามผลการ
ดําเนินงานใหเห็นผลอยางเปนรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังไดมีการพิจารณาแผนการ
ดํ า เนิ น งานป 2559 โดยนํ า ผลการประเมิ น ของป 2558 มาเป น ส ว นหนึ่ ง ในการพิ จ ารณาปรับ ปรุง การ
ดําเนินงานของปถัดไปดวย เพื่อจะไดพัฒนาการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่องตอไป
9.13 ระบบการควบคุมภายใน
กลุม ปตท.สผ. ใหความสําคัญในเรื่องการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอยางตอเนื่องดวยความ
ตระหนักวาการควบคุมภายในเปนกลไกสําคัญที่จะทําใหกลุม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงคทางธุรกิจใน
เรื่องของการดําเนินงาน (Operations) ใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ รวมถึงการดูแลทรัพยสินมิให
รั่วไหลและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคา การรายงานทั้งทางการเงินและไมใชการเงิน (Reporting) เพื่อใช
ภายในและภายนอก มีความถูกตอง เชื่อถือได ทันเวลา โปรงใส และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องคกรไดกําหนดไว (Compliance)
กลุ ม ปตท.สผ. จึ งไดนํ ากรอบแนวทางของระบบการควบคุ ม ภายในตามมาตรฐานสากลของ
COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ ไ ด ป รั บ ปรุ ง
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Framework ใหม ในป 2556 (COSO 2013) หลั ก การควบคุ ม ภายในที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ
หลั ก ทรัพ ย แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการตรวจเงิน แผ น ดิ น (คตง.) กํ า หนดไว ม า
ประยุกตใช โดยมีองคประกอบ 5 ประการ ไดแก
1.
สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment)
ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อไปสูเปาหมาย
“เติบโต รุงเรือง มั่นคง ยั่งยืน สงางาม” และไดกําหนดและทบทวนโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา
การมอบอํ า นาจหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบอย า งสม่ํ า เสมอเพื่ อ ให เหมาะสมในการดํ า เนิ น งาน รวมถึ ง
คณะกรรมการบริษัทมีการกํากับดูแลอยางเปนอิสระจากฝายบริหาร เพื่อใหระบบการควบคุมภายในเปนไป
อยางเหมาะสม
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได ให ค วามสํ า คั ญ ในเรื่อ งการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล โดยกํ า หนดให มี
กระบวนการในการจู ง ใจ พั ฒ นา และรั ก ษาไว ซึ่ ง บุ ค ลากรที่ มี ค วามรูค วามสามารถ เพื่ อ ให ส ามารถ
ตอบสนองต อ ความต อ งการทางธุ รกิ จ ได รวมทั้ งมี ก ารกํ า หนดความรับ ผิ ด ชอบในการบริห ารและการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ในเรื่องของการควบคุมภายในเพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคกร
2.
การประเมินความเสีย่ ง (Risk Assessment)
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อ
ทําหนาที่กําหนดนโยบาย และกํากับดูแลใหการบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ. ไดนํากระบวนการบริหารความเสี่ยงที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล ISO 31000 มาประยุกตใช
และไดมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ประกอบดวย การบริหารแผนกลยุทธ กระบวนการตัดสินใจ
ลงทุน การบริหารโครงการ และกระบวนการทํางานตาง ๆ โดยมีการระบุและวิเคราะหความเสี่ยงทุกประเภท
ที่ เกิ ด จากป จ จั ย ภายในและภายนอกองค ก ร มี ก ารพิ จ ารณาถึ ง โอกาสการเกิ ด ทุ จ ริ ต มี ก ารประเมิ น
ความสําคัญของความเสี่ยงที่ระบุไว โดยพิจารณาทั้งโอกาสและผลกระทบที่อาจเกิด มีมาตรการในการ
จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม รวมทั้งมีการติดตามความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงอยางสม่ําเสมอ
นอกจากนี้ บริษัทยังมีการพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญที่อาจจะกระทบกับการดําเนินธุรกิจ
เพื่อใหสามารถปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในไดอยางทันเหตุการณ ทั้งนี้ ในป 2558 ปตท.สผ. ได
ดํ า เนิ น การประเมิ น ตนเองในเรื่ อ งการประเมิ น โอกาสการเกิ ด ทุ จ ริ ต และการระบุ แ ละวิ เคราะห ก าร
เปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญ เพื่อใหสอดคลองกับ COSO ที่ไดปรับปรุงใหม
3.
มาตรการควบคุม (Control Activities)
ปตท.สผ. มี ม าตรการควบคุ ม ที่ เพี ย งพอกั บ ระดั บ ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได และเหมาะสมกั บ
สภาพแวดลอมหรือกิจกรรมของหนวยงานนั้น ๆ โดยจัดใหมีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อ
จัด การความเสี่ ย ง เช น มี ม าตรการควบคุ ม ผ านทางนโยบาย วิธีป ฏิ บั ติ งาน มี ก ารพั ฒ นาและทบทวน
กระบวนการทํางานอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหมั่นใจวามาตรการควบคุมสอดคลองกับวัตถุประสงคและความเสี่ยง
มีการพัฒนามาตรการควบคุมดวยระบบเทคโนโลยี เปนตน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังสงเสริมใหพนักงาน
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ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของอยาง
เครงครัด เพื่อใหระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามที่ไดออกแบบไว
4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล (Information & Communication)

ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารขอมูล โดยจัดใหมีระบบประมวลผล
ข อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพ เหมาะสม และเพี ย งพอต อ การดํ า เนิ น งานและตั ด สิ น ใจ กล า วคื อ มี ค วามถู ก ต อ ง
ครบถวน ทันเวลา เขาถึงไดงาย ปลอดภัย ตรวจสอบได และมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ บริษัทมีกระบวนการ
สื่อสารขอมูลภายในองคกรเกี่ย วกั บวัตถุป ระสงค ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของการควบคุ ม
ภายในเพื่อสนับสนุนใหระบบการควบคุมภายในของบริษัทมีประสิทธิผล และมีการสื่อสารภายนอกองคกร
เกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ ที่อาจมีผลกระทบตอความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน เชน จัดใหมี
หนวยงานตาง ๆ ทําหนาที่สื่อสารขอมูลใหกับผูมีสวนไดเสียในกลุมตาง ๆ อยางเพียงพอ เหมาะสม รวมทั้ง
จัดใหมีชองทางการสื่อสารพิเศษเพื่อใหผูมีสวนไดเสียสามารถแจงเรื่องรองเรียนแกบริษัทไดอยางปลอดภัย
5.

ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีการประเมิ น ประสิท ธิผลของระบบการควบคุม ภายในเป น ประจําทุกป ทั้ งในระดับ
องค ก รและระดั บ กระบวนการ เพื่ อ นํ า ไปปรั บ ปรุ ง การควบคุ ม ภายในให เหมาะสมกั บ สถานการณ
สิ่งแวดลอม และปจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบขอบกพรองจากการควบคุม บริษัทไดกําหนด
แผนการปรับปรุงพรอมทั้งผูรับผิดชอบอยางชัดเจนเพื่อดําเนินการแกไขอยางทันเหตุการณ นอกจากนี้ บริษัท
ไดแตงตั้งฝายตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบวาการควบคุมภายในที่มีอยูมีการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ
เพื่ อ ให เกิ ด ความมั่ น ใจว า การดํ า เนิ น งานเป น ไปตามเป า หมาย และได ร ายงานผลการตรวจสอบต อ
คณะกรรมการตรวจสอบอยางสม่ําเสมอ
ทั้งนี้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจําป 2558 ปรากฏในหมวด
“การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง”
9.14 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการและผูบริหาร ปตท.สผ. ใหความสําคัญ ในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล
เนื่ องจากการเปลี่ ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางธุรกิจเป น สิ่งที่ไม ส ามารถควบคุม ได และอาจสงผล
กระทบต อ การดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ ของ ปตท.สผ. จึ ง ได กํ า หนดขอบเขตความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได ข ององค ก ร
(PTTEP Risk Appetite Statement) เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน และมีนโยบายบริหารความเสี่ยงโดย
ใหเปนความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแตกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน รวมถึงผูจัดสง และผูรับเหมา ซึ่งจะตอง
บริหารจัดการความเสี่ยงอยางเปนระบบและเปนรูปธรรม เพื่อชวยสนับสนุนให ปตท.สผ. บรรลุเปาหมายที่
กําหนดไวไดอยางมั่นใจ
ปตท.สผ. ไดนําแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000 ซึ่งเปนมาตรฐานสากลสําหรับการ
บริหารความเสี่ยง มาปรับใชในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร ทั้งในระดับบริษัท โครงการ หนวยงาน
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รวมถึงกระบวนการทํางาน และการลงทุนตาง ๆ เปนตน โดยมีฝายบริหารความเสี่ยง ทําหนาที่ดูแลความ
เพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร และรายงานให
ฝายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบอยางสม่ําเสมอ รวมถึงการ
ปลูกฝงวัฒนธรรมและจิตสํานึกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแกทุกหนวยงานในองคกร
9.15 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
9.15.1 คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
(1) คาตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)
ในรอบป บั ญ ชี 2558 ที่ ผ า นมา บริษั ท และบริ ษั ท ย อ ยทั้ ง ในและต า งประเทศมี
คาตอบแทนการสอบบัญชีใหแกสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และสํานักงานสอบบัญชีอื่นๆ เปน
จํานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.2 ลานดอลลาร สรอ.
(2) คาบริการอื่น* (Non-Audit Fee)
สําหรับป 2558 บริษัทไมไดมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอืน่ ใหแก สตง.
* หมายเหตุ: "คาบริการอื่น" ในที่นี้ เปนคําที่ใชในการรายงาน ซึ่งกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.)

9.15.2 สรุปรายงานการตรวจสอบบัญชีในระยะเวลา 3 ปที่ผานมา (ป 2556-2558)
สตง. ไดแสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบตองบการเงินรวมของ ปตท.สผ. อยางไมมี
เงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปที่ผานมา
9.16 การปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในเรือ่ งอื่น ๆ
ปตท.สผ. ให ความสํ า คั ญ และยึ ด มั่ น ในการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริย ธรรมธุ รกิ จ ของกลุ ม
ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในระดับสากล โดยการนําแนวปฏิบัติที่ดีมา
ปรับใชนั้น จะคํานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมการดําเนิน ธุรกิจของบริษัทและประโยชนตอ
บริษัท ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียโดยรวมดวย โดยมีเรื่องที่ ปตท.สผ. มีความกาวหนาในการดําเนินการ
มากกวาที่กําหนดไวในหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี 2555 ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชน
1)
ในการเลือกตั้งกรรมการที่กรรมการแตละคนจะตองไดรับคะแนนเสียงเกินกวากึ่งหนึ่งของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (Majority Voting) แมวาจะมีผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ
เทากับจํานวนกรรมการที่พึงแตงตั้งในคราวนั้น
2)
70 ปบริบูรณ

การกําหนดเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ป และถือวาขาดคุณสมบัติทันทีเมื่อมีอายุครบ
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3)
การกําหนดวาระการดํารงตําแหนงกรรมการตอเนื่องไมเกิน 3 วาระตอกัน หรือมากที่สุด
9 ป โดยไมมีขอยกเวน
4)

การกําหนดใหมีจํานวนกรรมการอิสระไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยู

5)
การตรวจสอบสิทธิของผูถือหุนทีเ่ ขาประชุมอยางละเอียดครบถวน เพื่อใหมั่นใจวาการมอบ
ฉันทะหลายทอดนั้น เปนไปโดยถูกตองและไมกระทบสิทธิของผูถือหุนรายอื่นที่เขาประชุมผูถอื หุน
6)
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ดําเนินการ
อยางจริงจัง ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board Performance Target โดยครอบคลุมการประเมิน
ในทุกมิติ ทั้งในดานการประเมินตนเองและแบบไขว การประเมินประธานกรรมการ การประเมินคณะกรรมการ
ทั้ งคณะ และได มี การนํ าผลที่ ได จากการประเมิ นมาหารือในการประชุ มคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต า ง ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดียิ่งขึ้น
7)
การจัดใหมีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้งในป 2558 เพื่อหารือและแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญและเปนประโยชนตอบริษัท ผูถือหุน และผูถือหุนรายยอย ดังมีรายละเอียด
ปรากฏในหัวขอ “รายงานของคณะกรรมการอิสระ”
8)
การจั ดกิ จกรรมส งเสริม ความรูความเข าใจในเรื่ อง CG&BE ให กั บ กรรมการ กรรมการ
เฉพาะเรื่อง ผูบริหาร และพนักงาน ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุมเปาหมาย โดยมีการกําหนดแผนงานที่
ชัดเจนและดัชนีวัดผลการดําเนินงานเพื่อวัดผลความรูความเขาใจอยางเปนระบบ และมีระบบการติดตามการ
ดําเนินงานในเรื่องนี้ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลเปนผูกําหนดแผนงาน ดัชนีวัดผลการดําเนินงาน และ
เขารวมกิจกรรมกับผูบริหารและพนักงาน เพื่ อเนนย้ําความสําคั ญและติ ดตามผลการดํ าเนิ นงาน เพื่อให
บรรลุผลอยางเปนรูปธรรม และมีการขยายการดําเนินการไปสูผูคาเพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมที่ดีในกลุมธุรกิจ
และสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวขอ “จริยธรรมธุรกิจ”
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดําเนินการในแนวทางอื่น ๆ ดวย ดังนี้
1)
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับความเปนอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยใหพิจารณา
สรรหาประธานกรรมการจากกรรมการอิสระเปนลําดับแรกเสมอ ยกเวนมีเหตุผลหรือมีความเหมาะสมใน
ประเด็นอื่น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอื่น รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมในดานอื่น ๆ ดวย เชน
ความรูความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณทํางาน รวมถึงลักษณะการเปนผูนําที่ดี เปนตน เพื่อใหได
บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการตาง ๆ ในการตรวจสอบการทําหนาที่ดวย เชน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อใหมั่นใจวาไดปฏิบัติหนาที่
อยางเปนอิสระไดอยางแทจริง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวขอ “ความเปนอิสระของประธานกรรมการ”
ซึ่งปจจุบันประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระดวย
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2)
ขอบังคับของ ปตท.สผ. กําหนดใหมีจํานวนกรรมการไมนอยกวา 5 คน และไมเกิน 15 คน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. มีจํานวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งสอดคลองกับขอบังคับบริษัท
และสภาพแวดลอมทางธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมที่ตองการผูเชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อชวย
ติดตามดูแลในดานตาง ๆ โดยปจจุบันคณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจํานวน
5 คณะ โดยมีขอบเขตอํานาจหนาที่ชัดเจนระบุไวในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะ และ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเปนประจําทุกปดวย
3)
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ในป จจุ บั น ประกอบด วย ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ที่ มี ความเชี่ ย วชาญที่
หลากหลาย และสมดุล (Skill Mix) ที่เปนประโยชนตอ ปตท.สผ. คณะกรรมการสรรหาใหความสําคัญใน
การสรรหาผูที่มีทักษะ ประสบการณ วิชาชีพ คุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อใหองคประกอบของคณะกรรมการ
มีความหลากหลาย สมบูรณและเปนประโยชนสูงสุดตอกลุม ปตท.สผ. และไมมีนโยบายกีดกันทางเพศและ
เชื้อชาติดวย
4)
ปตท.สผ. กําหนดใหกรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 คน ตองมีประสบการณ หรือความรู
ดานการเงิน การบัญชี เพียงพอที่จะสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบใน
ปจจุบันทุกคนมีความรูและประสบการณในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินไดเปนอยางดี
5)
เนื่องจาก ปตท.สผ. มีสถานะเปน รัฐวิส าหกิจตามพระราชบัญ ญัติวิธีการงบประมาณ
พ.ศ. 2502 ปตท.สผ. จึงตองมีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูสอบบัญชีภายนอกของบริษัท ซึ่งเปน
หนวยงานที่มีความเปนกลางและมีความนาเชื่อถือแลว
6)
แม วา ปตท.สผ. จะมี สั ด ส วนของหุ น Free Float น อ ยกว ารอ ยละ 40 ของจํา นวนหุ น ที่
จําหนายแลวทั้งหมด แต ปตท.สผ. ใหความสําคัญและดูแลสิทธิของผูถือหุนรายยอยมาโดยตลอด รวมทั้ง
จัดใหมีกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสื่อสารขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนกับผูถือหุนรายยอยอยูเสมอ และไดรับการ
ยอมรับจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของดวย เชน การไดรับยกยองใหเปนตัวอยางที่ดีในการจัดประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2558 ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุน (AGM Checklist)
ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย โดยไดคะแนนเต็มรอยละ 100 ซึ่งไดรับคะแนนเต็มเปนครั้งที่ 4 เปนตน
ปตท.สผ. มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่ององคประชุมขั้นต่ํา ในการลงมติการประชุมวาตองมีกรรมการ
7)
อยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) นอกจากนี้ หลักการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกําหนดวาในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกินกวาสามครั้งติดตอกันโดย
ไมมีเหตุผลอันสมควรจะถือวาขาดคุณสมบัติการเปนกรรมการโดยอัตโนมัติ และกําหนดดัชนีใหการเขารวม
ประชุมเปนตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Target) อีกดวย
ประกอบกับ ปตท.สผ. ไดกําหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการไวลวงหนาตลอดทั้งป เพื่อใหกรรมการ
สามารถวางแผนตารางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยในรอบป 2558 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกวาสองในสาม
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เขารวมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทุกครั้ง และกอนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปดโอกาส
ใหกรรมการทุกคนไดซักถามและอภิปรายอยางกวางขวาง เพื่อใหการลงมติของที่ประชุมเปนเอกฉันทดวย
8)
ปตท.สผ. ไมมีโครงการใหสิทธิแกผูบริหารในการซื้อหลักทรัพยของบริษัท อยางไรก็ตาม
ปตท.สผ. จัดใหมีโครงการสะสมหุนสําหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ที่
ใหผูบริหารและพนักงานซื้อหุนบริษัท โดย ปตท.สผ. จะสมทบเงินใหสวนหนึ่งทุกเดือน สม่ําเสมอตลอดอายุ
โครงการ 5 ป โดยหุนที่ซื้อจะมีชวงระยะเวลาหามขาย 3 ป นับแตวันที่ไดหุนในแตละเดือน ซึ่งเปนโครงการที่จะ
เปนประโยชนตอการสรางแรงจูงใจในการทํางานและสรางความภักดีและเปนเจาขององคกรในระยะยาว
9)
ปตท.สผ. ไมไดกําหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการ
หรือผูที่คณะกรรมการมอบหมายเกี่ยวกับการซื้อขายหุนของบริษัทอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทําการซื้อขาย
เนื่องจากราคาหุนเปลี่ยนแปลงตามสภาวะตลาด อยางไรก็ตาม ปตท.สผ. ไดกําหนดนโยบายเรื่องการปองกัน
การใชขอมูลภายในเพื่อไมใหกรรมการและผูบริหารระดับสูง รวมถึงพนักงานทุกคนนําขอมูลภายในไปใชหา
ประโยชนใหแกตนเองและผูอื่น รวมทั้งกําหนดใหมีการรายงานการซื้อขายหุนใหคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ
ทุกครั้ง รวมทั้งกําหนดระยะเวลาการซื้อขายหุนในบางชวงเวลาที่จะมีการเปดเผยขอมูลสําคัญตอสาธารณะดวย
10) เนื่องจากขอบังคับของบริษัทกําหนดใหเลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงขางมาก โดย
ผู ถื อ หุ น แต ล ะคนมี ค ะแนนเสี ยงเท า กั บ จํา นวนหุ น ที่ ต นถื อ อยู ดั งนั้ น ปตท.สผ. จึงไม ได กํ าหนดวิธีก าร
ลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อยางไรก็ดี ปตท.สผ. ไดกําหนดให
มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผูถือหุนรายยอยมาโดยตลอด เชน การใหผูถือหุนรายยอยสามารถเสนอ
บุคคลเพื่อเขารับการเลือกตั้งเปนกรรมการไดลวงหนา เปนตน
11) ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการจัดสงหนังสือเชิญประชุมใหกับผูถือหุนลวงหนาเพื่อให
ผูถือหุนมีเวลาศึกษาขอมูลลวงหนาอยางเพียงพอและเหมาะสม อยางไรก็ตาม เพื่อใหผูถือหุนไดรับสิทธิ
ประโยชนตาง ๆ โดยเร็ว เชน สิทธิในการไดรับเงินปนผล บริษัทจึงจัดใหมีการประชุมผูถือหุนในชวงเดือน
มีนาคมของทุกป นอกจากนี้ เนื่องจาก ปตท.สผ. ดําเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ
บริษัทจึงตองใชระยะเวลาในการสอบทานอยางรอบคอบเพื่อประโยชนตอผูถือหุนโดยรวมดวย จึงทําให
ปจจุบัน ปตท.สผ. จัดสงหนังสือเชิญประชุมใหผูถือหุนไดลวงหนา 16 วันกอนประชุม อยางไรก็ดี บริษัทไดมี
การเผยแพร ห นั ง สื อ เชิ ญ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น บนเว็ บ ไซต ข องบริ ษั ท ล ว งหน า ไม น อ ยกว า 30 วั น เพื่ อ ให
ผูถือหุนไดศึกษาขอมูลการประชุมลวงหนาดวย
9.17 รางวัลตาง ๆ เกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1) 4 รางวัลจากงานประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแหงป 2558 ไดแก (1) รางวัลหอแหง
เกียรติคุณ (รับ 4 ครั้งติดตอกัน) (2) รางวัลเกียรติคุณพิเศษสําหรับคณะกรรมการบริษัทที่มีผลงานดีตอเนื่อง
(รับ 4 ครั้งติดตอกัน) (3) รางวัลกรรมการแหงปดีเลิศ (รับ 4 ครั้งติดตอกัน) และ (4) รางวัลคณะกรรมการ
ตรวจสอบแหงป (รับเปนครั้งที่ 3) ทั้งนี้ การประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแหงป 2558” จัดขึ้นเพื่อ
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ประกาศเกียรติคุณและยกยองคณะกรรมการที่ปฏิบัติหนาที่อยางมีคุณภาพและประสิทธิผล ซึ่งเปนหัวใจ
สําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยความรวมมือของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคม
ธนาคารไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย
2)
รางวัล 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนของไทย (Top 3 Domestic PLCs) และรางวัล 1 ใน 50
บริษัทจดทะเบียนในกลุมประเทศอาเซียน (Top 50 ASEAN PLCs) ในการประชุม The ASEAN Capital
Market Forum (ACMF) ซึ่งมอบรางวัลใหกับบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับคะแนนสูงสุดดานการกํากับดูแล
กิ จ การ (Corporate Governance หรื อ CG) ของสํ า นั ก งานคณะกรรมการกํ า กั บ หลั ก ทรัพ ย แ ละตลาด
หลักทรัพยของกลุมประชามคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตามหลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard ซึ่งเปน
หลักเกณฑในการวัดระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียน ซึ่งเปนที่ยอมรับในระดับสากล จัดทําขึ้น
โดย ACMF เพื่อยกระดับมาตรฐาน CG ของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนใหเปนที่สนใจของนักลงทุน
ทั่วโลก
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังไดรับการประเมินจากสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD) ตามโครงการประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การของบริ ษั ท จดทะเบี ย นไทย
(Corporate Governance Report) ประจําป 2558 ซึ่งมีรายละเอียดหลักเกณฑการประเมินที่สอดคลองกับ
หลักเกณฑ ASEAN CG Scorecard ทั้งนี้ ปตท.สผ. ไดรับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ ซึ่งเปนระดับ
สูงสุด โดยไดผลการประเมิน 96 คะแนน
3)
SET Awards 2015 รางวัลนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยม (Best Investor Relations Awards)
ในกลุมบริษัทที่มีมูลคาตลาดเกิน 1 แสนลานบาท รางวัลดังกลาวเปนรางวัลที่มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนที่
มีความโดดเดนดานการดําเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ ซึ่งผานการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วามีคุณสมบัติผานเกณฑตาง ๆ ที่กําหนดไว ซึ่งรวมถึง
การมี สว นรวมในงานด า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธของทั้ งองค ก ร ระดั บ การเป ด เผยขอ มู ล ที่ ถู ก ต อง ครบถ ว น
โปรงใส และทันตอเหตุการณ มีชองทางการสื่อสารที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ประกอบกับผลการ
ประเมินบริษัทจากนักวิเคราะหและนักลงทุนสถาบัน ตลอดจนเงื่อนไขอื่น ๆ เพื่อคัดเลือกผูที่มีความเหมาะสม
ที่สุดในการไดรับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดานนักลงทุนสัมพันธยอดเยี่ยม กอนหนานี้ ปตท.สผ. ไดรับรางวัล
นักลงทุนสัมพันธดีเดนจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยรวม 2 ปซอน ในป 2556 และ 2557
4)
ปตท.สผ. ไดรับการรับรองใหอยูใน Climate A List จากองคกรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน
ดานการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่ง ปตท.สผ. เปนบริษัท
แรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใตจาก 113 บริษัทที่ไดรับคัดเลือกใหอยูใน Climate A List
โดยทุกป กวา 1,000 บริษัททั่วโลกสมัครเขารวมการจัดอันดับดังกลาว
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5)
โลเกียรติยศจากงานสัมมนา “ธุรกิจไทยขับเคลื่อนไทยสูความมั่งคั่งยั่งยืนดวยมาตรฐานสากล:
Thai Corporate Moving toward Sustainable Growth, DJSI จัดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใน
โอกาสที่ ปตท.สผ. เปน 1 ใน 10 บริษัทไทยจากบริษัทชั้นนําทั่วโลกที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนสมาชิกใน
ดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส (Dow Jones Sustainability Index หรือ DJSI) ในกลุมบริษัทน้ํามันและกาซ
ระดับโลก (DJSI World Oil and Gas Industry)
6)
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดประกาศให ปตท.สผ. อยูในรายชื่อหุนยั่งยืน Thailand
Sustainability Investment ประจํ า ป 2558 ของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย ซึ่ ง เป น รางวั ล จาก
กระทรวงการคลังมอบใหกับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเดนในการดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงสังคม
สิ่งแวดลอม และมีบรรษัทภิบาล ควบคูไปกับการมีผลประกอบการที่ดี รวมทั้งเปนบริษัทจดทะเบียนที่ไดรับ
การคัดเลือกใหเปนสมาชิก DJSI ในกลุมบริษัทน้ํามันและกาซระดับโลกตอเนื่องเปนปที่ 2 (ป 2557 และ 2558)
7)
รางวัลเชิดชูเกียรติองคกรสมาชิกจากองคกรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน (TBCSD) ใน
ฐานะที่ ปตท.สผ. มีการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม ตลอดระยะเวลา 22 ปที่เปนสมาชิก TBCSD
8)
รางวั ล การบริ ห ารสู ค วามเป น เลิ ศ หรื อ Thailand Quality Class (TQC) ในโอกาสที่
โครงการเอส 1 ภายใตการดําเนินการของบริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ ปตท.สผ.
ไดรับรางวัลดังกลาวตอเนื่องเปนปที่ 2 จัดขึ้นโดยสํานักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ สถาบันเพิ่มผลผลิต
แหงชาติ ซึ่งสะทอนถึงความทุมเท มุงมั่นของ ปตท.สผ. ในการปฏิบัติงานดานสํารวจ พัฒ นา และผลิต
ปโตรเลียมในโครงการเอส 1 หรือ แหลงสิริกิติ์ ใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
9)
รางวัลสถานประกอบกิจการปโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม (SHE Award) ระดับยอดเยี่ยมใน 2 โครงการ ไดแก โครงการอาทิตย และโครงการเอส 1
จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน โดย SHE Award เปนการมอบรางวัลตามโครงการบริหาร
จัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม สําหรับสถานประกอบกิจการปโตรเลียมดีเดน ซึ่ง
จัดขึ้นเปนครั้งแรกโดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อเสริมสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการ
มุงเนนการพัฒนาระบบบริหารจัดการดานอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอมในการสํารวจและ
ผลิตปโตรเลียม
10) เกียรติบัตร Certificate of ESG100 Company จากสถาบันไทยพัฒน ในฐานะที่ ปตท.สผ.
ได รับ การคั ด เลื อ กให เป น 1 ใน 100 บริษั ท ที่ มี ค วามโดดเด น ในการดํ า เนิ น ธุรกิ จ อย า งยั่ งยื น โดยมี ผ ล
ประกอบการที่ดี และมีการดําเนินงานที่โดดเดนในดานสิ่งแวดลอม สังคม และธรรมาภิบาล
สถาบั น ไทยพั ฒ น ไดทํ าการจัด อัน ดั บ หลั ก ทรัพ ยดานการพั ฒ นาความยั่งยืน ทางธุรกิ จ
(ESG100 Rating) เปนครั้งแรกของประเทศไทย โดยการประเมินขอมูลดานความยั่งยืนของหลักทรัพยจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย จํานวนทั้งสิ้น 567 บริษัท
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11) รางวั ล Thailand’s Top Corporate Brands 2015 เป น ป ที่ 3 ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป น
บริษัทที่มีมูลคาแบรนดองคกรสูงสุดในประเทศไทยในกลุมอุตสาหกรรมพลังงานและสาธารณูปโภค รางวัล
ดังกล าวเป น ผลมาจากการวิ จัย ของคณะพาณิ ช ยศาสตรแ ละการบั ญ ชี จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิท ยาลั ย ซึ่ ง
ประเมินมูลคาแบรนดผานหลักการทางการตลาด การเงิน และการบัญชี
12) รางวัล Best Regional Cash Management Solution จากนิตยสาร The Asset เนื่องจาก
ปตท.สผ. ดําเนินการตามแผนงานการปรับปรุงระบบและรูปแบบการบริหารจัดการทางการเงินของกลุม ปตท.สผ.
อย า งต อ เนื่ อ ง เพื่ อ นํ า ไปสู ก ารเป น World Class Finance และประสบความสํ า เร็ จ ในการรวมศู น ย กิ จ
กรรมการบริหารเงิน ซึ่งผลักดันให ปตท.สผ. กาวไปสูการเปนองคกรชั้นนําดานการบริหารเงินในทวีปเอเชีย
13) 3 รางวัลยอดเยี่ยมจากงาน “IAA Awards for Listed Companies 2014” จัดโดยสมาคม
นักวิเคราะหการลงทุน ประกอบดวย (1) รางวัล CEO ยอดเยี่ยมติดตอกันเปนปที่ 3 ใหกับนายเทวินทร วงศวานิช
ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ (2) รางวัล CFO ยอดเยี่ยมติดตอกันเปนปที่ 4 ใหกับ
นางสาวเพ็ญจันทร จริเกษม รองกรรมการผูจัดการใหญ กลุมงานการเงินและการบัญชี และ (3) รางวัล IRO
(เจาหนาที่นักลงทุนสัมพันธ) ยอดเยี่ยมเปนปแรก สําหรับกลุมอุตสาหกรรมทรัพยากร ใหกับนางสาวนุชอนงค
แสงแกว ผูจัดการนักลงทุนสัมพันธ
รางวั ล IAA Awards for Listed Companies มอบให แ ก CEO, CFO และ IRO สํ า หรั บ
บริษัทจดทะเบียนใน 8 กลุมอุตสาหกรรม ที่ไดรับการเสนอชื่อและใหคะแนนจากนักวิเคราะหและผูจัดการ
กองทุน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารทีเ่ ปนเลิศ การนําเสนอและใหขอมูลอยางสม่ําเสมอใน
เชิงลึก ตรงประเด็น มีคุณภาพ ชัดเจน รวดเร็ว และถูกตองครบถวน มีจรรยาบรรณและบรรษัทภิบาลในการ
ดําเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรูความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอยางแทจริง
14) 3 รางวั ล ได แก (1) รางวัล Best Corporate Hybrid (2) รางวัล Best Deal of Thailand
จากนิตยสาร The Asset และ (3) รางวัล Best Investment Grade Bond จากนิตยสาร FinanceAsia จาก
ความสําเร็จในการเสนอขายหุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุนในสกุลเงินดอลลาร สรอ. (Hybrid Bonds)
มูลคา 1 พันลานดอลลาร สรอ. ในตางประเทศ ซึ่ง ปตท.สผ. ถือเปนบริษัทไทยรายแรกที่เสนอขาย Hybrid
Bonds ในสกุลเงินดอลลาร สรอ. โดยไดรับความสนใจและการตอบรับจากนักลงทุนสูงถึง 5 เทา
15) 4 รางวัล ไดแก (1) Asia’s Best CEO (Investor Relations) Award (2) Asia’s Best CFO
(Investor Relations) Award (3) Best Environmental Responsibility และ (4) Best Investor Relations
Company Award จากนิตยสาร The Corporate Governance Asia
โดยรางวัล Asia’s Best CEO (Investor Relations) Award และ Asia’s Best CFO (Investor
Relations) Award มอบใหแกบริษัทที่ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ และประธานเจาหนาที่
บริหารดานการเงินที่มีการบริหารงานยอดเยี่ยม สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหแกผูถือหุน โดยการดําเนินธุรกิจ
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ สวนรางวัล Best Environmental Responsibility
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มอบใหแกบริษัทที่มีการดําเนินงานดานความรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอมดีเดน และรางวัล Best Investor
Relations Company Award มอบใหแกบริษัทจดทะเบียนที่มีการดําเนินงานดานนักลงทุนสัมพันธดีเดน
16) รางวั ล Charta Peduli 2014 ประเภท TOP CSR Free Medical Services จาก Zaim
Uchrowi, Corporate Secretary และหนึ่งในผูรวมกอตั้ง Dompet Dhuafa Foundation ซึ่งเปนองคกรไม
แสวงผลกําไรในประเทศอินโดนีเซีย โดย ปตท.สผ. ไดจัดตั้งคลินิกเพื่อใหบริการดานสุขภาพขั้นพื้นฐานแก
ชุมชนโดยไมเก็บคาใชจายภายใตชื่อ Gerai Sehat PTTEP-Layanan Kesehatan Cuma-Cuma Dompet
Dhuafa (PTTEP-LKC DD) ในเมื อ งทางเหนื อ ของกรุ ง จาการ ต า พิ ธี ม อบรางวั ล ดั ง กล า วจั ด ขึ้ น ที่ ก รุ ง
จาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ทั้งนี้ รางวัล CSR Free Medical Services เปนรางวัลที่มอบใหแกองคกรที่
ดําเนินโครงการเพื่อสังคม (ซีเอสอาร) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยรางวัลแบงเปน 4 หมวด คือ การศึกษา
สุขภาพ เศรษฐกิจ เงินบริจาคและความชวยเหลือเกี่ยวกับภัยพิบัติ
9.18 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
9.18.1 รายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ปตท.สผ. ใหความสําคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ในการดํ า เนิ น งาน และได พั ฒ นาการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องบริ ษั ท อย า งต อ เนื่ อ ง
โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดมอบหมายใหคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ประกอบดวยกรรมการ ปตท.สผ.
อยางนอย 3 คน ที่เปนกรรมการอิสระทั้งหมด ทําหนาที่กํากับและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. ในทุกระดับ
ในรอบป 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง โดยกรรมการ
บรรษัทภิบาลทุกคนที่ดํารงตําแหนงอยู ณ ขณะนั้นไดเขารวมประชุมทุกครั้ง สาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่
ในป 2558 สรุปได ดังนี้
1)
ประเมิ น และทบทวนการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ของกลุ ม
ปตท.สผ. ใหสอดคลองกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนํา รวมทั้งขอเสนอแนะของ
สถาบันตาง ๆ และนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป
2)
ส ง เสริ ม ให ก ารดํ า เนิ น กิ จ การของกลุ ม ปตท.สผ. และการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานของกลุม ปตท.สผ. สอดคลองกับนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ. โดยติดตามผลและใหขอแนะนําการจัดกิจกรรมสงเสริมความรูความ
เขาใจการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี และจริย ธรรมธุรกิ จ ของกลุ ม ปตท.สผ. รวมถึ งการดํ า เนิ น การของกลุ ม
ปตท.สผ. เกี่ยวกับเรื่องรองเรียนที่ไดรับจาก CG Hotline เปนประจําทุกไตรมาส นอกจากนี้ คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลยังไดเขารวมและเนนย้ําถึงความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจใหกับ
ผูบริหารอยางสม่ําเสมอ
3)
กํ า กั บ ดู แ ลให บ ริ ษั ท มี ร ะบบที่ ส นั บ สนุ น การต อ ต า นการทุ จ ริ ต คอร รั ป ชั่ น ที่ มี
ประสิทธิภาพ รวมถึงนโยบาย แนวปฏิบัติและระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม พรอมทั้งปฏิบัติตนเปน
แบบอยางที่ดี เพื่อใหมั่นใจวาทุกคนในองคกรไดตระหนักและใหความสําคั ญ กับการตอตานการทุจริต
คอรรัปชั่นและปลูกฝงจนเปนวัฒนธรรมองคกร
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4)
พิจารณาและใหขอแนะนําเกีย่ วกับการปรับปรุงระเบียบการจัดหา พ.ศ. 2556 โดย
ใหความสําคัญกับการจัดทํากลยุทธการจัดหา หลักเกณฑ การกลั่นกรอง รวมถึงใหมีการจัดทําแผนการ
จัดหาประจําป 2558 ของกลุม ปตท.สผ. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พรอมกับการพิจารณาจัดทํา
แผนงานและงบประมาณประจําป เพื่อวางแผนการจัดหาไดอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส และเปนไปตาม
การกํากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุม ปตท.สผ.
5)
ให ข อ แนะนํ า เกี่ ย วกั บ กลยุ ท ธ แ ละแผนงานการดํ า เนิ น กิ จ กรรมด า นความ
รับผิดชอบตอสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ของ ปตท.สผ. รวมถึงติดตามผลของ
กิจกรรมดังกลาว เพื่อใหการดําเนินงานดาน CSR ของ ปตท.สผ. สามารถสรางคุณคาเพิ่มรวมกันใหกับ
ชุมชนและสังคมในระยะยาว
6)
กํ า หนดแนวทางการรายงานการปฏิ บั ติ ต ามการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง
ปตท.สผ. (CG Report) ใหสอดคลองตามหลัก เกณฑ ของตลาดหลัก ทรัพ ย แห งประเทศไทย เพื่ อจัดทํ า
รายงานเผยแพรตอผูมีสวนไดเสียทุกฝาย (Stakeholders) ในรายงานประจําป
7)
ชี้แนะแนวทางในการกําหนดทิศทางการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ในอนาคต รวมถึ ง การขยายขอบเขตการดํ า เนิ น การให ค รอบคลุ ม ถึ ง ผู ค า และ
ผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ เพื่อยกระดับมาตรฐานของ ปตท.สผ. ใหดียิ่งขึ้นตอไป
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ
เปนประจําอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ ในรอบป 2558 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลไดปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมาย
ตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการบรรษัท ภิ บาล พ.ศ. 2548 และที่ แกไขเพิ่ม เติ ม ดวยความระมั ดระวัง
รอบคอบ เต็มความสามารถ และเปนอิสระ โดยไดใหความเห็นอยางตรงไปตรงมาเพื่อประโยชนสูงสุดของ
ปตท.สผ. ผูถือหุนทุกราย และผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ อยางเหมาะสมแลว
พลเรือเอก

ธนะรัตน อุบล
(ธนะรัตน อุบล)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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9.18.2 รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณ ะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ. ประกอบด ว ยกรรมการอิ ส ระ 3 ท า น ซึ่ ง มี ค วามรู
ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ โดยเฉพาะดานเศรษฐศาสตร ดานการเงิน และดานกฎหมาย โดยมี
นายอํ า พน กิ ต ติ อํ า พน เป น ประธานกรรมการตรวจสอบ นายอั ช พร จารุ จิ น ดา และนายเศรษฐพุ ฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ เปนกรรมการตรวจสอบ โดยกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ทาน มีความรูและประสบการณสูง
ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงิน
ในระหว า งป 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามที่ ไ ด รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตามระเบี ย บ ปตท.สผ. ว า ด ว ยคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง สอดคล อ งกั บ
ข อ กํ า หนดของตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ห ง ประเทศไทย มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้ ง สิ้ น
11 ครั้ง โดยไดมีการหารือรวมกับฝายจัดการ ผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวของ ซึ่ง
สามารถสรุปสาระสําคัญของงานที่ปฏิบัติไดดังตอไปนี้
1)

การสอบทานรายงานทางการเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจําปของ
ปตท.สผ. รวมกับฝายจัดการ และมีผูสอบบัญชี (สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) เขารวมประชุมดวยทุกไตร
มาส โดยได ส อบถามผูส อบบั ญ ชี ถึ งความเห็ น และข อสั งเกตในการตรวจสอบงบการเงิน ตลอดจนให
คําแนะนําตอฝายจัดการ เพื่อใหมั่นใจวาการจัดทํางบการเงินมีความถูกตองเพียงพอ และไดปฏิบัติตาม
ขอกําหนด กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหวาง
ประเทศ (IFRS) ในการจัดทํางบการเงินใหเปนไปตามมาตรฐานสากล และมีการเปดเผยขอมูลในงบการเงิน
อยางเพียงพอและทันเวลา เพื่อเปนประโยชนกับนักลงทุนหรือผูใชงบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอคิดเห็นตอการจัดทํารายงานคําอธิบายและ
การวิเคราะหของฝายจัดการ (MD&A) ในการใหขอมูลที่ชัดเจน อธิบายที่มาของรายการที่มีผลกระทบอยาง
เป น สาระสํ า คั ญ ต อ งบการเงิน มี ก ารวิเคราะห ผ ลการดํ า เนิ น งาน และป จจัย ที่ อ าจมี ผ ลกระทบต อ การ
ดําเนินงานอยางรอบดาน พรอมทั้งระบุแผนการดําเนินงานในการรองรับสถานการณตางๆ ที่เกิดขึ้นทั้งใน
และตางประเทศ
2)

การสอบทานระบบการควบคุมภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานให ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบ
การตรวจสอบภายในที่เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิผล อีกทั้งยังไดสนับสนุนใหบริษัทมีระบบการ
ควบคุมเชิงปองกัน (Preventive Control) ในขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ ที่เพียงพอ เพื่อใหมั่นใจวาการ
ดําเนินงานของบริษัทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการตรวจสอบมีการติดตามการดําเนินงานของบริษัทอยางตอเนื่องโดยใหมีการ
ทํา Post Project Review สําหรับโครงการใหญๆ ที่บริษัทเขาลงทุน โดยติดตามกระบวนการสําคัญๆตั้งแต
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การทํ า Due Diligence จนถึ ง การดํ า เนิ น งานของโครงการในป จ จุ บั น เพื่ อ ให ได Lesson Learnt มาใช
สําหรับการลงทุนในโครงการตอ ๆ ไป ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหหลักการในการนําเสนอโครงการ
ลงทุนตอคณะกรรมการบริษัท รวมถึงแนะนําใหมีระบบในการติดตามเปรียบเทียบสถานการณภายหลังการ
ลงทุนกับ Business Plan หากตัวเลขตาง ๆ ไมเปนไปตามที่คาดการณไว จะไดสามารถแกปญหาไดตั้งแต
ชวงแรกของโครงการ
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหฝายจัดการมีการวิเคราะหรายงานการจัดหาที่ผาน
มาเพื่อใหทราบถึงสัดสวนการจัดหาโดยวิธีการประมูลและตกลงราคา รวมทั้งสรุปเหตุผลและความจําเปน
ในการใชวิธีการ ตกลงราคา เพื่อนําขอมูลไปใชวางแผนการดําเนินการจัดหาลวงหนา เพื่อชวยลดจํานวน
การจัดหาโดยวิธีการตกลงราคา รวมถึ งลดการจัดหากับ ผูคารายเดิม ที่อาจมีความเสี่ย งเรื่องความไม
โปรงใสในการจัดหา ซึ่งจากการวิเคราะหและเปรียบเทียบสัดสวนมูลคาการจัดหาระหวางวิธีการประมูลและ
วิธีการตกลงราคา สรุปไดวาสัดสวนมูลคาการจัดหาโดยวิธีการตกลงราคาลดลงอยางมีนัยสําคัญ
3)

การพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาความสมเหตุ ส มผลของรายการที่ เกี่ ย วโยงกั น หรื อ
รายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนกอนเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณา
ถึงความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้ เพื่อรักษาผลประโยชนของผูถือหุน
โดยเฉพาะผูถือหุนรายยอย
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานการเปดเผยขอมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เพื่อใหมีความถูกตองและครบถวน
4)

การสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ

คณะกรรมการตรวจสอบได ส อบทานให ปตท.สผ. และบริ ษั ท ย อ ย มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
กฎหมายที่ เกี่ ยวของกั บธุรกิจของบริษั ท ครอบคลุม ถึงการติดตามให บ ริษั ท ผูรับเหมามี การปฏิบัติตาม
สัญญาจาง รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวของกับดําเนินงาน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วของ
กับการดําเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. และบริษัทยอยจากฝายกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ (Compliance
Department) รวมทั้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของจากฝายตรวจสอบดวย
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน เพื่อให ปตท.สผ. มีกระบวนการในการกํากับ
ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพ สรางความมั่นใจวาบริษัทในกลุม
ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของอยางครบถวน
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5)

การกํากับดูแลงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการกํากับดูแลงานตรวจสอบภายในดังนี้
 อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจําปของหนวยงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคลองกับความเสี่ยง
ที่สําคัญและทิศทางการดําเนินงานของบริษัท
 สอบทานรายงานผลการตรวจสอบทั้งในสวนของการตรวจสอบภายในบริษัท (In-house
Audit) และการตรวจสอบโครงการรวมทุน (Joint Venture Audit)
 พิ จ ารณาประเด็ น การตรวจสอบที่ สํ า คั ญ และให คํ า แนะนํ า ต อ ประเด็ น จากการ
ตรวจสอบ เพื่อใหมีการปรับปรุงกระบวนการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งใหมีการติดตามการ
ปรับปรุงแกไขอยางสม่ําเสมอ โดยใหฝายจัดการดําเนินการติดตามประเด็นตาง ๆ ทั้งกับหนวยงานภายใน
บริษัท และบริษัทผูดําเนินการอยางตอเนื่อง และยังไดเสนอแนะใหมี Workshop รวมกับบริษัทผูดําเนินการ
เพื่อทําความเขาใจในประเด็นที่ตรวจพบ และสรุปแนวทางเปนขอตกลงเพิ่มเติม
 สนับสนุนใหดําเนินโครงการระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอยางตอเนื่อง
(Continuous Control Monitoring System หรือ CCMS) ซึ่งเปนการใชระบบสารสนเทศเขามาชวยในการ
กลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการตาง ๆ ภายในองคกร ซึ่งจะชวยใหผูบริหาร
หรือผูที่รับผิดชอบรวมถึงหนวยงานตรวจสอบทราบถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อดําเนินการแกไขไดในทันที
 พิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ และอนุมัติกฎบัตรฝายตรวจสอบ
 ประเมินผลงานประจําปของหัวหนาหนวยงานตรวจสอบ
 พิจารณาใหความเห็นชอบขอเสนองบประมาณ และความเหมาะสมเพียงพอของ
อัตรากําลังของหนวยงานตรวจสอบ
6)

การพิจารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. และการประชุมรวมกับผูสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ จารณาเสนอแตงตั้งสํานักงานการตรวจเงิน แผน ดิน เป น
ผูสอบบัญชีของ ปตท.สผ. รวมทั้งพิจารณาเสนอคาตอบแทนในป 2558 นอกจากนี้ ไดรวมประชุมกับผูสอบ
บัญ ชี และฝายตรวจสอบ โดยไมมีฝายจัดการเขารวม เพื่อรับทราบแผนการตรวจสอบของผูสอบบั ญ ชี
รวมทั้งปญหาหรืออุปสรรคในการปฏิบัติงานตรวจสอบ เพื่อแนะนําแนวทางในการแกไขปรับปรุง ซึ่งในป 2558
ไดมีการประชุมรวมกัน 2 ครั้ง
7)

การกํากับดูแลดานอื่นๆ
ดานการสอบทานขอมูลที่เกี่ยวของกับการคาดการณทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบไดใหขอเสนอแนะตอฝายจัดการใหมีการพิจารณาสภาพแวดลอม
ของเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลตอความเสี่ยงของบริษัททั้งในดานการลงทุนและการ
ปรับกลยุทธของบริษัทในแตละระยะ และใหฝายจัดการติดตามความผันผวนของเศรษฐกิจโลกอยางใกลชิด
เชน กรณี ธนาคารกลางสหรัฐประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ย ซึ่งจะมีผลตอการเคลื่อนยายเงิน ทุน และอัตรา
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แลกเปลี่ ย น รวมทั้ งติ ด ตามป จจั ย ที่ ส งผลต อ ราคาน้ํ ามั น เพื่ อ ให บ ริษั ท สามารถบริห ารจั ด การให ได รับ
ผลประโยชนสูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ ไดใหขอคิดเห็นและคําแนะนํา
ซึ่งชวยสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท เพื่อประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท รวมถึงเพื่อ
รักษาผลประโยชนของผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียทุกฝาย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานผลการ
ประชุมทุกครั้งใหคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เปนประจําอยางตอเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบได
ประเมินผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมา โดยวิธีการประเมินตนเอง การประเมินจากคณะกรรมการบริษัท
และจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ผลการประเมินสรุปไดวาการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยูใน
เกณฑดีมาก
ทั้งนี้ ภารกิจที่ไดปฏิบัติในป 2558 ตามที่กลาวขางตน คณะกรรมการตรวจสอบ ขอสรุปความเห็นดังนี้

ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูกตอง เชื่อถือได และมีการเปดเผย
ขอมูลที่สําคัญครบถวน เพียงพอ และทันเวลา

ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง เพื่อใหมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทในปจจุบันและ
อนาคต และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
รวมทั้งกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท

ผู ส อบบั ญ ชี ข อง ปตท.สผ. คื อ สํ า นั ก งานการตรวจเงิน แผ น ดิ น มี ค วามเป น อิ ส ระและ
มีประสบการณในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ใหมีความถูกตอง เชื่อถือได และมีการ
เปดเผยขอมูลที่สําคัญครบถวน เพียงพอ และทันเวลา

จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวา ปตท.สผ. ไดมีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองครบถวน และรายการดังกลาว
เปนรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหรือคณะกรรมการ
บริษัทกอนทํารายการแลว
อําพน กิตติอําพน
(นายอําพน กิตติอําพน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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9.18.3 รายงานของคณะกรรมการสรรหา
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กําหนดใหมีคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยกรรมการ
อยา งน อย 3 คน และกรรมการสรรหาส วนใหญ ต องเป น กรรมการอิ สระ มี ห น าที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบตาม
ระเบียบวาดวยคณะกรรมการสรรหา
ในป 2558 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง และไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
วาดวยคณะกรรมการสรรหา ดวยความระมัดระวัง รอบคอบ และเปนอิสระ โดยสาระสําคัญในการปฏิบัติ
หนาที่ในป 2558 สรุปไดดังนี้
(1) จัดเตรียมบัญชีรายชื่อผูที่สมควรไดรับเสนอชื่อเปนกรรมการเมื่อมีตําแหนงวางลงหรือที่
ครบวาระ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเลือกตั้งหรือเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้ง
(2) พิ จารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเปน กรรมการเฉพาะเรื่อง ประธาน
กรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ ตอคณะกรรมการ เพื่ อ
แตงตั้งเมื่อมีตําแหนงวางลง
(3)

พิจารณาปรับปรุง Skill Mix ของคณะกรรมการบริษัท

(4) พิ จ ารณ า Board Performance Target และแบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ อ ง และประธานกรรมการ รวมถึ ง พิ จ ารณา Performance
Agreement ประจําปของประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
(5)

พิ จ ารณาปรับ ปรุ งระเบี ย บว า ด ว ยคณะกรรมการสรรหาเพื่ อ ให มี ค วามเหมาะสมและ

ทันสมัย
คณะกรรมการสรรหาไดร ายงานผลการประชุม ใหค ณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเปนประจํา
และไดเปดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑและกระบวนการสรรหากรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหารและกรรมการผูจัดการใหญไวในรายงานประจําปดวย
อําพน กิตติอําพน
(นายอําพน กิตติอําพน)
ประธานกรรมการสรรหา
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9.18.4 รายงานของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ไดแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ประกอบดวยกรรมการอิสระ
เปนสวนใหญ และประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนกรรมการอิสระ เพื่อพิจารณาความเหมาะสม
ของคาตอบแทนสําหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการ
ผูจัดการใหญ รวมทั้งโครงสรางเงินเดือนของผูบริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑหรือวิธีการและโครงสราง
ที่เปนธรรมและสมเหตุสมผล
ในป 2558 คณะกรรมการกํ า หนดค า ตอบแทนมี ก ารประชุ ม 2 ครั้ ง เพื่ อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่
ตามบทบาทและความรับผิดชอบที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กําหนดไวในระเบียบวาดวยคณะกรรมการกําหนด
คาตอบแทนดวยความรอบคอบระมัดระวังและเปนอิสระ โดยกรรมการกําหนดคาตอบแทนทุกคนไดเขารวมใน
การประชุม และไดรายงานผลการประชุมตอคณะกรรมการ ปตท.สผ. ดวยทุกครั้ง โดยในป 2558 ไดมีการ
พิจารณาในเรื่องที่สําคัญดังนี้
1. การพิ จ ารณากํ า หนดค า ตอบแทนของประธานเจ า หน า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการ
ผูจัดการใหญที่ไดรับการแตงตั้งใหม โดยการพิจารณาตองมีหลักเกณฑหรือวิธีการ และโครงสรางที่เปนธรรม
และสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงหนาที่ความรับผิดชอบและเทียบเคียงกับบริษัทในกลุม ปตท.
2. การพิจารณาปรับโครงสรางเงินเดือนของผูบริหารระดับสูงใหสอดคลองกับโครงสราง
คางาน (Job Grade Structure) และตัวเลขระดับงาน (Job Grade) ที่ป รับปรุงใหม รวมทั้งปรับกระบอก
เงินเดือนเพื่อรองรับระดับงานใหม
ทั้งนี้ การดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนเปนไปอยางโปรงใส เปนธรรม และ
สมเหตุสมผล เพื่อสรางความมั่นใจแกผมู ีสวนไดเสียทุกฝาย และไดเปดเผยคาตอบแทนของกรรมการกําหนด
คาตอบแทนไวในรายงานประจําปดวย

อัชพร จารุจินดา
(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
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9.18.5 รายงานของคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เนื่องดวยธุรกิจสํารวจ
และผลิตปโตรเลียม เปนธุรกิจที่มีความซับซอนทั้งในเชิงเทคนิคและขั้นตอนในการดําเนินงาน ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงของปจจัยแวดลอมภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได ดังนั้น การบริหารจัดการความเสี่ยง
ดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอม (SSHE) จึงเปนเรื่องที่ตองคํานึงถึงตลอดเวลา
อีกทั้งการลงทุนในโครงการสํารวจพัฒ นาและผลิตปโตรเลียมตองใชเงินลงทุนสูง คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงจึงมีบทบาทสําคัญในพิจารณาผลกระทบจากปจจัยเสี่ยงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความเสี่ยง
ทางการตลาดและการเงิน (Market & Financial Risks) และความเสี่ยงในการลงทุน (Investment Risk)
คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงไดมอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบดวยกรรมการ
ปตท.สผ. 6 คน ซึ่งเปนกรรมการอิสระ 3 คน ทําหนาที่กํากับดูแลและสนับสนุนใหมีการบริหารความเสี่ยงที่มี
ประสิทธิภาพทั่วทั้งองคกร
ในระหวางป 2558 มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และมีการประชุมเพื่อหารือตอเนื่อง 2 ครั้ง ซึ่ง
สาระสําคัญในการปฏิบัติหนาที่สรุปไดดังตอไปนี้
1. ให คํ า แนะนํ า เพื่ อ ส ง เสริม ให มี ก ารพั ฒ นาการบริ ห ารความเสี่ ย งขององค ก รที่ มี
ประสิท ธิภาพและมี ป ระสิท ธิผลมากขึ้น โดยกํา หนดใหมีการจัดทําขอบเขตความเสี่ ยงที่ ย อมรับไดของ
ปตท.สผ. (PTTEP Risk Appetite Statement) และ แนวทางการกํากับดูแลการบริห ารความเสี่ ยง (Risk
Governance Framework) อยางเปนรูปธรรม และมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งใหความเห็นชอบระดับ
ความเสี่ ย งที่ ย อมรั บ ได (Risk Metrics & Limits) เพื่ อ เป น กรอบในการพิ จ ารณาและตั ด สิ น ใจในการ
ดําเนินงานของ ปตท.สผ.
2. กํากับดูแล การบริหารจัดการความเสี่ยงสําคัญซึ่งสงผลกระทบตอเปาหมายและ
ทิศทางกลยุทธขององคกรโดยพิจารณาปจจัยความเสี่ยงทุกดานอยางรอบคอบ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
รวมทั้งพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม (Emerging Risks) พรอมทั้งใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชน และ
ติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง อาทิ การบริหารความเสี่ยงราคาน้ํามันและการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงิน สงผลใหสามารถลดผลกระทบตอผลประกอบการไดอยางมีนัยสําคัญ
นอกจากการบริหารความเสี่ยงเฉพาะเรื่องและการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการซึ่ง
ปตท.สผ. ไดดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพแลว คณะกรรมการไดแนะนําใหบูรณาการการบริหารความ
เสี่ ย งในแบบองค ร วม (Whole of Company) และพิ จ ารณาแนวทางการบริ ห ารโครงการในภาพรวม
(Portfolio) มากขึ้น โดยเนน การวิเคราะหเรื่องปจจัยที่สงผลกระทบตอผลประกอบการของบริษั ท ไดแก
ราคาน้ํามัน คาเงินบาท คาใชจายในการดําเนินการ การดอยคาของสินทรัพย และการพัฒ นาโครงการ
ลงทุนขนาดใหญ อีกทั้งใหมีการจัดจางที่ปรึกษาเพื่อกระตุนใหเกิดการหารือรวมกันในระดับคณะกรรมการ
และฝายจัดการในเรื่อง Portfolio Improvement อีกดวย
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3. พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการใหม ทั้งโครงการที่อยูในระยะเวลาการ
สํ า รวจ และการเข า ซื้ อ หรือ ควบรวมกิ จ การ การยุ ติ ก ารลงทุ น การลงทุ น เพิ่ ม เติ ม ในโครงการเดิ ม โดย
พิจารณาประเด็นความเสี่ยงและโอกาสเพิม่ มูลคาการลงทุน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการเพื่อ
ลดความเสี่ ย งในการลงทุ น อาทิ การหาผู ร ว มทุ น การวิ เคราะห ค วามเสี่ ย งเรื่ อ งคู แ ข ง และคู สั ญ ญา
(Counterparty Risk) การไมเขาลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงสูงเกินไป เปนตน
4. พิ จ ารณากลั่ น กรองและอนุ มั ติ แ ผนการดํ า เนิ น งานเชิ ง กลยุ ท ธ ดั ช นี วั ด ผลการ
ดําเนินงาน แผนการลงทุน 5 ป (ป 2559 – 2563) และงบประมาณรายจายประจําป 2559 โดยใหขอแนะนํา
ในการปรับแผนกลยุทธและงบประมาณใหสอดคลองกับสภาวะวิกฤตและใหรวมแผนการขยายการลงทุนใน
โครงการใหม เพื่ อ ให ส อดคลอ งกั บ เป า หมายและแผนกลยุท ธ ขององค ก ร ก อ นนํ า เสนอคณะกรรมการ
ปตท.สผ.
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงไดรายงานผลการประชุม ทุ ก ครั้งใหค ณะกรรมการ ปตท.สผ.
รับทราบเปนประจําทุกเดือน ทั้งนี้ ในรอบป 2558 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดปฏิบัติหนาที่ตามที่
ไดรับมอบหมายตามระเบียบวาดวยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง พ.ศ. 2557 ดวยความรอบคอบ เต็ม
ความสามารถและเปนอิสระ ตลอดจนใหความเห็นอยางตรงไปตรงมา เพื่อประโยชนสูงสุดของ ปตท.สผ.
รวมถึงผูถือหุนทุกรายและผูมีสวนไดเสียอื่น ๆ อยางเหมาะสมแลว
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
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9.18.6 รายงานของคณะกรรมการอิสระ
หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริย ธรรมธุ รกิ จ ของกลุ ม ปตท.สผ. ได กํ า หนดนโยบายและ
คุ ณ สมบั ติ ข องกรรมการอิ ส ระ รวมถึ ง ให มี ร ะเบี ย บว า ด ว ยคณะกรรมการอิ ส ระ ซึ่ ง ให มี ห น า ที่ แ ละ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระ โดยใหเสนอแนะเรื่องที่สําคัญและเปนประโยชนตอบริษัท ผูถือหุน
และผูถือหุนรายยอย ตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการใหญ
แลวแตกรณี รวมถึงใหความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติเพื่อ
ประโยชนตอบริษัท ผูถือหุน และผูถือหุนรายยอย สอบทานให ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
กรรมการอิสระทบทวนนิยามกรรมการอิสระใหมีความเหมาะสมและครบถวนตามกฎหมาย และพิจารณา
ทบทวนระเบียบวาดวยคณะกรรมการอิสระใหมีความเหมาะสมและทันสมัยอยูเสมอ
ปจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระ 8 คน จากกรรมการทั้งคณะ 15 คน โดยเปนจํานวนที่มากกวากึ่ง
หนึ่งของคณะกรรมการบริษั ท ซึ่งเขมกวาเกณฑ ที่ สํานั กงานคณะกรรมการกํากับ หลักทรัพ ยและตลาด
หลักทรัพยกําหนดไว ประกอบดวย
1)

นายปรัชญา ภิญญาวัธน

ประธานกรรมการอิสระ

2)

พลเรือเอก ธนะรัตน อุบล

รองประธานกรรมการอิสระ

3)

นายอําพน กิตติอําพน

กรรมการอิสระ

4)

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ

5)

พันเอก นิมิตต สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ

6)

นายปติ ตัณฑเกษม

กรรมการอิสระ

7)

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการอิสระ

8)

นายทรงศัก สายเชื้อ

กรรมการอิสระ

ในป 2558 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวม 4 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ มิถุนายน กันยายน
และธันวาคม โดยมีสาระสําคัญของการประชุมสรุปไดดังนี้
1)
พิจารณาการปฏิบัติตามบทบาทของคณะกรรมการอิสระใหสอดคลองกับหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี รวมถึงกฎระเบียบ และแนวปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนํ าตาง ๆ เพื่อใหห ลักเกณฑ
กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. มีความครบถวน ถูกตอง และทันสมัยอยูเสมอ
2)
พิจารณาบทบาทของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในการประชุมผูถือหุน
เพื่อประโยชนตอบริษัท ผูถือหุน และผูถือหุนรายยอย
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3)
ติ ด ตามข อ คิ ด เห็ น ที่ เป น ประโยชน ในการประชุ ม คณะกรรมการเฉพาะเรื่อ งชุ ด ต า ง ๆ
รวมถึงการใหขอแนะนํา และขอสังเกตในเรื่องที่สําคัญตอการปฏิบัติหนาทีข่ องฝายจัดการเพื่อนําไปปรับปรุง
และรายงานผลตอคณะกรรมการบริษัทตอไป
4)
ใหขอแนะนําและแนวปฏิบัติตามที่ ปตท. ในฐานะผูถือหุนใหญให ปตท.สผ. ถือปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
5)

พิจารณารายงานการดําเนินงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อเปดเผยในรายงานประจําป

คณะกรรมการอิสระปฏิบัติหนาที่โดยเสนอแนะและใหความเห็นในเรื่องที่สําคัญและเปนประโยชน
ต อ บริษั ท ผู ถื อ หุ น และผู ถื อ หุ น รายย อ ย เพื่ อ ช ว ยให ค ณะกรรมการ ปตท.สผ. ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพและรอบคอบยิ่งขึ้น

ปรัชญา ภิญญาวัธน
(นายปรัชญา ภิญญาวัธน)
ประธานกรรมการอิสระ
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10. ควำมรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบำยภำพรวมกำรดำเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยควำมรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม
และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ปตท.สผ. ยึ ด มั่ น การด าเนิ น งานตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ในการเป็ น บริ ษั ท ส ารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมชั้นนาในเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทุกด้าน
ปตท.สผ. ได้ ก าหนดนโยบายด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น หรือ ที่ เรี ย กว่ า G.R.O.W.T.H Policy
ประกาศใช้ ทั่วทั้งองค์กรเพื่ อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ ที่ชั ด เจน ครอบคลุม ประเด็นที่ มี ความท้าทายใน
การสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน (นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท)
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จั ดทาแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Guideline)
โดยได้กาหนดประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดาเนินงานไปในทิศทาง
เดียวกัน ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะมีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานในแต่ละด้าน
สอดคล้ องกันทั่ วทั้ งองค์ กร เช่ น นโยบายความรับผิ ดชอบต่ อสังคมที่ ยึดหลั ก ISO 26000 นโยบายความ
ปลอดภั ย มั่ น คง อาชี วอนามั ย และสิ่ งแวดล้ อ ม ที่ ยึ ดหลั กปฏิ บั ติ ที่ ดี ของสมาคมผู้ ผลิ ตน้ ามั น และก๊ าซ
นานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers หรื อ IOGP) และระเบี ย บการบริ ห าร
ทรัพยากรบุคคลที่ยึดถือหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
ส าหรับ ด้ านการมี ส่ วนร่ว มกั บ ผู้ มี ส่ ว นได้ เสี ย ปตท.สผ. แบ่ ง การด าเนิ น งานการมี ส่ วนร่ว มกั บ
ผู้มีส่วนได้เสียเป็นแบบแยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนั้น ๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
มีความแตกต่างกัน จึงต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2558
10.2 กำรดำเนินงำนและกำรจัดทำรำยงำน
ปตท.สผ. มีตัวชี้วัดการดาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นตัวชี้วัดในระดับ
บริษัท ทั้งในด้านการจัดการ ได้แก่ การดาเนินงานตามแผนงานความยั่งยืน การเปิดเผยข้อมูลตามตัวชี้วัดของ
Global Reporting Initiative (GRI) และในด้านผลการดาเนินงาน เช่น การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น
เพื่อให้การบริหารความยั่งยืนของบริษัท เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจขององค์กร ไม่ต่างไปจากการบริหาร
จัดการด้านการเงิน ดังนั้น กระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงองค์กร
กระบวนการควบคุม ภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดาเนินงานตามตัวชี้ วัด และการ
รายงานผลการดาเนิ นงาน จึ ง มี ส าระสาคั ญ ด้านการดาเนิ นธุ รกิจ อย่างยั่ง ยืนเข้าไปด้วย ในปีที่ ผ่ านมา
ตัวชี้วัดทั้งหมดมีการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
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ปตท.สผ. มีการจัดทารายงานความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทารายงานความยั่งยืน
ของ GRI และข้อ กาหนดการรายงานเพิ่ ม เติ ม ของบริษั ท ที่ อยู่ในอุต สาหกรรมน้ ามั น และก๊าซธรรมชาติ
ตลอดจนเป็นการสื่อสารความก้าวหน้าในการปฏิบัติหลัก 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ
และแนวทางการรายงานข้อมูลที่ดีอื่น ๆ ของอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซธรรมชาติ จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่
มีสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นข้อมูลที่สาคัญ
ต่อบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจในด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. ได้
มีรายละเอียดตามรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2558
10.3 กำรดำเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อควำมรับผิดชอบต่อสังคม
– ไม่มี –
10.4 กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. เชื่อว่าการที่องค์กรจะสามารถดาเนินธุรกิ จอย่างยั่งยืนได้นั้น สังคมและสิ่งแวดล้อมต้อง
ดารงอยู่ได้ความยั่งยืน ดังนั้น นอกจากการบริหารจัดการในกระบวนการดาเนินธุรกิจทั่วไปแล้ว บริษัทจึงได้
ดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป เพื่อช่วยให้สังคมมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ปตท.สผ. ได้กาหนดกรอบการดาเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น
4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการพื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมและกีฬา
ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. มุ่ งเน้นการดาเนินงานโครงการเพื่อตอบสนองต่อประเด็นของสังคมใน
ด้ า นความท้ า ทายต่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น เพื่ อ ให้ เกิ ด ผลลั พ ธ์ เชิ ง บวกจากกิ จ กรรมที่ มี นั ย ต่ อ สั ง คม
สิ่ ง แวดล้ อ ม และองค์ ก ร จึ ง ได้ ด าเนิ น โครงการฟื้ น ฟู ป่ า เพื่ อ การเรีย นรู้ เชิ ง นิ เวศสวนศรี น ครเขื่ อ นขั น ธ์
(บางกะเจ้า) และยังคงดาเนินโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้
ส่งเสริมให้พนักงานอาสาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องภายใต้โครงการ 30 ความดี 30 ปี
ปตท.สผ.
มีรายละเอียดตามรายงานความยั่งยืน ประจาปี 2558
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11. กำรควบคุมภำยในและกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง
11.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของบริษัท
คณะกรรมการและผู้บริ หาร ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องความมีประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน จึงได้ มอบหมายให้ หน่วยงานควบคุมภายใน ทาการประเมินความเพียงพอและ
เหมาะสมของระบบการควบคุม ภายในเป็ นประจ าทุ ก ปี และคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมิ น การควบคุม ภายใน เพื่ อให้ มั่น ใจว่าบริ ษั ท สามารถ
ดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้ อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบตั ิ ตาม
กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ในการประชุม คณะกรรมการ ปตท.สผ. ครั ง้ ที่ 3/2559/405 วัน ที่ 25 กุม ภาพัน ธ์ 2559
คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ให้ ค วามเห็ น ชอบตามที่ ค ณะกรรมการตรวจสอบสรุ ป ความเห็ น ในเรื่ องความ
เพียงพอของระบบการควบคุมภายใน กล่าวคือ ปตท.สผ. และบริ ษัทย่อยได้ มีการออกแบบและปฏิบตั ิตาม
ระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอ เพื่อลดความเสี่ยงที่สาคัญ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัท และเมื่อพบจุดบกพร่องของระบบ ก็ได้ มีการจัดทา ปรับปรุง แก้ ไขระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ มีความเหมาะสมกับการดาเนิน ธุรกิจของบริ ษัทในปั จจุบนั และอนาคต และสอดคล้ องกับ
กฎหมายและกฎระเบี ย บที่ เกี่ ย วข้ อ ง และมี ข้ อ แนะน าเพิ่ ม เติ ม ตามที่ ป รากฏในหัว ข้ อ “รายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ” เรื่ อง “การสอบทานระบบการควบคุมภายใน”
ผลการประเมิ น การควบคุม ภายในตามองค์ป ระกอบ 5 ด้ าน ตามแนวทางของ COSO
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) โดยใช้ แบบประเมิ น
ความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) กาหนด สามารถสรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. สภาพแวดล้ อมของการควบคุม (Control Environment)
กลุ่ม ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้ อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมีสรุปสาระสาคัญ
ดังต่อไปนี ้
- มีการกาหนดเรื่ องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริ ยธรรมธุรกิจอย่างเป็ นลายลักษณ์
อักษร โดยถือเป็ นระเบียบสูงสุดของกลุม่ ปตท.สผ. ผู้บริ หารและพนักงานทุกคนในกลุ่ม ปตท.สผ. จะต้ องลงนาม
รับทราบและยึดถือปฏิบตั ิ นอกจากนี ้ บริษัทได้ สื่อสารและประชาสัมพันธ์ ในเรื่ องดังกล่าวให้ แก่ผ้ บู ริหารและ
พนักงานทุกคนผ่านทางหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ ซึ่งในปี 2558 บริษัทเน้ นย ้าจริยธรรมธุรกิจในเรื่ องความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่
- มีการกาหนดบทบาทหน้ าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. แยกจากฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน
โดยคณะกรรมการจะมีบทบาทในฐานะผู้กากับดูแล ให้ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย โดยไม่ปฏิบตั ิงาน
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ประจาที่เป็ นการดาเนินการตามปกติของฝ่ ายจัดการ โดยคณะกรรมการได้ มอบหมายให้ ฝ่ายจัดการจัดให้ มี
การควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่างๆ รวมถึงกระบวนการทางานที่ชดั เจน เหมาะสม
มี การก าหนดโครงสร้ างองค์กรอย่างเหมาะสม มี ความคล่องตัว เชื่ อมโยงและ
ประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทังมี
้ การแบ่งแยกหน้ าที่งานและการถ่วงดุลอานาจ ตามหลักการ
ควบคุมภายในที่ดี และมีการกาหนดสายการบังคับบัญชา อานาจความรับผิดชอบที่ชดั เจน ตลอดจนมีการ
มอบอ านาจให้ ส อดคล้ อ งกับ หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบและความจ าเป็ นทางธุ รกิ จ โดยในปี 2558 กลุ่ม
ปตท.สผ. ประกาศใช้ โครงสร้ างองค์กรใหม่ ซึ่งสอดคล้ องตามกิจกรรมหลักในการดาเนินธุรกิจสารวจและ
ผลิตปิ โตรเลียม และมีการปรับโครงสร้ างกลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบตั ิการ รวมทังปรั
้ บปรุ ง
เอกสารคู่มือการมอบอานาจและตัวอย่างลายมือชื่อ (Delegation of Authority & Signatures หรื อ DAS)
ให้ เป็ นมาตรฐานสาหรับสานักงานใหญ่ และโครงการต่างๆ ทังในและต่
้
างประเทศ เพื่อให้ อานาจอนุมตั ิมี
ความเหมาะสม โดยคานึงถึงความจ าเป็ นในการดาเนินธุรกิจ โดยระเบียบดังกล่าวจะใช้ เป็ นกรอบการ
ดาเนินงานของบริ ษัท ซึ่งระบุอานาจหน้ าที่ และวงเงินอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการอย่างชัดเจน เพื่อให้ เกิดความ
คล่องตัวในการปฏิบตั งิ านและมีการแบ่งแยกหน้ าที่ที่เหมาะสมตามหลักการควบคุมภายในที่ดี
มีระเบียบการบริ หารทรัพยากรบุคคลเป็ นลายลักษณ์ อักษร ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ ให้
ความสาคัญในเรื่ องการจูงใจ พัฒนา และรักษาบุคลากร โดยมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้
สอดคล้ องกับหน้ าที่และความรับผิดชอบที่ได้ รับมอบหมายและมีการกาหนดระดับความรู้ ความสามารถ
เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับแผนการเติบโตและขยายงานในอนาคต โดยบริ ษัทมีการทบทวน
และปรับปรุงแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังมีการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานที่
มีศกั ยภาพสูง แผนสืบทอดงานของผู้บริ หาร แผนการหมุนเวียนตาแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตาแหน่ง
บริ ษัทยังให้ ความสาคัญในเรื่ องความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยทาการสารวจความพึงพอใจ
และความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อทาแผนปรับปรุงเป็ นประจาทุกปี
มีการกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคนรับทราบถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้ าที่
ความรั บ ผิ ด ชอบที่ เกี่ ย วข้ องกั บ การควบคุม ภายใน โดยมี ก ารออกนโยบาย (Policy) และมาตรฐาน
(Standard) เรื่ องการควบคุมภายใน พร้ อมทังมี
้ การสื่อสารให้ ผู้บริ หารและพนักงานมีความเข้ าใจในเรื่ อง
ดังกล่าวผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ
2.
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
กลุ่ ม ปตท.สผ. น าแนวทางการบริ ห ารความเสี่ ย งที่ เป็ นสากลมาใช้ โดยมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี ้
มี การจัดทาคาประกาศความเสี่ ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) และ
Risk Metrics (Tolerance & Appetite) เพื่อกาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนอานาจในการบริหาร
ความเสี่ยงภายใต้ กรอบที่กาหนดขึ ้น ตังแต่
้ ระดับคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
ฝ่ ายจัดการ และหน่วยธุรกิจหรื อฝ่ ายปฏิบตั งิ าน
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มีการออกนโยบาย (Policy) มาตรฐาน (Standard) และข้ อพึงปฏิบตั ิ (Guideline)
ในเรื่ อ งการบริ ห ารความเสี่ ย ง ซึ่ง ถื อ เป็ นหน้ าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้บ ริ ห าร พนัก งานทุก คน รวมถึ ง
ผู้รับเหมาของบริ ษัทที่จะต้ องยึดถือปฏิบตั ิอย่างจริ งจัง เพื่อให้ มนั่ ใจว่าทุกกิจการงานที่สาคัญมีการบริ หาร
ความสี่ยงเพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท
มีการบริหารความเสี่ยงทัว่ ทังองค์
้ กร ประกอบด้ วย 1) การบริหารแผนกลยุทธ์ โดย
จัดทา Risk Profile ทังในระดั
้
บบริ ษัท กลุ่มงาน สายงาน โครงการ และหน่วยงาน 2) กระบวนการตัดสินใจลงทุน
3) การบริ หารโครงการ และ 4) กระบวนการทางานต่าง ๆ โดยมี การกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มี การ
ประเมินความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดจากปั จจัยภายในและภายนอกองค์กร ประเมินผลกระทบและโอกาส
การเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ ้น มีมาตรการและแผนปฏิบตั ิงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านัน้ มีการติดตาม
ความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ รวมทังมี
้ การจัดทาดัชนีวดั ความความเสี่ยงที่สาคัญ
(Key Risk Indicator หรื อ KRI) ในการเตือนภัยล่วงหน้ าสาหรับปั จจัยเสี่ยงที่อาจจะทาให้ ไม่บรรลุเป้าหมาย
เพื่อที่จะสามารถทบทวนมาตรการการจัดการได้ ทนั เหตุการณ์ นอกจากนี ้ บริ ษัทยังให้ ความสาคัญในเรื่ อง
การบริหารความเสี่ยงของคูส่ ญ
ั ญา (Counterparty Risk) เพื่อให้ มนั่ ใจว่าจะได้ คสู่ ญ
ั ญาที่มีระดับความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ และคูส่ ญ
ั ญาจะปฏิบตั ติ ามข้ อตกลงที่กาหนดไว้ ในสัญญา
มี การบริ หารความเสี่ยงด้ านการปฏิบตั ิการ โดยแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารใน
ระดับฝ่ ายจัดการ เพื่อให้ การบริหารความเสี่ยงด้ านเทคนิค ความปลอดภัย และการสนับสนุนการปฏิบตั ิการ
ในโครงการต่างๆ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น โดยในปี 2558 มีการประชุมทังหมด
้
11 ครัง้ อีกทัง้ ยังมี
การจัดตังคณะกรรมการบริ
้
หารความต่อเนื่ องทางธุรกิ จ เพื่อทาหน้ าที่ สนับสนุนทรัพยากรสาคัญ ในการ
ปฏิบตั ิงาน กาหนดทิศทาง และอนุมัติแผนงานในการบริ หารความต่อเนื่อง โดยในปี 2558 มีการประชุม
ทังหมด
้
3 ครัง้
มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริ ตในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่ง พิจารณา
จากข้ อมูลในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต มาใช้ เป็ นแนวทางในการประเมินโอกาสความน่าจะเป็ น
ในการเกิดทุจริ ต โดยมีการวิเคราะห์แรงจูงใจ/แรงกดดัน โอกาสการเกิดทุจริตและเหตุผลความจาเป็ น และมี
การตรวจสอบพร้ อมทังมี
้ มาตรการในการป้องกันการเกิดทุจริ ต
ทังนี
้ ้ รายละเอียดด้ านการบริหารความเสี่ยงปรากฏในหัวข้ อ “ปั จจัยความเสี่ยง”
3.
มาตรการควบคุม (Control Activities)
มาตรการควบคุมของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยลด
ความเสี่ยงให้ อยูใ่ นระดับที่ยอมรับได้ โดยมีมาตรการควบคุมที่สาคัญดังต่อไปนี ้
มีการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบตั ิงานต่างๆ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่ องนันๆ
้ อย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ซึ่งในปี 2558 มีการปรับปรุ งนโยบายต่าง ๆ เช่น นโยบายการเงิน
การบัญชี การประกันภัย ภาษี สื่อสารองค์กร ความรับผิดชอบต่อสังคม การบริ หารจัดการความรู้ เป็ นต้ น
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โดยกาหนดให้ ผ้ บู ริ หารและพนักงานทุกคน มีหน้ าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิตามนโยบายต่างๆ
ที่กาหนดไว้ และผู้บริหารและหัวหน้ างานได้ ตดิ ตามและกากับดูแลการปฏิบตั งิ านตามนโยบายนัน้ ๆ
มีมาตรการควบคุมในการติดตามดัชนีวดั ความความเสี่ยงที่สาคัญ และแผนจัดการ
ความเสี่ ย งส าหรั บ ความเสี่ ย งสู ง เช่ น Oil Price Hedging โดยคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ย งและ
คณะกรรมการจัดการอย่างสม่าเสมอเป็ นประจาทุกเดือน
มีการแต่งตังคณะกรรมการกลั
้
่นกรองการลงทุน (Investment Committee) เพื่ อ
กลั่นกรองการลงทุนใหม่ และคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการพัฒ นา (Development Committee) เพื่อ
กลัน่ กรองโครงการที่จะพัฒนา
มี ก ารแต่ง ตัง้ คณะทางานโครงการ SAVE to be SAFE เพื่ อ ให้ ง บประมาณและ
การใช้ จ่ายในการดาเนินธุรกิจเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เหมาะสม และคงไว้ ซึ่งการรักษา
มาตรฐานด้ านความปลอดภัย มัน่ คง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
มีการแต่งตังคณะกรรมการปรั
้
บปรุ งการบริ หารจัดการพัสดุ (Materials Management
Improvement Committee) เพื่ อ ให้ การบริ ห ารจัด การพั ส ดุ เป็ นไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล
สอดคล้ องกับวิธีปฏิบตั ติ ามหลักสากลและเป็ นไปตามระเบียบของราชการที่เกี่ยวข้ อง ตามหลักการควบคุม
ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
มีการจัดทา GRC Management System เพื่ อบริ หารจัดการแบบบูรณาการของ
เรื่ องการกากับดูแลกิ จ การที่ ดี การบริ หารความเสี่ ยง การควบคุม ภายใน และการปฏิ บัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และข้ อบังคับเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพการทางานให้ แผนงานมีความสอดคล้ องกัน พร้ อมทัง้ สร้ าง
วัฒนธรรมภายในองค์กรให้ ตระหนักถึงความจาเป็ นและสร้ างความเชื่อมัน่ ให้ แก่ผ้ มู ีสว่ นได้ เสีย
มีการควบคุมโครงสร้ างพื น้ ฐานของระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยมี นโยบาย
กระบวนการวางกลยุทธ์ ที่ส อดคล้ องกับกรอบการปฏิ บัติง านด้ านการกากับ ดูแลเทคโนโลยี สารสนเทศ
COBIT5 และ ISO 27001 ซึ่งกลุ่ม ปตท.สผ. ได้ รับการรับรองและผ่านมาตรฐานจาก ISO 27001 ในเรื่ อง
การรั ก ษาความปลอดภั ย ใน exchange server ส าหรับ การติด ต่อ สื่ อสารโดยใช้ E-mail ภายในองค์ ก ร
นอกจากนี ้ กลุ่ม ปตท.สผ. ยังให้ ความสาคัญในการกาหนดมาตรการควบคุมด้ านความปลอดภัย (Security
Policy) ทังการควบคุ
้
มทัว่ ไป เช่น การกากับดูแลการปฏิบตั ิการด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็ นต้ น การควบคุม
ระดับบุคคลในการกาหนดสิทธิ์ ในการเข้ าถึงข้ อมูล เช่น จัดทาคู่มือการแบ่งแยกหน้ าที่ (Segregation of
Duties หรื อ SoD) และการควบคุมในระดับระบบ เช่น การป้องกันการบุกรุก (Firewalls) เป็ นต้ น
มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริ ษัทย่อย บริ ษัทร่วมและโครงการ
ร่วมทุน อย่างสม่าเสมอ โดยแต่งตังพนั
้ กงานทังในระดั
้
บผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานเข้ าไปปฏิบตั ิงานสมทบใน
บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่ วม มี การจัดทาข้ อพึงปฏิบัติต่าง ๆ เช่น International Asset Policy & Procedure
คู่มือการบริ หารโครงการร่วมทุน สาหรับการบริ หารโครงการร่ วมทุน ให้ มีประสิทธิภาพและเป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน เป็ นต้ น รวมทังมี
้ ฝ่ายตรวจสอบติดตามและตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่เข้ าร่วมทุน
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4.

ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้ อมูล (Information & Communication)
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ จดั ให้ มีระบบสารสนเทศและช่องทางการสื่อสารทังภายในและ
้
ภายนอกองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี ้
มี การก าหนดข้ อ มูล ที่ ต้ องการใช้ ในการด าเนิ น งานโดยพิ จ ารณาทัง้ ข้ อ มูล จาก
ภายในและข้ อมูลจากภายนอก พร้ อมทังมี
้ ระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บ ค้ นหาข้ อมูล และรองรับ
การปฏิบตั ิงาน นอกจากนี ้ ยังได้ กาหนดเรื่ องการใช้ และการรักษาข้ อมูลและทรัพย์สินไว้ ในจริ ยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. และมีการกาหนดนโยบายการบริ หารการจัดการเอกสารและข้ อกาหนดว่าด้ วยการ
บริ ห ารจัด การเอกสารส าคัญ เพื่ อให้ มี ค วามมั่น ใจว่ามี การจัดการและควบคุม เอกสารอย่างเหมาะสม
นอกจากนี ้ ข้ อมูลที่เป็ นความลับถื อเป็ นข้ อมูลภายในที่ถูกจัดการให้ มีการใช้ เฉพาะผู้ที่มีหน้ าที่รับผิดชอบ
ตามมอบหมาย
มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อ ให้
ผู้บริ หารและพนักงานรับทราบ เข้ าถึงข้ อมูลที่จาเป็ น และสามารถปฏิบตั ิงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
นอกจากนี ้ ยังจัดให้ มีช่องทางการสื่อสารพิเศษตามระเบียบการรับเรื่ องร้ องเรี ยนและการให้ ความคุ้มครอง
เพื่อให้ พนักงานและบุคคลภายนอกรายงานหรื อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย หรื อระเบียบปฏิบตั ิ
ต่าง ๆ
สาหรับการสื่อสารภายนอกองค์กร มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสื่ อสาร
ข้ อ มูล ให้ แก่ ผ้ ูมี ส่วนได้ เสี ย ได้ แก่ หน่วยงานนักลงทุน สัม พันธ์ หน่วยงานสื่ อ สารองค์ก ร และหน่วยงาน
เลขานุการบริ ษัท เป็ นต้ น เพื่อให้ สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลได้ อย่างสม่าเสมอ ถูกต้ อง ครบถ้ วน เพียงพอ และ
ทันเวลา ซึ่งในปี 2558 บริ ษัทได้ มี การสื่อสารเรื่ องการด้ อยค่าของสินทรัพย์ ให้ แก่นักวิเคราะห์หลักทรัพ ย์
ข้ อเท็จจริ งด้ านพลังงานให้ แก่ผ้ ถู ื อหุ้น มาตรฐานด้ านความปลอดภัย มั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้ อม
ให้ แก่ผ้ รู ับเหมา ข้ อกาหนดเกี่ยวกับจริยธรรมให้ แก่ผ้ คู ้ า เป็ นต้ น
5.
ระบบการติดตาม (Monitoring Activities)
กลุ่ม ปตท.สผ. มี ระบบติดตามที่ มี ป ระสิท ธิ ภ าพเพี ยงพอและเหมาะสม โดยมี
สาระสาคัญดังต่อไปนี ้
มีการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กร โดยใช้ แบบประเมินความ
เพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. และการประชุม กลุ่ม ซึ่งข้ อเสนอแนะได้ มีการทาแผน
ปรับปรุงและติดตามแก้ ไขอย่างสม่าเสมอ
มีการประเมินการควบคุมภายในในระดับกระบวนการเพื่อประเมินประสิทธิผลและ
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในในกระบวนการควบรวมกิจการ กระบวนการในการจัดทาแผน
และงบประมาณ กระบวนการรับ/ให้ ของขวัญ ที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริ ต รวมถึงได้ สอบทานการปฏิบตั ิตาม
กิจกรรมควบคุมของกระบวนการบริหารสินค้ าคงคลัง เพื่อให้ มนั่ ใจว่ากิจกรรมการควบคุมในปั จจุบนั มีความ
เหมาะสมเพียงพอภายใต้ ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
ส่วนที่ 2 หน้า 125

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ ห น่ วยงานตรวจสอบภายในท าหน้ า ที่
ตรวจสอบและให้ ข้อ เสนอแนะเพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ให้ มั่น ใจได้ ว่าระบบควบคุม ภายในมี ค วามเพี ย งพอและมี
ประสิทธิภาพ แผนปรับปรุงดังกล่าวได้ ถูกพัฒนาเพื่อแก้ ไขปั ญหาที่อาจมีขึ ้น และสื่อสารไปยังผู้เกี่ยวข้ อง
และรายงานผลไปยังคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ
11.2 หั วหน้ ำงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และหั วหน้ ำงำนก ำกั บ ดู แลกำรปฏิ บั ติ งำน
(Compliance) ของ ปตท.สผ.
11.2.1 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนตรวจสอบของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จั ดตั้งฝ่ ายตรวจสอบ (Internal Audit Department) ขึ้น โดยมี สายการบังคั บ
บั ญ ชาและสายการรายงานขึ้ น ตรงต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally/Directly Report to Audit
Committee) และรายงานการบริ ห ารงานต่ อ ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่
(Administratively/Dotted Line Report to President and Chief Executive Officer) ทั้ ง นี้ มี รายละเอี ย ดของ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสังเขปดังนี้
1)
การตรวจสอบกิจกรรมภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. (In-house and
Subsidiary Audits) เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท โดยวิธีการ
ประเมินและเพิ่มประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal
Control) และการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
2)
การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audit) เป็นการสอบทานการปฏิบัติงาน
ของบริษัทผู้ดาเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมทุน เพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานต่าง ๆ
สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการใช้จ่ายของโครงการเป็นไปตามสัดส่วน
การลงทุนที่เหมาะสมยุติธรรม
3)
การให้คาปรึกษา (Consulting Services) โดยลักษณะและขอบเขตของงานจะ
เป็ น ไปตามข้ อ ตกลงที่ ท าขึ้ น ร่ ว มกั น กั บ ผู้ รั บ บริก าร ฝ่ า ยตรวจสอบสามารถให้ ค าปรึ ก ษาเพื่ อ ให้ เกิ ด
ความมั่นใจว่ากระบวนการการบริหารความเสี่ยง การควบคุม ภายใน และการกากับดูแลที่มีอยู่แล้ว หรือที่
จัดทาขึ้นใหม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ หรือสามารถให้คาแนะนาในการออกแบบเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
4)
การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation) ในกรณีที่มีการร้องเรียนการทุจริต
หัวหน้าฝ่ ายตรวจสอบจะมี หน้าที่ เป็น ผู้ตรวจสอบข้อเท็จ จริงเรื่องร้องเรียน โดยดาเนิ นการตามขั้นตอน
ที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 และผู้ตรวจสอบมีหน้าที่
ปฏิบัติงานตรวจสอบการทุจริตตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องคานึงถึงและให้ความสาคัญกับประเด็นที่
มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยังคงมีอยู่ โดยฝ่ายจัดการ
เป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และลงโทษการกระทาทุจริต
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5)
การร้อ งขอให้ มี ก ารตรวจสอบเป็ น กรณี พิ เศษ (Special Audit Requests) เป็ น
การตรวจสอบรายการที่ ไ ม่ ไ ด้ อ ยู่ ในแผนงานตรวจสอบประจ าปี โดยได้ รั บ การร้อ งขอเป็ น พิ เศษจาก
ฝ่ายจัดการ และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงที่ต้องรีบหาทางแก้ไขปรับปรุง
ทั้ง นี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี ห น้ าที่ ในการพิ จ ารณาความเป็ น อิส ระของหน่ วยงาน
ตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ค วามเห็ นชอบในการแต่งตั้ ง โยกย้าย พิ จ ารณาความดีความชอบ และ
การลงโทษหัวหน้า ฝ่ ายตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ. 2542
(ฉบับประมวล)
นางฉวีพร แจ่มแสง ได้ดารงตาแหน่งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตรวจสอบ ของ ปตท.สผ.
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบ
ภายในของ ปตท.สผ. มีคุณ สมบัติที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางานตรวจสอบ และได้
เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้งด้านการตรวจสอบโดยตรง ด้านการ
บริหารงานของฝ่ ายตรวจสอบ ตลอดจนด้านการปรับปรุงการทางานของผู้ตรวจสอบภายในที่ช่วยเพิ่ ม
ประสิ ทธิภ าพในการดาเนินงานของฝ่ ายตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอ และสนับ สนุนการปฏิบัติ หน้าที่ของ
คณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียด
เกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”
11.2.2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จั ดตั้งฝ่ ายกากับ การปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) ขึ้น
โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้ จัดการใหญ่ ซึ่ งฝ่ ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มี หน้าที่ ความรับผิดชอบหลักในการ
ส่งเสริม ให้กลุ่ ม ปตท.สผ. มี การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย
รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)
ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program เช่น การสื่อสารและการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาฐานข้อมูลกฎหมายของ ปตท.สผ. (Legislation Database) และระบบการติดตามการปฏิบัติตาม
กฎหมาย (Compliance Monitoring System) การระบุ แ ละประเมิ น ความเสี่ ย งด้ า นการปฏิ บั ติ ต าม
กฎหมาย การให้คาแนะนาในการเปลี่ ยนแปลงแก้ ไข หรือการออกระเบียบ นโยบาย รวมถึงข้อกาหนด
ภายในต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสานงานกับผู้กากับดูแลหรือหน่วยงานทางการภายนอก รวมทั้งมีการ
รายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเป็นประจา
นายวีระศักดิ์ แม้ นชู วงศ์ ได้รับแต่ง ตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้จั ดการอาวุโส ฝ่ายกากับ การ
ปฏิ บั ติต ามกฎเกณฑ์ ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2556 โดยรายละเอีย ดเกี่ ยวกับ หั วหน้ างานก ากั บดู แลการ
ปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างาน
กากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท”
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12. รำยกำรระหว่ำงกัน
12.1 รำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้
รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
(ปตท.)

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 65.29
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษทั
 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
 มีผู้บริหารของ ปตท. คือ
(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
(2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
(3) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
(4) นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย
เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.


ลักษณะรำยกำร
การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึง่ ประกอบด้วยการขาย
น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และ
คอนเดนเสท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


4,643.81
448.33

การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ที่
ไม่เกีย่ วข้องกัน
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
รายได้อื่น ๆ ซึ่งประกอบด้วย
 รายได้จากการรับจ้างดาเนินงานออกแบบ จัดหา
อุปกรณ์ ก่อสร้าง และทดสอบอุปกรณ์รับส่ง
ก๊าซธรรมชาติจากแท่นผลิตกลางในแหล่งบงกชใต้
มาถึงท่อส่งก๊าซเส้นที่ 3 ของ ปตท. ให้แก่ ปตท.
 รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิโตรเลียม เช่น การให้บริการคลังสินค้า
เฮลิคอปเตอร์ และทีพ่ ักแก่เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่แท่นผลิต
กลางโครงการอาทิตย์และบงกช
 รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่จังหวัด
สงขลา
 รายได้จากการบารุงรักษามิเตอร์ก๊าซธรรมชาติ
 รายได้จากการให้บริการพื้นที่ เพื่อให้ ปตท. เข้า
ปฏิบัติงานรับ-ส่งก๊าซ บนแท่นผลิตโครงการอาทิตย์
ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
 Sharing cost for IPA Exhibition in Indonesia
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


รายได้อื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ดังกล่าว
มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

2.41
0.61
0.01
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
ยอดลูกหนี้การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซ

การซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบัติงาน
ให้กับบริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกี่ยวเนื่อง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
 ยอดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่
บริษัทต้องจ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญา
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติของโครงการอาทิตย์
บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ การขายน้ามันดิบ
จากัด (มหาชน) (SPRC)
ของ SPRC โดยถือหุ้นร้อยละ 36 ของทุนจดทะเบียนและ
 ยอดรายได้รวม
ชาระแล้วของ SPRC
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

27.50  ยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดลูกหนี้ที่เกิดขึน้
จากการให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซในส่วน
งานเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยูร่ ะหว่าง
การเจรจาหาข้อสรุปกับ ปตท. ถึงจานวนเงินที่
แน่นอนสาหรับงานส่วนเพิ่มเติมดังกล่าว ทั้งนี้
การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซทั้งหมด
ดังกล่าวได้มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 ราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกีย่ วเนื่อง และค่าใช้จ่าย
อื่น ๆ มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไป
38.79
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.93  อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กาหนดตาม
1.55
อัตราค่าจ้างพนักงานที่ ปตท. ได้จ่ายจริงให้แก่
พนักงานที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษทั
1.76  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน


74.68
-

การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ที่
ไม่เกีย่ วข้องกัน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2558
รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
จากัด
(เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดย
ถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของเอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
 ผู้บริหารของบริษัท ได้แก่
(1) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
(2) นายฐิติ เมฆวิชัย
(3) นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย
(4) นายกิตินันท์ แม้นเลขา
เป็นกรรมการของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

บริษัททาสัญญาเช่าอาคารสานักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ (EnCo) กับเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อใช้
เป็นพื้นที่สานักงาน พื้นที่เก็บของและพื้นทีอ่ เนกประสงค์
รวมพื้นที่ประมาณ 47,000 ตารางเมตร โดยมีอายุสัญญา
เช่าเป็นเวลา 3 ปี และบริษัทมีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าได้
อีก 3 ปี
 ยอดค่าเช่าและค่าบริการจ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง



นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


อัตราค่าเช่าที่กาหนดเป็นอัตราค่าเช่าที่อ้างอิง
จากอัตราค่าเช่าที่ถกู ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วิธีการคานวณตามเกณฑ์
การกาหนดค่าเช่าที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจให้เช่า
อาคารสานักงาน

17.88
(1.96)
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ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
บริษัททาสัญญากูย้ ืมเงินกับเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่ง
บริษัทเป็นผู้ให้กู้โดยมีเงื่อนไขสาคัญดังนี้
 อายุเงินกู้ 13 ปี 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคม 2565
 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่าง
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์กับธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึง
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) ซึ่งอัตราดอกเบี้ย
ดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 เท่ากับ FDR
บวกร้อยละ 2 ต่อปี
 ยอดเงินให้กู้ยม
ื คงค้าง
 ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบ
ที่เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(PTT ICT)
ของ PTT ICT โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียนและ
ชาระแล้วของ PTT ICT
 ผู้บริหารของบริษัท คือ นายฐิติ เมฆวิชัย เป็นกรรมการของ PTT
ICT

บริษัทได้ทาสัญญาว่าจ้าง PTT ICT เพื่อให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบ
ที่ PTT ICT
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูร้ ะหว่างเอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์และธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552
(รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว)
และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดย
ผู้ถือหุ้นทุกรายของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์



อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตามอัตราที่
บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้
ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่ ที่
ไม่เกีย่ วข้องกัน



อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตามอัตราที่
บริษัท ได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้
ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT ICT

16.07
0.58

0.01

18.27
0.47

0.73

ส่วนที่ 2 หน้า 132

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
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ลักษณะรำยกำร

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ส่งมาช่วยปฏิบัตงิ านให้กับ
จากัด
ของ พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของ ปตท.สผ.
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส  ยอดค่าใช้จ่ายรวม

0.02

รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่
พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการใช้บริการสารสนเทศจาก IRPC ในการ
(IRPC)
ของ IRPC โดยถือหุ้นร้อยละ 38.51 ของทุนจดทะเบียนและ จัดประชุมแบบถ่ายทอดสด (Real time) สาหรับ
ชาระแล้วของ IRPC
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตามอัตราที่
บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้
ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท พีทีที
0.02
เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส จากัด
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.01
-

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้างพีทีที เมนเทนแนนซ์ ใน
เอนจิเนียริง จากัด
ของพีทีที เมนเทนแนนซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของ
การให้บริการต่าง ๆ โดยมีการทาสัญญา ดังนี้
(พีทีที เมนเทนแนนซ์)
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของพีทีที เมนเทนแนนซ์
 บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด (มหาชน)
(ปตท.สผ.ส.) ทาสัญญาการจ้างงานบารุงรักษา
และซ่อมแซม Rail Tank Wagons กับพีทีที
เมนเทนแนนซ์
 ปตท.สผ.ส. ทาสัญญาการจ้างงานบารุงรักษา
งานตรวจสอบ อุปกรณ์ และงานบริการทั่วไปกับ
พีทีที เมนเทนแนนซ์
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจเช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน





การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

1.46
-
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บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด
(มหาชน) (TIP)

บริษัท ปตท. ค้าสากล จากัด
(PTT International Trading)

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยในสินทรัพย์ของ
ของ TIP โดยถือหุ้นร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียนและ
บริษัท รวมถึงการทาประกันสุขภาพและชีวิตให้แก่
ชาระแล้วของ TIP
พนักงานของบริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
รายได้จากการปรับปรุงค่าเบีย้ ประกันความเสี่ยงภัย
ทรัพย์สินในปี 2557 ที่ได้จ่ายไว้สูงกว่าค่าเบี้ยประกันภัยที่
เกิดขึ้นจริงและรับรู้รายการปรับปรุงนี้เป็นรายได้
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
 ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ค่าใช้จ่ายและรายได้สาหรับการทาสัญญาประกันความ
ของ PTT International Trading โดยถือหุน้ ร้อยละ 100 ของ เสี่ยงราคาน้ามัน
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTT International Trading  ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง


บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จากัด



นายคณิต แสงวงศ์วาณิชย์



ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน
รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา
สัดส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว  ยอดรายได้รวม
ของบริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย (ประเทศไทย) จากัด
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
ผูบ้ ริหาร ปตท.สผ.

รายได้จากการขายรถยนต์ให้นายคณิต แสงวงศ์วาณิชย์
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาสัญญาประกันความ
เสี่ยงราคาน้ามัน มีการกาหนดราคา/เงื่อนไข
เป็นไปตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับ
ที่กาหนดให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

14.07
-

1.13
-

1.86
23.97
6.02

0.01
-

0.04
-
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ลักษณะควำมสัมพันธ์
กรรมการและผู้บริหาร ปตท.
 กรรมการ ปตท.สผ.


ลักษณะรำยกำร
รายได้จากการขายรถยนต์ให้นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


0.09
-

การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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12.2 ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรระหว่ำงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกสาหรับรอบปีบัญ ชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี ความจาเป็น
มี เ งื่ อ นไขและราคาที่ ยุ ติ ธ รรมเหมาะสม และ/หรื อ เท่ า เที ย มกั บ ธุ ร กรรมที่ ท ากั บ บุ ค คลภายนอก
(Arm’s length basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายของบริษัท
ก่อนการทารายการแล้ว
12.3 มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยว
โยงกัน หรือรายการระหว่างกันอย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองและการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
คณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้
มี ค วามถู ก ต้ อ งและครบถ้ ว น ทั้ ง นี้ บริ ษั ท ได้ ก าหนดนโยบายเรื่ อ งความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ไ ว้
อย่างชั ด เจน เพื่ อให้ก รรมการและพนั กงานได้ยึด ถือและปฏิ บั ติต ามอย่ างถู กต้ อง และกาหนดขั้น ตอน
ในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและพนักงานไว้ด้วย
ทั้งนี้ หากรายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทา
รายการกับบริษัท กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรือ
อนุมัติรายการดังกล่าว และรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขและใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการเข้าทา
รายการกับบุคคลภายนอกด้วย
12.4 นโยบำยและแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
12.4.1 นโยบำยของบริษัทในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
การเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นการดาเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท
โดยไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎข้อบังคับ
ของตลาดหลั กทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย หรือหน่ วยงานก ากั บ ดู แลอื่น ในเรื่อ งการท ารายการระหว่างกั น
อย่างเคร่งครัด และคานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใช้ราคาตลาดที่อ้างอิงได้
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตาม
นโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
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12.4.2 แนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลัก
ได้แก่ รายการตามธุรกิจปกติ รายการเช่าอาคารสานักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่าง
การทารายการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รายการขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มและรายการซื้ อ น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง : เนื่ อ งจากรายการ
ดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุไว้ตามสัญญา ดังนั้น
บริษั ทจะยัง คงมี การทารายการดั งกล่ าวอย่างต่อเนื่ อง เนื่องจากมี ความจ าเป็ นต่อการประกอบกิจ การ
ของบริษัท
(2) รายการเช่ า อาคารส านั ก งาน: เนื่ อ งจากรายการเช่ า พื้ น ที่ อ าคารส านั ก งานมี ค วาม
สมเหตุสมผลและมีความจาเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทา
รายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(3) รายการว่าจ้ างการให้บ ริก ารด้ านเทคโนโลยีแ ละสารสนเทศ: เนื่ อ งจากรายการว่าจ้ าง
การให้ บ ริก ารด้ า นเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ มี ค วามสมเหตุ ส มผลและมี ค วามจ าเป็ น เพื่ อ สนั บ สนุ น
การประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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13. ข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ

บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ. %
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อค้า
ลูกหนี้บริษทั ใหญ่
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อนื่
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

2,350,960 10.9
143 0.0
882,835 4.1
146,710 0.7
141,782 0.7
45,387 0.2
327,807 1.5
186,409 0.9
4,082,033 18.9

3,930,360 16.9
176 0.0
630,911 2.7
151,231 0.6
116,510 0.5
31,114 0.1
365,073 1.6
338,730 1.5
5,564,105 23.9

2,995,403 15.2
264,160 1.3
118 0.0
475,827 2.4
84,251 0.4
101,057 0.5
47,214 0.2
404,269 2.1
328,407 1.7
4,700,706 23.9

1,659 0.0
36,842 0.2
24,672 0.1
27,176 0.1
12,650,224 58.7
992,293 4.6
3,279,089 15.2
354,943 1.6
112,452 0.5
17,479,350 81.1
21,561,383 100.0

900 0.0
39,097 0.2
23,547 0.1
17,595 0.1
11,485,943 49.4
1,126,774 4.8
4,525,096 19.4
280,581 1.2
207,049 0.9
17,706,582 76.1
23,270,687 100.0

875 0.0
42,861 0.2
21,297 0.1
16,072 0.1
9,652,406 49.1
1,014,382 5.2
3,691,165 18.8
180,092 0.9
322,470 1.6
14,941,620 76.1
19,642,326 100.0
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บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2557
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ. %
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุ้น
หนี้สนิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
ค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอืน่
รวมหนี้สนิ หมุนเวียน
หนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ
รวมหนี้สนิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สนิ
ส่วนของผูถ้ อื หุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลี ักษณะคล้ายทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จดั สรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผูถ้ อื หุ้น
รวมหนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (ดอลลาร์ สรอ.)
จานวนหุ้นที่ออกและชาระเต็มมูลค่าปลายงวด(พันหุ้น)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

131,039
356,523
25,073
851,484
49,505
972,249
35,870
48,198
135,367
2,605,308

0.6
1.7
0.1
3.9
0.2
4.5
0.2
0.2
0.6
12.1

129,864
749,216
10,621
911,084
57,676
865,714
213
54,914
81,220
2,860,522

0.6
3.2
0.0
3.9
0.2
3.7
0.0
0.2
0.3
12.3

118,302
16,889
614,915
32,813
501,511
6,770
53,196
63,374
1,407,770

0.6
0.1
3.1
0.2
2.6
0.0
0.3
0.3
7.2

2,608,762
1,057,696
1,639,495
18,218
103,801
1,186,896
530,471
91,916
7,237,255
9,842,563

12.1
4.9
7.6
0.1
0.5
5.5
2.5
0.4
33.6
45.6

2,504,875
974,625
1,499,847
2,558
110,896
2,163,120
492,511
113,750
7,862,182
10,722,704

10.8
4.2
6.4
0.0
0.5
9.3
2.1
0.5
33.8
46.1

2,434,698
570,543
1,269,541
99,189
2,085,820
295,487
151,287
6,906,565
8,314,335

12.4
2.9
6.5
0.5
10.6
1.5
0.8
35.2
42.3

150,684
3,439,037
156,571

0.7
15.9
0.7

150,684
3,439,037
1,152,103

0.6
14.8
5.0

150,684
3,439,037
1,152,103

0.8
17.5
5.9

15,048 0.1
431,231 2.0
7,547,030 35.0
(20,781) (0.1)
11,718,820 54.4
21,561,383 100.0
2.95
3,969,985

15,048 0.1
431,231 1.9
7,462,227 32.1
(102,347) (0.4)
12,547,983 53.9
23,270,687 100.0
3.16
3,969,985

15,048 0.1
431,231 2.2
6,288,214 32.0
(148,326) (0.8)
11,327,991 57.7
19,642,325 100.0
2.85
3,969,985

ส่วนที่ 3 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556*
พันดอลลาร์ สรอ.

%

2557
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.
%

2558
พันดอลลาร์ สรอ.

%

รายได้
รายได้จากการขาย

7,171,896

96.3

7,319,189

93.4

5,325,915

94.2

150,675

2.0

137,925

1.8

118,488

2.1

33,065

0.4

22,932

0.3

31,916

0.6

-

197,018

2.5

132,161

2.3

89,263

1.2

156,639

2.0

45,200

0.8

7,444,899

100.0

7,833,703

100.0

5,653,680

100.0

ค่าใช้จา่ ยการดาเนินงาน

827,377

11.1

856,507

10.9

709,766

12.6

ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิโตรเลียม

172,020

2.3

332,917

4.2

183,547

3.2

ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร

332,662

4.5

370,562

4.7

277,472

4.9

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม

816,741

11.0

608,803

7.8

426,045

7.5

1,637,400

22.0

2,562,087

32.7

2,719,715

48.1

89,550

1.2

49,456

0.6

69,424

1.2

ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน

5,440

0.1

-

ค่าตอบแทนผู้บริหาร

6,185

0.1

6,059

0.1

3,778

0.1

1,385,210

24.5

รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
ดอกเบีย้ รับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อนื่ ๆ
รวมรายได้

-

ค่าใช้จ่าย

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

-

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

-

-

996,790

12.7

ค่าใช้จา่ ยอืน่ ๆ

-

-

41,125

0.5

-

-

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

200,765

2.7

259,337

3.3

251,981

4.5

รวมค่าใช้จ่าย

4,088,140

54.9

6,083,643

77.7

6,026,938

106.6

6,157

0.1

21,942

0.3

9,028

0.2

กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้

3,362,916
(1,516,270)

45.2
(20.4)

1,772,002
(1,094,543)

22.6
(14.0)

(364,230)
(489,360)

(6.4)
(8.7)

กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี

1,846,646

24.8

677,459

8.6

(853,590)

(15.1)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ดอลลาร์ สรอ.)

0.46

0.16

(0.22)

* ข้อมูลตามงบการเงินปี 2556 ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ส่วนที่ 3 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจตัดจ่าย
ค่าใช้จา่ ยตัดจ่ายอืน่
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
(กาไร) ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
(กาไร)ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้อนื่
ขาดทุนจากการยกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบีย้ รับต่ากว่าดอกเบีย้ จ่าย
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD
เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินให้กู้ยืม
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มตี ัวตนเพิ่มขึ้น
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2556*

2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

3,362,915

1,772,002

(364,230)

(6,157)
1,637,400
71,438
6,953
7,834
(6,884)
11,322
12,596
26,440
161,221
5,285,078
(1,545,232)
3,739,846

(21,942)
2,562,087
996,790
266,423
7,940
(1,724)
(1,037)
(24,267)
(32,136)
11,893
(11,384)
15,301
28,903
229,224
5,798,074
(1,481,985)
4,316,089

(9,028)
2,719,715
1,385,210
147,988
31,227
9,888
(13,828)
(21,550)
17,896
(649)
211,584
4,114,223
(1,225,571)
2,888,652

(240,945)
513
801
(2,633,409)
(32,847)
(2,905,887)

1,311
388,488
(812,832)
3,835
659
(2,051,479)
(532,003)
(3,002,021)

(264,160)
(2,650)
2,161
4,403
9,293
581
(1,743,527)
(142,135)
(2,136,034)

ส่วนที่ 3 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2556*
พันดอลลาร์ สรอ.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายชาระคืนสุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลี ักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลี ักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มลี ักษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ ปี

(62,000)
500,000
(175,605)
(164,333)
(9,778)
(9,393)
(783,293)
(704,402)
129,557
2,291,919
2,421,476
(64,438)
2,357,038

2557
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.
601,456
(360,086)
(182,548)
(29,414)
(735)
1,000,000
(33,399)
(4,467)
(735,573)
255,234
1,569,302
2,350,960
3,920,262
10,098
3,930,360

2558
พันดอลลาร์ สรอ.
(700,000)
(411,469)
(186,916)
(65,893)
(297,702)
(1,661,980)
(909,362)
3,930,360
3,020,998
(25,595)
2,995,403

* ข้อมูลตามงบการเงินปี 2556 ที่ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557

ส่วนที่ 3 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
2556

2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.57

1.95

3.34

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.30

1.65

2.71

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.50

1.58

1.35

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

7.07

8.23

8.11

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

52

44

45

อัตรากาไรสุทธิ

%

24.80

8.65

(15.10)

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

16.47

5.58

(7.15)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

8.96

3.02

(3.98)

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

23.12

20.28

12.71

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.36

0.35

0.26

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.34

0.34

0.27

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

เท่า

25.74

20.37

15.25

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

40

82

N/A

มูลค่าหุ้นตามบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2.95

3.16

2.85

กาไรสุทธิต่อหุ้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

0.46

0.16

(0.22)

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

6.00

4.50

3.00

สินทรัพย์รวม

%

9.80

7.93

(15.59)

หนี้สินรวม

%

10.14

8.94

(22.46)

รายได้จากการขาย

%

N/A

N/A

(26.99)

กาไรสุทธิ

%

0.06

(63.31)

(226.00)

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุ้น

อัตราการเติบโต

ส่วนที่ 3 หน้า 6

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

14. กำรวิเครำะห์และคำอธิบำยของฝ่ำยจัดกำร
14.1 บทสรุปผู้บริหำร
ภาพรวมราคาน้้ามันดิบในปี 2558 มีการปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ราคาน้้ามันดิบดูไบ
ในช่วงครึ่งปีแรกขยับอยู่ในกรอบ 45 - 65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล โดยราคามีการฟื้นตัวในช่วงสั้นและได้
ปรับตัวขึ้นไปแตะระดับสูงสุดของปีที่ 65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในไตรมาส 2 เนื่องจากความกังวลต่อ
เหตุการณ์ความไม่สงบในตะวันออกกลางและการผลิตน้้ามันดิบในสหรัฐอเมริกาเริ่มมีสัญญาณชะลอตัว
แต่ในช่วงครึ่งปีหลัง ราคาน้้ามันได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสถานการณ์อุปทานล้นตลาดจาก
ก้าลังการผลิตที่ยังคงอยู่ในระดับสูงทั้งจากกลุ่มโอเปกและสหรัฐอเมริกา โดยในไตรมาส 4 ก้าลังการผลิต
ของกลุ่มโอเปกเฉลี่ยสูงกว่า 31.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยเฉพาะจากซาอุดิอาระเบียและอิรักซึ่งเพิ่มก้าลังการ
ผลิตอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ก้าลังการผลิตน้้ามันดิบของสหรัฐอเมริก าอยู่ที่ประมาณ 9.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน
โดยได้ปรับลดจากครึ่งปีแรกของปี 2558 เพียง 0.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ ในขณะที่
เศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะเศรษฐกิจจีนกลับชะลอตัวลงซึ่งส่งผลให้เกิดความกังวลต่อแนวโน้มความต้องการ
ใช้น้ามันดิบในอนาคต ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคม การที่กลุ่มโอเปกตัดสินใจคงนโยบายเพิ่มก้าลังการผลิตเพื่อ
รักษาส่วนแบ่งตลาด การประกาศขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ และการยกเลิกกฎหมายห้ามส่งออก
น้้ามันดิบของสหรัฐอเมริกา เป็นแรงกดดันให้ราคาน้้ามันดิบลดลงต่้ากว่า 40 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ซึ่งเป็น
ระดับต่้าสุดในรอบ 11 ปี ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยน้้ามันดิบดูไบไตรมาส 4 ปี 2558 อยู่ที่ 40.7 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ปรับลดลงจากไตรมาสก่อนหน้าที่ 49.7 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล และราคาเฉลี่ยน้้ามันดิบดูไบปี 2558 อยู่ที่
50.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากปีก่อนหน้าที่ 96.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
ส้าหรับเศรษฐกิจไทยในปี 2558 ธนาคารแห่งประเทศไทยประเมินการขยายตัวที่ร้อยละ 2.8
เนื่องจากการลงทุนภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีหลัง รวมถึงการท่องเที่ยว
ในประเทศที่ยังขยายตัวดี ส้าหรับอัตราดอกเบี้ย คณะกรรมการนโยบายการเงินแห่งธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายอยู่ที่ร้อยละ 1.50 ต่อปี ในขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย
จากร้อยละ 0.25 เป็นร้อยละ 0.5 ในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวมาอยู่ที่
36.09 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี 2558 โดยแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สิ้นไตรมาส 3 ปี 2558 ที่
36.37 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. แต่อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สิ้นปี 2557 ที่ 32.96 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ทั้งนี้ ค่าเงินบาทที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษีเงินได้ที่เกิดจาก
ความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
หัวข้อ “ผลการด้าเนินงาน”
จากราคาน้้ามันที่ปรับตัวลดลงและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าอย่างต่อเนื่องในปี 2558 ส่งผลให้
ปตท.สผ. ต้ อ งมี ก ารบั น ทึ ก ด้ อ ยค่ า สิ น ทรั พ ย์ (Impairment) จ้ า นวน 1,385 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. และมี
ค่าใช้จ่ายทางภาษีรอการตัดบัญชี และภาษีอื่นๆ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากความแตกต่างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ใน
การยื่นภาษี กับ สกุล เงินที่ใช้ ในการบั นทึกบัญ ชีตามมาตรฐานบั ญ ชี อีกจ้ านวน 279 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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โดยการบันทึกค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นการบันทึกตามมาตรฐานบัญชี และส่วนใหญ่ไม่ได้กระทบกับกระแส
เงินสด ส่งผลให้ผลการด้าเนินงานปี 2558 ขาดทุนสุทธิจ้านวน 854 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทั้งนี้ บริษัทน้้ามัน
หลายแห่งทั่วโลกก็ได้รับผลกระทบจากราคาน้้ามันที่ปรับตัวลดลงและมีการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์เช่นกัน
ในปี 2558 ปตท.สผ. มีรายได้รวมจ้านวน 5,654 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับ 7,834
ล้ านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2557 โดยมี สาเหตุ หลั ก มาจากราคาขายเฉลี่ ยที่ ล ดลงตามราคาน้้ ามั น ดิ บ ใน
ตลาดโลกมาอยู่ ที่ 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่ อ บาร์ เรลเที ย บเท่ า น้้ า มั น ดิ บ จาก 63.71 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อ บาร์เรลเที ย บเท่ าน้้ ามั น ดิ บ ในปี 2557 แม้ ว่าในปี 2558 จะมี ป ริม าณการขายเฉลี่ ย เพิ่ ม ขึ้น จากเดิ ม
ในปี 2557 ที่ 312,569 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน เป็น 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมาย ส้าหรับค่าใช้จ่ายรวมก่อนบันทึกการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี
2558 อยู่ที่ 4,642 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงเมื่อเทียบกับ 5,087 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2557 เนื่องจาก
บริษัทได้มีมาตรการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายตามโครงการ SAVE to be SAFE โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายและ
เงินลงทุนได้ประมาณร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับแผนงบประมาณประจ้าปี 2558 ส่งผลให้ต้นทุนขายต่อหน่วย
(Unit Cost) ของบริษัทลดลงทั้ งในส่ วนของค่าใช้จ่ ายด้าเนินงาน ค่าใช้จ่ ายบริหาร ค่าใช้ จ่ายการส้ารวจ
รวมถึงค่าใช้จ่ายทางการเงิน จากเดิมที่ 43.45 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในปี 2557 เป็น 38.88 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลในปี 2558 หรือลดลงกว่าร้อยละ 11 ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากการเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงาน
และลดต้นทุน โดยยังคงรักษามาตรฐานความปลอดภัย เช่น การลดจ้านวนวันและค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม
โดยเฉพาะในอ่าวไทย ซึ่ งที่ ผ่ านมาสามารถปรับลดได้มากกว่าร้อยละ 20 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ เช่ น
การลดจ้ านวนเรือ การลดการสั่ งซื้ ออุปกรณ์ การผลิตเพื่อมาเก็บไว้ รวมถึงการเจรจาต่อรองสัญญาจั ดจ้าง
อุปกรณ์ และบริการต่ างๆ ทั้ งที่ มี อยู่ในปัจ จุ บั น และที่จ ะจั ด จ้ างในอนาคต รวมถึ งและการบริหารจั ด การ
โครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสม
ส้าหรับความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศส้าหรับ 11 เดือนแรกของปี 2558 อยู่ที่ประมาณ
2.08 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.2 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
(ข้อมูลกระทรวงพลังงาน) ตามสภาพเศรษฐกิจที่ก้าลังฟื้นตัวและแรงสนับสนุนจากราคาพลังงานที่ลดลง
ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
(หน่วย: ล้ำนดอลำร์ สรอ.)
รายได้รวม
รายได้จากการขาย
EBITDA
ก้าไร (ขาดทุน) ส้าหรับงวด
ก้าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (ดอลลาร์ สรอ.)
ก้าไร (ขาดทุน) จากการด้าเนินงานตามปกติ
ก้าไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-recurring

2558
5,654
5,326
3,844
(854)
(0.22)
718
(1,572)

2557
(ปรับปรุงใหม่)
7,834
7,319
5,282
677
0.16
1,538
(861)

% เพิ่ม(ลด)
YTD
(28)
(27)
(27)
>(100)
>(100)
(53)
(83)
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14.2 ผลกำรดำเนินงำน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ย

หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่านา้ มันดิบต่อวัน

ตำม นิดป ตรเลียม
322,167

312,569

97,919

103,775

224,248

208,794

2558

2557

ตำมส่วน ูมิ ำค

322,167

น้้ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ
ภูมิภาคอื่น ๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย

312,569

60,672

46,460

239,793

239,570

2558

2557

14.2.1 ตำรำงสรุปผลกำรดำเนินงำนรวมจำแนกตำมส่วนงำน
รำคำขำยเฉลี่ยและนำมันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้้ามันดิบดูไบ (/BBL)

2558

2557
% เพิ่ม(ลด)
(ปรับปรุงใหม่)
YTD
45.29
63.71
(29)
50.91
96.60
(47)

2558

กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- ตะวันออกกลาง
ท่อขนส่งก๊าซ
ส้านักงานใหญ่และอื่น ๆ
รวม

2557
(ปรับปรุงใหม่)

% เพิ่ม(ลด)
YTD

(1,072)

331

>(100)

373

1,441

(74)

(1,445)

(1,110)

(30)

(101)

252

>(100)

(630)

(645)

2

(653)

(657)

1

(28)

(82)

66

(33)

22

>(100)

356

276

29

(138)

70

>(100)

(854)

677

>(100)
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14.2.2 ผลกำรดำเนินงำนเปรียบเทียบรำยปี
1) ผลกำรดำเนินงำนรวม
ผลการด้าเนินงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยส้าหรับปี 2558 มีขาดทุ นสุทธิ 854
ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 1,531 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับปี 2557 จ้านวน 677 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้
จากการขายที่ลดลงจ้านวน 1,993 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากราคาขายเฉลี่ยที่ ลดลงเป็น 45.29 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ (ส้าหรับปี 2557: 63.71 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ) แม้ว่า
ปริมาณการขายเฉลี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็น 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับปี 2557: 312,569
บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน) โดยปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้นนั้น ส่วนใหญ่มาจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมี
การขายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมีนาคม 2557 และเริ่มมีการผลิตเต็มก้าลังในเดือน
สิ ง หาคม 2557 นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารรั บ รู้ ข าดทุ น จากการด้ อ ยค่ า ของสิ น ทรั พ ย์ เพิ่ ม ขึ้ น จ้ า นวน 388
ล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 606 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามก้าไรที่ลดลง
ขาดทุนจากรายการ Non-Recurring ส้าหรับปี 2558 มีจ้านวน 1,572 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนเพิ่มขึ้น 711 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปี 2557 ที่มีขาดทุนจากรายการ Non-Recurring จ้านวน 861
ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้
ภาษี เงิน ได้ที่ เกิ ดจากผลกระทบของอั ตราแลกเปลี่ ยนและภาษี เงิน ได้ ที่ค้ านวณจากผลก้าไร (ขาดทุ น )
จากการแปลงค่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากรมีจ้านวน
เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
2) ผลกำรดำเนินงำนจำแนกตำมส่วนงำน
ส้ าหรับ ปี 2558 มี ขาดสุท ธิ จ้ านวน 854 ล้ านดอลลาร์ สรอ. มี ผลการด้ าเนิ น งาน
ลดลงจ้านวน 1,531 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่ าร้อยละ 100 เมื่ อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิปี 2557
จ้านวน 677 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการด้าเนินงานที่ลดลงส่วนใหญ่มาจากธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
จ้านวน 1,403 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 และส่วนของส้านักงานใหญ่และอื่นๆ ที่มีผล
การด้าเนินงานลดลงจ้านวน 208 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100
2.1) ส่วนงำนสำรวจและผลิตป ตรเลียม
2.1.1)

ประเทศไทย

ก้าไรสุทธิ ส้าหรับปี 2558 จ้ านวน 373 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
จ้านวน 1,068 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับปี 2557 จ้านวน
1,441 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากรายได้จากการขายที่ลดลงเนื่องจากราคาขายที่ปรับตัว
ลดลง นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นโดยหลักจากโครงการอาทิตย์ และเอส1 ตามสินทรัพย์พร้อมใช้งานที่
เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลงตามก้าไรที่ลดลง
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2.1.2)

ต่ำงประเทศ

ขาดทุนสุทธิส้าหรับปี 2558 จ้านวน 1,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุน
เพิ่มขึ้นจ้านวน 335 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 30 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนส้าหรับปี 2557 จ้านวน
1,110 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากขาดทุนสุทธิที่เพิ่มขึ้นของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ขาดทุนสุทธิของส่วนงานเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นส้าหรับปี 2558
จ้านวน 101 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานลดลงจ้านวน 353 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับปี 2557 ที่มีจ้านวน 252 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
การรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ นอกจากนี้ ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากโครงการซอติก้าที่เริ่มมี
การขายในสาธารณรัฐแห่ งสหภาพเมียนมาร์ในเดือนมี นาคม 2557 และเริ่มมี การผลิ ตเต็ มก้าลังในเดือน
สิงหาคม 2557
2.2) ส่วนงำนสำนักงำนใหญ่และอื่นๆ
ขาดทุนสุทธิส้าหรับ ปี 2558 จ้านวน 138 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงาน
ลดลงจ้านวน 208 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับก้าไรสุทธิส้าหรับปี 2557
จ้านวน 70 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ที่ค้านวณจากผลก้าไรจากการแปลงค่าอัตรา
แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศให้เป็นเงินตราไทยตามประมวลรัษฎากรมีจ้านวนเพิ่มขึ้นจากการที่ในปี 2558
ค่าเงินบาทอ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. และก้าไรจากอนุพันธ์ทางการเงินมีจ้านวนลดลง
14.2.3 ฐำนะกำรเงิน
หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.

23,271
สินทรัพย์หมุนเวียน

5,564

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

17,707

19,642

2,861
7,862

4,701

12,548

14,941

A ธันวำคม
YE 142557
LE
ณYE
วัน14
ที่ 31

1,408

หนี้สินหมุนเวียน

6,906

หนี้สินไม่หมุนเวียน

11,328

ส่วนของผู้ถือหุ้น

YE 152558
LE
ณYEวั15
นทีA่ 31 ธันวำคม

1)

สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,642
ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 708,864 ล้านบาท) ลดลงจ้านวน 3,629 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 จ้านวน 23,271 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 767,073 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
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1.1) สินทรัพ ย์หมุ นเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงิน สด รายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้บริษัทใหญ่ และพัสดุคงเหลือ โดยมีจ้านวนลดลง 863 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก
จากเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสั้นลดลง 670 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้
ลูกหนี้บริษัทใหญ่ลดลงจ้านวน 155 ล้านดอลลาร์ สรอ.
1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุนซึ่งอยู่ภายใต้บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ -สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ
และค่าความนิยม โดยมีจ้านวนลดลง 2,766 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเป็นผลของการรับรู้การด้อยค่าของ
สินทรัพย์และการตัดค่าเสื่อมราคา แม้ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
2)

หนีสิน
ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษั ท ย่ อ ยมี ห นี้ สิ น รวม 8,314 ล้ า น
ดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 300,053 ล้านบาท) โดยมีหนี้สินที่มี ดอกเบี้ยจ้านวน 3,005 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ซึ่ ง หนี้ สิ น ลดลงจ้ านวน 2,409 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากหนี้ สิ น รวม ณ วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2557 จ้ านวน
10,723 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 353,453 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
2.1) หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเจ้าหนี้การค้า ค่าใช้จ่ ายค้างจ่าย และ
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย โดยมีจ้านวนลดลง 1,453 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากหนี้สินระยะยาวที่ถึงก้าหนด
ช้าระภายในหนึ่งปีลดลงจ้านวน 749 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นการช้าระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน นอกจากนี้ ภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลงจ้านวน 660 ล้านดอลลาร์ สรอ.
2.2) หนี้ สิ นไม่ หมุ นเวียนส่วนใหญ่ ป ระกอบด้วย หุ้น กู้และเงิน กู้ยืม จากสถาบั น
การเงิน หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิตและประมาณการ
หนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม โดยมีจ้านวนลดลง 956 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
จากการช้ าระคืนเงิน กู้ยืม ระยะยาวสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา (475 ล้ านดอลลาร์แคนาดา) นอกจากนี้
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีและประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม
ลดลงจ้านวน 427 ล้านดอลลาร์ สรอ.
3)

ครงสร้ำงเงินทุนบริษัท

โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วยส่วนทุนจ้านวน 11,328
ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สิ นรวมจ้ านวน 8,314 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่ งเป็น หนี้สินที่มี ดอกเบี้ ยจ้ านวน
3,005 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.32 และมี อายุเงินกู้ ถัวเฉลี่ย 8.17 ปี ทั้งนี้
หนี้สินที่มีดอกเบี้ยอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 100 ส้าหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่
ต่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 82 ต่อ 18
ทั้งนี้ ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมด้านการเงินดังนี้
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3.1) วันที่ 19 กรกฎาคม 2558 และ 4 สิงหาคม 2558 บริษัท พีทีทีอีพี ออสเตรเลีย
อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์ พีทีวาย จ้ากัด (PTTEP AIF) ได้ด้าเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและ
ไม่ด้อยสิทธิของบริษัท PTTEP AIF ตามก้าหนด จ้านวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 200 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ตามล้าดับ
3.2) วันที่ 21 กันยายน 2558 บริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา อินเตอร์เนชั่นแนล ไฟแนนซ์
จ้ า กั ด (PTTEP CIF) ได้ ด้ า เนิ น การโอนเงิ น เพื่ อ ช้ า ระคื น เงิ น กู้ ยื ม ระยะยาวก่ อ นก้ า หนดแก่ ธ นาคาร
JPMorgan Chase Bank, N.A., (Toronto Branch) จ้านวน 100 ล้านดอลลาร์แคนาดา
3.3) วันที่ 30 กันยายน 2558 ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการโอนเงินเพื่อช้าระคืนเงินกู้ยืม
ระยะยาวก่อนก้าหนดแก่ธนาคารธนชาติ จ้ากัด (มหาชน) จ้านวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ.
3.4) วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558 และ 26 พฤศจิกายน 2558 PTTEP CIF ได้ช้าระคืน
เงินกู้ยืมระยะยาวก่อนก้าหนดแก่ CITIBANK, N.A., Canadian Branch จ้านวน 75 ล้านดอลลาร์แคนาดา
และธนาคาร Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Canada), ธนาคาร Mizuho Corporate Bank, Ltd., และ
ธนาคาร Sumitomo Mitsui Banking Corporation of Canada จ้านวน 300 ล้านดอลลาร์แคนาดา ตามล้าดับ
14.2.4 กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.

แหล่งที่มำของเงินทุน

รับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ
รับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน
(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

แหล่งที่ใ ้ไปของเงินทุน

2,878
14

3,548
298

จ่ายเงินปันผล

1,364

จ่ายในกิจกรรมจัดหาเงิน

1,886

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์

2,864

งวดสิบสองเดือน ปี 2558

Source

Use

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้น ซึ่งเป็นเงินฝากประจ้าธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจ้านวน
3,260 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 670 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วั นที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งมี
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ้านวน 3,930 ล้านดอลลาร์ สรอ.
1)

แหล่งที่มาของเงินทุนจ้านวน 2,878 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น

1.1) เงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงานซึ่งเป็นผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้
จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายส้าหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้
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1.2) เงินสดรับจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ ซึ่งเป็นเงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
และเงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้นและจากเงินให้กู้ยืม
2)

แหล่งใช้ไปของเงินทุนจ้านวน 3,548 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น

2.1) เงินสดสุทธิใช้ไปในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการอาทิตย์ โครงการซอติก้าและโครงการคอนแทร็ค 4
2.2) เงินสดใช้ไปกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการช้าระคืนหุ้นกู้และเงินกู้ยืม
ระยะยาว รวมทั้งการจ่ายดอกเบี้ย
2.3) เงินปันผลจ่ายส้าหรับผลการด้าเนินงานส้าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557
และงวด 6 เดือนแรกของปี 2558
14.2.5 อัตรำส่วนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
2558
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราก้าไรสุทธิ
อัตรำส่วนวิเครำะห์น ยบำยทำงกำรเงิน (เท่ำ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

2557
(ปรับปรุงใหม่)

70.60
(7.15)
(14.95)

70.84
5.58
8.61

0.27
0.78

0.34
0.80

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย =

อัตราส่วนก้าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จาก
การขายรวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ

อัตราก้าไรสุทธิ

=

ก้าไรสุทธิต่อรายได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

=

ก้าไรสุทธิต่อส่วนของผูถ้ ือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบีย้ ต่อก้าไรย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนหักดอกเบี้ย
ภาษี และค่าเสื่อมราคา

14.3 ควำมคืบหน้ำ ครงกำรที่สำคัญ
ส้าหรับปี 2558 ปตท.สผ. มีโครงการและด้าเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
รวมทั้งสิ้นจ้านวน 38 โครงการใน 11 ประเทศ โดยมีรายละเอียดที่ส้าคัญ ดังนี้
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14.3.1) ครงกำรในประเทศไทย
ปตท.สผ. มี โครงการในประเทศจ้ านวน 16 โครงการ ส่ วนใหญ่ เป็ น โครงการ
ที่ด้าเนิน การผลิ ตแล้ ว (Producing Phase) ทั้ งในอ่าวไทยและบนบก โดยในปี 2558 โครงการผลิต เช่ น
โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และโครงการคอนแทร็ค 4 สามารถรักษาระดับการผลิตได้
อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 239,793 บาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 74 ของปริมาณการขายทั้งหมด
14.3.2) ครงกำรในเอเ ียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ้านวน 13 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเ ซีย
(อินโดนีเซีย) โดยในปี 2558 โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ
60,672 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณการขายทั้งหมด
ส้ าหรับ ครงกำรที่ ด ำเนิ น กำรผลิ ต แล้ ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้
ด้าเนินกิจกรรมในโครงการที่ส้าคัญ เช่น ครงกำรซอติก้ำ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์
ปัจจุบันโครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้คงที่และตามเป้าหมาย โดยโครงการได้ก่อสร้างแท่นหลุมผลิต
เฟส 1B แล้วเสร็จจ้านวน 1 แท่น และอยู่ระหว่างการก่อสร้างอีก 3 แท่น เพื่อรั กษาระดับการผลิต นอกจากนี้
โครงการได้ เสร็จ สิ้ น การเจาะหลุ ม ประเมิ น จ้ า นวน 10 หลุม ที่ เริ่ม ด้ าเนิ น การตั้ ง แต่ ไตรมาส 3 ปี 2557
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมินศักยภาพและวางแผนการพัฒนาต่อไปในอนาคต โดยในปี 2558 มีปริมาณ
การขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 314 ล้านลู กบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,541 บาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน) ครงกำรเวียดนำม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
เวียดนาม โครงการประสบความส้าเร็จในการด้าเนินการผลิตครั้งแรกจากแท่นหลุมผลิต H5 ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้
ของแหล่งเทจั๊กจั๋ง (Te GIac Trang Field : TGT) ในเดือนสิงหาคม 2558 โดยปัจจุบันแท่นหลุมผลิต H5
สามารถผลิตน้้ามันดิบที่อัตราเฉลี่ยประมาณวันละ 11,000 บาร์เรล ตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งนี้ ในปี 2558
โครงการมีปริมาณการขายน้้ามันดิบเฉลี่ย 31,294 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ ยที่
ประมาณ 16 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 3,981 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน)
ส้าหรับ ครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้
ด้าเนินกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น ครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์
ในปี 2558 โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินเพิ่มเติมตามแผนงานที่วางไว้ทั้งหมด 5 หลุม โดยไม่พบ
ศักยภาพเชิงพาณิชย์จ้านวน 4 หลุมในไตรมาส 3 ปี 2558 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาทางวิศวกรรม
เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
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ครงกำรเมียนมำร์ พี เอสซี จี และอีพี 2 เป็นโครงการบนบก ตั้งอยู่ในพื้นที่
บริเวณ Central Myanmar Basin ประเทศเมี ยนมาร์ ในปี 2558 โครงการได้เจาะหลุม ส้ารวจทั้ง 4 หลุม
ตามข้อผูกพันการส้ารวจปิโตรเลียมช่วงที่ 1 ซึ่งไม่พบศักยภาพปิโตรเลียม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการยื่นขอ
ขยายเวลาส้ารวจเพื่อการศึกษาศักยภาพปิโตรเลียมเพิ่มเติมกับรัฐบาลเมียนมาร์
14.3.3) ครงกำรในออสตรำเลเ ีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย 14 แปลงสัมปทาน
ส้าหรับแหล่งที่ดำเนินกำรผลิตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทำรำ
(Montara) ในปี 2558 มี ป ริม าณการขายโดยเฉลี่ ย อยู่ ที่ ป ระมาณ 16,288 บาร์เรลต่ อ วั น หรือ คิ ด เป็ น
ประมาณร้อยละ 5 ของปริมาณการขายทั้งหมด ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้ ส้าหรับ แหล่งที่อยู่
ระหว่ ำ งกำรส ำรวจ (Exploration Phase) ในปี 2558 ปตท.สผ. อยู่ระหว่างการวิเคราะห์ศักยภาพเชิ ง
พาณิ ช ย์ ข องแหล่ ง Cash/Maple และหาแนวทางพั ฒ นา พร้ อ มทั้ ง อยู่ ระหว่ า งการศึ ก ษาข้ อ มู ล ทาง
ธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ในแปลงสัมปทานที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อก้าหนดแนวทางการส้ารวจที่เหมาะสมต่อไป
14.3.4) ครงกำรในทวีปอเมริกำ
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ้านวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา
และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล)
โดย ครงกำรทั งสำมอยู่ ระหว่ ำ งกำรส ำรวจ (Exploration Phase) ส้ าหรับ
ครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์ ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา โครงการได้ด้าเนินการ
ยื่นขออนุมัติพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบาลอัลเบอร์ต้า เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ตาม
เนื่องจากราคาน้้ามันที่ลดลง โครงการจึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการด้าเนินงานในอนาคต โดยจะเน้น
การศึกษาเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการเป็นหลัก
ส้าหรับในสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) มี 2 โครงการ คือ ครงกำรบำรำรินเนียส์
เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม
2558 โครงการได้รับการอนุมัติรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) จากหน่วยงานของรัฐบาล
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (IBAMA) เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อด้าเนินการส้ารวจคลื่นไหว
สะเทือนแบบ 3 มิติ โดยคาดว่าจะเริ่มด้าเนินการส้ารวจได้ในไตรมาส 1 ของปี 2559 และในปี 2558 ครงกำร
บรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล ได้เจาะ
หลุมส้ารวจแล้วเสร็จจ้านวน 1 หลุม และหลุมประเมินผลจ้านวน 1 หลุม โดยพบปิโตรเลียมในหลุมส้ารวจ
และอยู่ระหว่างประเมินศักยภาพ ส่วนอีกหนึ่งหลุมไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์
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14.3.5) ครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ้านวน 5 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน
(โอมาน) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และ
สาธารณรัฐเคนยา (เคนยา)
ส้าหรับ ครงกำรที่ดำเนินกำรผลิตแล้ ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้เริ่ม
ด้าเนินการผลิตน้้ามันดิบจาก ครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออก
ของแอลจีเรีย ด้วยก้าลังการผลิตประมาณ 20,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีการจ้าหน่ายน้้ามันดิบครั้งแรกใน
ไตรมาส 4 ของปี 2558
ส้าหรับ ครงกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรสำรวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้
ด้าเนิ นการส้ ารวจใน ครงกำรแอลจี เรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ซึ่ ง ตั้งอยู่บ นบกทางทิ ศ ตะวันออกของ
แอลจีเรียในปี 2558 โครงการได้เข้าสู่การส้ารวจระยะที่ 3 (Third Exploration Phase) และได้เสร็จสิ้นการ
เจาะหลุมส้ารวจและประเมินผลแล้วจ้านวน 5 หลุม จากแผนการเจาะ 6 หลุม
ครงกำร มซั ม บิ ก รวู ม ำ ออฟ อร์ แอเรี ย วั น ซึ่ ง เป็ น โครงการก๊ า ซ
ธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินผลทั้งหมด
จ้านวน 6 หลุม และได้คัดเลือกกลุ่มบริษัทผู้รับเหมาที่จะรับงานก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก
(Onshore LNG Engineering Procurement and Construction Contract) โดยในส่ วนของการออกกฎหมาย
เพื่อสนับสนุนการด้าเนินโครงการ (Decree Law) นั้น ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลและรับรองจากรัฐสภาของ
สาธารณรัฐโมซัมบิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการคัดเลือกผู้รับเหมาส้าหรับการติดตั้ง
อุปกรณ์นอกชายฝั่งทะเล (Offshore Installation) รวมถึงการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance
14.3.6) ด้ำนกำรบริหำรกำรลงทุน (Portfolio Management)
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการบริหารการลงทุน โดยมี จุดมุ่งหมายเพื่อให้การลงทุนมี
ความเหมาะสมทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการและการบริหารความเสี่ยง อีกทั้งยังสามารถ
ด้าเนินงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทในระยะยาว ปตท.สผ. มีการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบใน
การลงทุนอย่างสม่้าเสมอและทันต่อสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองที่เกิดขึ้น
เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจในการลงทุน โดยบริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการลงทุน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ สภาวะราคาน้้ า มั น ที่ เปลี่ ย นแปลงไป รวมทั้ ง มี ก ารทบทวนกลุ่ ม ประเทศเป้ า หมาย
(Focused Countries) ในการขยายการลงทุน โดยจัดกลุ่มประเทศตามศักยภาพและความเหมาะสมให้
สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ การวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ เช่น ศักยภาพทางปิโตรเลียม
ปัจ จัยทางภูมิ ศาสตร์ การแบ่งผลประโยชน์กับภาครัฐ ความเสี่ยงทั้งด้านการเมืองและการด้าเนินธุ รกิจ
รวมทั้งความได้เปรียบในการแข่งขัน
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ในปี 2558 ปตท.สผ. ได้มีการด้าเนินการบริหารการลงทุนที่ส้าคัญ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในโครงการเมียนมาร์จ้านวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเมียนมาร์ พีเอส ซี จี
และอีพี 2 โดยการโอนสิทธิการถือสัดส่วนร้อยละ 20 ให้กับบริษัทย่อยของบริษัท Mitsui Oil Exploration
Co., Ltd. (MOECO) และบริ ษั ท PALANG SOPHON OFFSHORE PTE. LTD. และโครงการเมี ย นมาร์
เอ็มโอจีอี 3 โดยการโอนสิทธิการถือสัดส่วนร้อยละ 10 ให้กับบริษัทย่อยของ MOECO การแจ้งขอคืนสิทธิ
โครงการส้ารวจอินโดนีเซีย มาลุนด้า โครงการส้ารวจอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ ในประเทศอินโดนีเซีย และ
ยื่ น ขอคื น สิ ท ธิ โครงการส้ า รวจโมซั ม บิ ก โรวู ม า ออนชอร์ ในประเทศโมซั ม บิ ก ทั้ ง นี้ โครงการทั้ ง หมด
อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลของแต่ละโครงการ นอกจากนี้ ยังได้รับการอนุมัติการคืนสิทธิการลงทุน
ในโครงการส้ารวจเคนยา แอล 10 เอ ในประเทศเคนยา โครงการอินโดนีเซีย ซาดัง ในประเทศอินโดนีเซีย
และโครงการเอ 4/48 และเอ 5/48 ในประเทศไทย เรียบร้อยแล้ว
นอกจากนี้ บริษัทมีแผนที่จะคัดเลือกพัฒนาโครงการที่มีการค้นพบปิโตรเลียมแล้ว
พร้อมทั้งมองหาโอกาสในการเข้าซื้อกิจการเพิ่มเติม โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ในช่วงการผลิต หรือช่วงการพัฒนา
ซึ่งใกล้จะเริ่มผลิต
14.3.7) ด้ำนกำรบริหำรต้นทุน (Cost Management)
ปตท.สผ. มีการปรับแผนการลงทุนและลดค่าใช้จ่าย ตาม ครงกำร SAVE to
be SAFE เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะราคาน้้ามันที่ตกต่้า โดยมีแนวทาง คือ ลด ละ เลื่อน
ลด หาแนวทางลดค่าใช้จ่าย ลดต้นทุน และหาวิธีการท้างาน/เทคโนโลยี
ที่มีประสิทธิภาพที่จะช่วยลดต้นทุนทั้งระยะสั้นและยาว
ละ ละเว้นกิจกรรมที่ยังไม่มีความจ้าเป็นต้องท้า โดยให้ความส้าคัญ กับ
โครงการหรือกิจกรรมที่มีความจ้าเป็นต้องท้า (need to have or need to do) ละเว้นโครงการหรือกิจกรรม
ที่ไม่มีความจ้าเป็น (nice to have or nice to do)
เลื่อน เลื่อนการลงทุนในโครงการที่มีความเสี่ยงออกไปก่อน โดยจัดอันดับ
ความส้าคัญของการใช้เงินลงทุน และเลือกลงทุนเฉพาะในโครงการที่มีความคุ้มค่าในภาวะราคาน้้ามันที่
ตกต่้า เพื่อปรับตัวให้สอดรับกับสถานการณ์น้ามันที่เกิดขึ้น
โดยในปี 2558 ปตท.สผ. สามารถลดรายจ่ายด้าเนินงานลงร้อยละ 25 และลด
เงินลงทุนลงร้อยละ 32 เมื่อเทียบกับแผนงบประมาณประจ้าปี 2558 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายและเงินลงทุนที่ลดลง
คิดเป็นเงินรวม 1.42 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่บริษัทยังสามารถเพิ่มปริมาณการขายได้ร้อยละ 3
ตามเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ และส่ งผลให้ยอดรวมค่าใช้จ่ าย (ยกเว้นรายการขาดทุนจากการด้อยค่าของ
สินทรัพย์) ลดลงกว่า 445 ล้านดอลลาร์ สรอ. จาก 5,087 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2557 เหลือ 4,642
ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2558 ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายที่ลดลงมาจากการเพิ่ มประสิทธิภาพและลดต้นทุน โดยยังคง
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รักษามาตรฐานความปลอดภัย เช่น การลดจ้านวนวันและค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม โดยเฉพาะในอ่าวไทย
ซึ่งที่ผ่านมาสามารถปรับลดได้มากกว่า ร้อยละ 20 การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เช่น การลดจ้านวนเรือ
การลดการสั่งซื้ออุปกรณ์การผลิตเพื่อมาเก็ บไว้ การเจรจาต่อรองสัญญาจัดจ้างอุปกรณ์และบริการต่างๆ
ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจัดจ้างในอนาคต รวมถึงการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนให้เหมาะสมโดย
การช้าระคืนเงินกู้จ้านวน 1,100 ล้านดอลลาร์ สรอ.

14.4 ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ในปี 2558 นี้ ปตท.สผ. สามารถสะท้อนความมุ่งมั่นในการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างโดดเด่น
ทั้งในประเทศไทยและระดับโลก โดยในเดือนเมษายน 2558 ปตท.สผ. ได้รับการตอบรับจาก United Nations
Global Compact (UNGC) หรือข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ ให้อยู่ในระดับ Advanced Level ซึ่งเป็น
ระดับสูงสุดของ UNGC โดยปัจจุบันมีองค์กรในประเทศไทยแสดงเจตนาเข้าร่วม UNGC จ้านวน 33 องค์กร
และมี เพี ยง 4 องค์กรที่ได้รับ การรับรองให้เป็ น Advanced Level ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ เข้าร่วมท้ าข้อตกลง
ภายใต้หลักสากล 10 ประการของ UNGC ตั้งแต่ปี 2554 โดยหลักสากล 10 ประการเกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการใน 4 เรื่อง ได้แก่ สิทธิมนุษยชน (Human Rights) แรงงาน (Labor) สิ่งแวดล้อม (Environment) และ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (Anti-Corruption)
ต่อมาในเดือนกันยายน 2558 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่ม ดัชนีความ
ยั่งยืนของดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ในกลุ่มน้้ามันและก๊าซระดับโลกอย่าง
ต่ อเนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 2 อี กทั้ ง ในเดื อ นตุ ล าคม 2558 ปตท.สผ. ยั ง ได้ รับ การประกาศอยู่ ในรายชื่ อ หุ้ น ยั่ ง ยื น
Thailand Sustainability Investment ประจ้าปี 2558 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมอบให้กับ
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บริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการด้าเนินธุรกิจโดยค้านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีบรรษัทภิบาล
ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี
ความส้าเร็จข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการด้าเนินธุรกิจตาม
วิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นน้าในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว
เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายและสร้างการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง
ของ ปตท.สผ. และเพื่ อ ให้การด้ าเนิน งานด้ านการพั ฒ นาอย่างยั่ งยืน ของบริษั ท มี เป็น ไปอย่างต่อ เนื่อ ง
บริ ษั ท ได้ ก้ า หนดกลยุ ท ธ์ ทิ ศ ทางการด้ า เนิ น งาน และแผนงานเชิ ง รุ ก ในด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
(Sustainable Development Plan) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้ปรัชญาหลัก 3 ด้าน คือ ธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม โดยมีการด้าเนินงานที่ส้าคัญในปี 2558 ดังต่อไปนี้
14.4.1) ด้ำนธุรกิจ
ตามที่บริษัทได้ตั้งเป้าหมายในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ด้านธุรกิจ
เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยน้าเทคโนโลยีที่ได้พัฒ นาแล้วมาใช้ในโครงการต่างๆ ของบริษัทเพื่อ
เพิ่ ม ประสิทธิภ าพ ช่วยลดค่าใช้จ่ าย และขยายโอกาสในทางธุรกิจ นั้น บริษัทได้น้าอากาศยานไร้คนขับ
(Multi-purpose Plant Inspection Octocopter หรือ MPIO) มาช่วยในการตรวจสอบโครงสร้างแท่นผลิตที่
แหล่งก๊าซธรรมชาติอาทิตย์ในอ่าวไทย การพัฒนา Choke Valve ที่มีต้นทุนต่้าแต่มีความทนทานการสึกหรอ
ที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้มีการให้บริการกับบริษัท เอ็ชเอ็มซีโปลีเมอส์ จ้ากัด ซึ่ งเป็นบริษัทในกลุ่ม ปตท.
ในการตรวจสอบสภาพหอเผาทิ้ง (Flare) ระหว่างการใช้งานในเดือนพฤศจิกายน 2558 และส้าหรับในปี
2559 จะมีการน้า MPIO ไปใช้งานในอีกหลายด้าน เช่น การตรวจสอบท่อส่งน้้ามัน (Pipeline) และต่อยอด
การให้บริการกับบริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ปตท. อีกด้วย อีกทั้ งบริษัทอยู่ระหว่างการวิจัยเทคโนโลยีการส้ารวจ
ด้วยวิธีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic) เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตของแหล่งน้้ามันสิริกิติ์
14.4.2) ด้ำนสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชนตาม
กลยุทธ์การพัฒนาสังคม (Social Development Strategy) โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการ
พื้นฐาน การศึกษา สิ่ งแวดล้ อม วัฒ นธรรมและกีฬ า บริษั ทได้ด้าเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่ นใจว่า
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง และประเมินผลการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
น้ามาปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ใน
ระยะยาวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กร
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ในปี 2558 มีกิจกรรมที่ส้าคัญดังต่อไปนี้
โครงการในประเทศ
1) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์ในพื้นที่ด้าเนินการโครงการ
เอส 1 ปตท.สผ. ร่วมกับมูลนิธิเย็นศิระเพราะพระบริบาล และกรมศิลปากร อนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังจันทน์
จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นสถานที่ส้าคัญทางประวัติศาสตร์แก่ประชาชนและเยาวชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจสืบต่อไป
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2558 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ มารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
เสด็จพระราชด้าเนินไปทรงพระสุหร่ายพระอัฏฐารสศรีสุคตทศพลญาณบพิตรจ้าลอง และทรงประกอบพิธี
เปิดป้ายอาคารศูนย์ประวัติศาสตร์พระราชวังจันทน์อย่างเป็นทางการ
2) โครงการ ปตท.สผ. รักษ์ ม รดกไทย มรดกโลกทางวัฒ นธรรม ปตท.สผ.
ด้ าเนิ นงานแล้ วเสร็จ ตามบั น ทึ กข้ อตกลงความร่วมมื อกั บ กรมศิ ลปากร เรื่องการอนุ รักษ์ ม รดกโลกทาง
วัฒนธรรมระยะที่ 2 (ปี 2557-2560) ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นองค์ประธานที่ปรึกษาโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แหล่งมรดกโลก
ทางวัฒ นธรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร์พ ระนครศรีอยุธยา ในการนี้ บริษัทสนับสนุนโครงการวิเคราะห์ทาง
สถาปัตยกรรมและทางโบราณคดี โดยจัดท้าสื่อการเรียนรู้พระราชวังโบราณ พระนครศรีอยุธยา และจัดท้า
เส้นทางเดินศึกษาพระราชวังโบราณ ป้ายข้อมูลทางโบราณคดี ป้ายภาพรูปแบบสันนิษฐานสามมิ ติของ
โบราณสถาน แบบจ้าลอง (Model) พระราชวังหลวงแห่งกรุงศรีอยุธยาและอาคารสื่อการเรียนรู้ เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และศึกษาประวัติศาสตร์ที่ง่ายต่อความเข้าใจ
3) โครงการอุ ท ยานเรี ย นรู้ น ครสงขลาระยะที่ 1 ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด สงขลา
มีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมการศึกษาพัฒนาการอ่านหนังสือและการเรียนรู้ของเยาวชน ซึ่ง ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า
การสร้างความรู้ให้แก่สังคมด้วยการสร้างเสริมปัญญาจะเป็นรากฐานส้าคัญที่จะน้าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคม ในเดือนธันวาคม 2558 ปตท.สผ. ร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา
จัดพิธีเปิดโครงการอุทยานเรียนรู้นครสงขลา ณ อาคารโรงสีแดง อย่างเป็นทางการแล้ว
4) โครงการฟื้ นฟู ป่าเพื่ อการเรียนรู้เชิ งนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ตามแนว
พระราชด้าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (บางกะเจ้า) ปตท.สผ. ร่วมกับกรมป่าไม้และ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้าเนินการปลูกฟื้นฟูป่าเชิงนิเวศจ้านวน 40 ไร่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่สวน
ศรีนครเขื่อนขันธ์จ้านวน 108 ไร่ ปรับปรุงเส้นทางศึกษาธรรมชาติโดยจักรยานและเส้นทางศึกษาธรรมชาติ
ส้าหรับผู้ใช้รถเข็นพร้อมป้ายสื่อความหมายธรรมชาติ ตลอดจนจัดท้าแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา
พื้นที่สีเขียว “คุ้งบางกะเจ้า” สู่ความยั่งยืน และได้ท้าพิธีส่งมอบโครงการฯ ให้กับกรมป่าไม้และชุมชนบางกะเจ้า
ในเดือนมิถุนายน 2558
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โครงการต่างประเทศ
1) โครงการ PTTEP-LKC เป็นโครงการคลินิกให้บริการโดยไม่ เสียค่าใช้จ่าย
โดยความร่วมมื อระหว่าง ปตท.สผ. และ Dompet Dhuafa องค์ กรที่ ไม่ แสวงหาก้ าไรที่ ท้ างานด้ านสั งคม
ระดับชั้นน้าของประเทศอินโดนีเซีย โดยการตั้งคลินิกดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อให้บริการด้านสาธารณสุข
ขั้นพื้นฐานกับประชาชนชาวอินโดนีเซียซึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน Rorotan บริเวณจาการ์ต้าเหนือซึ่งขาดโอกาส
ในการเข้ า ถึ ง การรั ก ษาพยาบาล ในเดื อ นเมษายน 2558 ได้ มี พิ ธี เปิ ด คลิ นิ ก อย่ า งเป็ น ทางการโดย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประเทศอินโดนีเซีย
14.4.3) ด้ำนควำมปลอด ัย มั่นคง อำ ีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มี ระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่ นคง อาชี วอนามั ย
และสิ่ ง แวดล้ อ ม (Safety, Security, Health and Environment Management System หรื อ SSHE MS)
ในการด้าเนินงานของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยในปี 2558 อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ที่ มี ก ารบาดเจ็ บ จนถึ ง ขั้น หยุ ด งาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ ากั บ 0.13 และอั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ที่ มี
การบาดเจ็บทั้งหมด (TRIR) เท่ากับ 1.11 ซึ่งทั้ง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบ
กับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน้้ามันและก๊าซนานาชาติ หรือ IOGP
นอกจากนี้ ปตท.สผ. มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะเป็ น องค์ ก รที่ มี Low Carbon Footprint โดย
ตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี
2563 เปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2555 โดยในปี 2558 ปตท.สผ. สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้
ร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับปี 2555
14.5 แนว น้ม ำพรวมธุรกิจปี 2559
ส้าหรับแนวโน้มราคาน้้ามันดิบซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการ
ของบริษั ท ปตท.สผ. มองว่าราคาน้้ ามั นดิ บในปี 2559 จะยังคงอยู่ ในระดั บต่้ าในช่ วงครึ่งปี แรกจากภาวะ
อุปทานน้้ามั นดิบล้ นตลาดอย่างต่อเนื่อง อันเนื่องมาจากกลุ่มโอเปกที่ยังคงนโยบายเพิ่มก้าลั งการผลิตเพื่อ
รักษาส่วนแบ่งทางการตลาด ประกอบกับการที่อิหร่านเตรียมเพิ่มการส่งออกน้้ามันดิบประมาณ 0.5 – 0.7
ล้านบาร์เรลต่อวัน หลังยกเลิกมาตรการคว่้าบาตร ประกอบกับจะยังคงมีผลกระทบจากปัญหาด้านเศรษฐกิจ
ของจีนที่อาจจะซบเซากว่าที่คาดการณ์ไว้ อย่างไรก็ตาม ราคาน้้ามันดิบมีโอกาสปรับตัวสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง
ตามแนวโน้มอุปทานน้้ามันส่วนเกินในตลาดโลกที่ลดลง จากก้าลังการผลิตที่คาดว่าจะปรับตัวลงจากประเทศ
นอกกลุ่ มโอเปก โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา ซึ่งมี การปรับลดหรือชะลอการลงทุนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2558
ตามราคาน้้ามันที่ลดลง
ในด้ านเศรษฐกิ จ ธนาคารโลกได้ ป รั บ ลดอั ตราการขยายตั วของเศรษฐกิ จ โลกปี 2559
ที่คาดการณ์ไว้ จากร้อยละ 3.3 เป็นร้อยละ 2.9 ในเดือนมกราคม เนื่องจากแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจ
ทั่วโลกโดยเฉพาะกลุ่ มประเทศที่ มี การพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จอย่ างรวดเร็ว (กลุ่ ม BRICS) อั นได้แก่ บราซิ ล
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รัสเซี ย อิ นเดี ย จี น และแอฟริกาใต้ ส้ าหรับประเทศไทย คณะกรรมการนโยบายการเงินแห่ งธนาคารแห่ ง
ประเทศไทยได้ประมาณอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยส้าหรับปี 2559 อยู่ที่ร้อยละ 3.5 จากการใช้จ่าย
ภาครัฐและการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะเพิ่มขึ้นและการท่องเที่ยวมีแนวโน้มที่จะขยายตัว
ในส่วนของอัตราแลกเปลี่ยน คาดการณ์ ว่าค่าเงินบาทมีแนวโน้ม อ่อนค่าลง เนื่องจากมี
ความเป็นไปได้ที่คณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย
ในปี 2559 โดยผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้รับผลกระทบในรูปของภาษีเงินได้จากอัตราแลกเปลี่ยน
ที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึก
บัญ ชี แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสด ส้าหรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนั้น บริษัท
คาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยของบริษัทอย่างมีส าระส้าคัญ เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบี้ย
ของบริษัทเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณร้อยละ 80 ของภาระหนี้ทั้งหมด
ภายใต้ระดับราคาน้้ามันดิบที่ตกต่้า ปตท.สผ. ได้เตรียมแผนรับมือส้าหรับปี 2559 โดย
1) คงนโยบายการใช้ อ นุ พั น ธ์ ป ระกั น ความเสี่ ย งราคาน้้ า มั น (Oil Price Hedging)
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคาน้้ามันที่ผันผวน ดังเช่นในปี 2558 ซึ่งบริษัทได้บรรเทาผลกระทบโดยมีก้าไรจาก
Oil Price Hedging กว่า 120 ล้านดอลลาร์ สรอ.
2) ด้าเนินการลดต้นทุนตามแผนงานของโครงการ SAVE to be SAFE อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง ซึ่งหมายรวมถึงการพิจารณาชะลอหรือหยุดการลงทุนในโครงการที่ต้นทุนสูง นอกจากนี้ บริษัทยังคงเน้น
ในเรื่องของการเจรจาต่อรองสัญญาจ้างอุปกรณ์และบริการในธุรกิจ และการบริหารจัดการโลจิสติกส์อย่างรัดกุม
3) เน้นการบริหารจัดการการผลิต โดยจะพิจารณาถึงความคุ้มค่าเพื่อสร้างความสมดุล
ระหว่างก้าไรและกระแสเงินสดจากการขาย และไม่ให้มีผลกระทบกับความต้องการใช้พลังงานของประเทศ
4) จั ด ท้ า แผนจ้ าลองสถานการณ์ ราคาน้้ ามั น ดิ บ และอัต ราแลกเปลี่ ย นเงิ น บาทต่ อ
ดอลลาร์ สรอ. ที่ระดับราคาต่างๆ เพื่อจัดเตรียมแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งสร้าง
ความยืดหยุ่นในแผนการลงทุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวให้สอดคล้องกับราคาน้้ามันที่เปลี่ยนไป เพื่อรักษา
สภาพคล่องของบริษัทให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
5) ให้ ค วามส้ า คั ญ กั บ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารจั ด การทางการเงิ น โดยมุ่ ง เน้ น
โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหมาะสมกับลักษณะธุรกิจ และ
สภาพคล่องที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้้ามันและเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอน รวมทั้งโอกาสทาง
ธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้
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กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
บริษั ทได้ส อบทานข้อมู ล ในแบบแสดงรายการข้อมู ลประจ าปี ฉบับ นี้แล้ว ด้วยความระมั ดระวัง
บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่
ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีได้แสดง
ข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงิน สดของ
บริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่
เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ระบบดังกล่าว
(3)
บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ร ะบบการควบคุ ม ภายในที่ ดี และควบคุ ม ดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
ระบบดังกล่ าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูลการประเมินระบบการควบคุม ภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ต่อผู้สอบบัญ ชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึงข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลง
ที่สาคัญ ของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่ อ เป็ น หลั ก ฐานว่ า เอกสารทั้ ง หมดเป็ น เอกสารชุ ด เดี ย วกั น กั บ ที่ บ ริ ษั ท ได้ รั บ รอง
ความถูกต้องแล้ว บริษัทได้มอบหมายให้นางประณต ติราศัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย
หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางประณต ติราศัย กากับไว้ บริษัทจะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรอง
ความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น
ชื่อ
นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

ผู้รับมอบอานาจ

นางประณต ติราศัย

ตำแหน่ง
ลำยมือชื่อ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่,
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
สมพร ว่องวุฒิพรชัย
ผูกพันบริษัท
_______________________

เลขานุการบริษัท

ประณต ติราศัย
_______________________

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

เอกสำรแนบ 1: รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุมของบริษัท และเลขำนุกำรบริษัท
1.

คณะกรรมกำร ปตท.สผ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีกรรมการจานวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปัจจุบันจานวน 15 คน และกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งระหว่างปี 2558 จานวน 3 คน ดังนี้

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยปรัชญำ ภิญญำวัธน์
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
28 มีนาคม 2555

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
64 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
0.00038
ไม่มี
2554 - 2557
(15,000 หุ้น)
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
 กรรมการ
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
(วิศวกรรมโยธา), University of Texas
จากัด (มหาชน)
at Austin สหรัฐอเมริกา
2548 - 2556
 กรรมการ
 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จากัด
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(มหาชน)
(วิศวกรรมโยธา), Stanford University
2547 - 2556
 กรรมการ
 บริษัท ไทยลู้บเบส จากัด (มหาชน)
สหรัฐอเมริกา
2552 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
2551 - 2554
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
มหาวิทยาลัย
ปิโตรเลียมขั้นปลาย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
และรองกรรมการ
กรรมกำรบริษทั ไทย
ผู้จัดการใหญ่
 Chairman Forum: “Clean Business:
หน่วยธุรกิจน้ามัน
What is the Chairman Role?”
2550 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
1/2014
การกลั่น จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Role of the Chaiman
Program (RCP) 35/2014
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 14/2002
กำรอบรมอื่นๆ
 การเสวนาเชิงวิชาการ The 1st
PLATTS-PTT Day จัดโดย ปตท. และ
Platts McGraw Hill Financial
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่
1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2549 - 2554
2548 - 2554

 กรรมการ
 กรรมการ

 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
 บริษทั ปตท. เคมิคอล จากัด (มหาชน)

บริษัทอื่น
2554 - ปัจจุบัน
2549 - 2555
2547 - 2555

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ
 ประธานกรรมการ

 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
 บริษัท ไทยพาราไซลีน จากัด
 บริษทั พีทีที โพลีเอทีลีน จากัด

องค์กรอื่น
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช
- กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน 2552

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
57 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
0.00369
ไม่มี
(146,543 หุ้น)
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
(วิศวกรรมปิโตรเลียม) University of
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการ และ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
Houston สหรัฐอเมริกา
ประธานเจ้าหน้าที่
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
บริหารและกรรมการ
(วิศวกรรมเคมี) Rice University
ผู้จัดการใหญ่
สหรัฐอเมริกา
2555 – ก.ย. 2558
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
บริหารและกรรมการ
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
(วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์
ผู้จัดการใหญ่
มหาวิทยาลัย
2557 - ส.ค. 2558
 ประธานกรรมการ  บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
และกรรมการอิสระ
กรรมกำรบริษทั ไทย
2553 - 2555
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
 หลักสูตร Anti-Corruption for
2552 - 2555
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
Executive Program (ACEP)
บริหารการเงิน
15/2015
2552 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. เคมิคอล จากัด
 หลักสูตร Role of the Compensation
(มหาชน)
Committee (RCC) 12/2011
2552 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการ
 หลักสูตร Financial Statements for
กลั่น จากัด (มหาชน)
Directors (FSD) 6/2009
2552 - 2553
 กรรมการ
 บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน
กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 21/2002

2550 - 2553

 กรรมการ

 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน)

กำรอบรมอื่นๆ
 ประกาศนียบัตรโครงการอบรม
ผู้บริหารระดับสูง (S.E.P.) รุ่น 7
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผู้นา
สากล (Program for Global
Leadership – PGL) สถาบัน
Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับผู้บริหารระดับสูง
(ปปร.) รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

บริษัทอื่น
2552 - 2554
2551 - 2554

 ประธานกรรมการ
 กรรมการบริษัท

 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล
จากัด

องค์กรอื่น
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน

 นายกสมาคม

พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
(สนจ.)
 ประธาน
 คณะกรรมการพัฒนาขีด
คณะอนุกรรมการ
ความสามารถในการแข่งขันของ
ด้านการจัดการ
ประเทศ (กพข.) คณะกรรมการ
ข้อมูลและการสื่อสาร พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
ประชาสัมพันธ์
แห่งชาติ (สศช.)
 ประธาน
 TMA Center for Competitiveness
คณะกรรมการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย
 ที่ปรึกษา
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่น 2552 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมการด้านพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 กรรมการ Board of  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
Trustees
ประเทศไทย
 กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
นำยจักรกฤศฏิ์ พำรำพันธกุล 56 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการ
พ.ย. 2558 – ปัจจุบัน
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 กรรมการ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
- กรรมการกาหนด
Angelo State University, Texas,
(มหาชน)
ค่าตอบแทน
สหรัฐอเมริกา
2555 – ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ  บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
จากัด (มหาชน)
วันที่ดำรงตำแหน่ง
2557 – ก.ย. 2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการ
 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
1 มกราคม 2554
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมการบริหารและ
กรรมกำรบริษทั ไทย
ประธานกรรมการ
 หลักสูตร Audit Committee Program
บริหารความเสี่ยง
(ACP) 5/2005
2551 – 2557
 ที่ปรึกษา
 บริษัท จัดการและพัฒนา
 หลักสูตร Director Accreditation
คณะกรรมการ
ทรัพยากรน้าภาคตะวันออก
Program (DAP) 8/2004
ตรวจสอบ
จากัด (มหาชน)
กำรอบรมอื่นๆ
บริษัทอื่น
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
2556 – 2557
 กรรมการ
 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19 สานักงาน
2553 – 2554
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
ศาลยุติธรรม
องค์กรอื่น
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน
 อธิบดี กรมธนารักษ์  กระทรวงการคลัง
รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
2555 – ม.ค. 2558
 รองปลัดกระทรวง  สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
2552 – 2555
 ผู้อานวยการ
 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
เอกสารแนบ 1 หน้า 6

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
รุ่นที่ 46 สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 Executive Development Program
(EDP) รุ่นที่ 66 Kellogg School Of
Management, Chicago
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุ่นที่ 5
สานักงานศาลปกครอง

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

นำยอำพน กิตติอำพน
60 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- กรรมการอิสระ
 ปริญญาเอก Applied Economics
- -ประธานกรรมการตรวจสอบ
Clemson University,
- ประธานกรรมการสรรหา
South Carolina สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
วันที่ดำรงตำแหน่ง
Northeastern University, Boston
30 มีนาคม 2554
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์
(สาขาสังคมศาสตร์)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 80/2006
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง รุ่น 3 (CIO)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) และสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
มี.ค. - ก.ค. 2557
 กรรมการอิสระ
 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2552 - 2557
 ประธานกรรมการ  บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2548 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2548 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลั่น จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
2556 - 2557
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
องค์กรอื่น
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

 สมาชิก
 ประธานกรรมการ

2556 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2556 - ปัจจุบัน

 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ

2555 - ปัจจุบัน

 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 คณะกรรมการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
 หลักสูตร Innovation for Economic
Development (IFED), Harvard
Kennedy School สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 ของสถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2555 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ

2555 - ปัจจุบัน

 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
 กรรมการสภา
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการบริหารศาล  สานักงานศาลยุติธรรม
ยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน
 กรรมการ
 มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร
 ประธาน
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการบริหาร
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 เลขาธิการ
 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คณะรัฐมนตรี

2554 - ปัจจุบัน

2554 - ปัจจุบัน
2554 – ปัจจุบัน และ
2547 - 2553
2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

2553 - ปัจจุบัน

 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2551 - ปัจจุบัน

 ประธาน

2549 - ปัจจุบัน
2547 - 2556
2547 - 2556





2548 - 2553



2547 - 2553



ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับการ
เตรียมการกาลังคนภาครัฐ
กรรมการกฤษฎีกา  สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการส่งเสริมการ  สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
ลงทุน
การลงทุน
เลขาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
คณะกรรมการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยมนัส แจ่มเวหำ
- กรรมการ
- กรรมการสรรหา
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม 2555

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
59 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
บริษัทอื่น
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2553 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
จากัด
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2552 - 2553
 กรรมการ
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
องค์กรอื่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
กรรมกำรบริษทั ไทย
แห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Director Certification
2555 - ปัจจุบัน
 อธิบดี
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
Program (DCP) 71/2008
2556 - ต.ค. 2558
 กรรมการ
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
 หลักสูตร Audit Committee Program
สหกรณ์การเกษตร
(ACP) 41/2012
2552 - ต.ค. 2558
 กรรมการ
 การประปานครหลวง
 หลักสูตร Role of Chairman
2554 - 2556
 กรรมการ
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
Program (RCP) 32/2013
2554 - 2555
 รองปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง
กำรอบรมอื่นๆ
2553 - 2554
 ผู้ตรวจราชการ
 กระทรวงการคลัง
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
2553 - 2554
 ประธานกรรมการ  สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
(วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกัน
กระทรวงการคลัง
ราชอาณาจักร
 การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง (PDI 1)
เอกสารแนบ 1 หน้า 11

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11 สานักงาน
ศาลยุติธรรม
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
รุ่นที่ 46 สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 Executive Development Program,
Kellogg School of Management,
Northwestern University
สหรัฐอเมริกา
 Middle Management Professional,
Revenue ประเทศแคนาดา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ โดย
ความร่วมมือระหว่างแพทยสภาและ
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2551 - 2553

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 ที่ปรึกษาด้านพัฒนา  กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ระบบการเงินการคลัง

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยอัชพร จำรุจินดำ
- กรรมการ
- ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม 2556

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
62 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ไม่มี
เป็นอาของ บริษัทจดทะเบียนอื่น
นายณัฐชาติ 2555 - ปัจจุบัน
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 กรรมการใน
 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
จารุจนิ ดา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการด้าน
กฎหมาย
 เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษา
2551 - 2553
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 กรรมการบริหาร
 ธนาคารนครหลวงไทยจากัด
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
(มหาชน)
กรรมกำรบริษทั ไทย
บริษัทอื่น
 ไม่มี
2556 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
กำรอบรมอื่นๆ
องค์กรอื่น
 หลักสูตรการร่างกฎหมาย
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
ประเทศอินเดีย
2557 – ปัจจุบัน
 กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกัน
2557 – ปัจจุบัน
 กรรมการ
 สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
2556 – ปัจจุบัน
กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2556 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
2546 - ปัจจุบัน
 กรรมการกฤษฎีกา  สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
2556 - 2558
 ประธานกรรมการใน  สานักงานคณะกรรมการกากับ
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์

•

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2554 - 2557
2554 - 2557

2555 - 2557
2554 - 2556
2554 - 2556
2553 - 2556
2553 - 2556
2553 - 2556
2553 - 2556

2553 - 2556

ตำแหน่ง
 กรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน
 กรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
 กรรมการ
 กรรมการนโยบาย
พลังงานแห่งชาติ
 กรรมการบริหาร
จัดการน้าและอุทกภัย
 กรรมการ
 กรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง
 เลขาธิการ
 กรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
 การประปานครหลวง
 สานักงานนโยบายและแผน
พลังงานกระทรวงพลังงาน
 สานักงานนโยบายและบริหาร
จัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ
 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
 สานักงานศาลปกครอง
 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 สานักงานคณะกรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 15
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2550 - 2556

2550 - 2556

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 ประธานกรรมการ  ธนาคารแห่งประเทศไทย
ตรวจสอบกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
 กรรมการจัดการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

เอกสารแนบ 1 หน้า 16
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล 61 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- รองประธานกรรมการอิสระ
 ปริญญาโท
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
- กรรมการกาหนด
(การจัดการภาครัฐและภาคเอกชน)
ค่าตอบแทน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วันที่ดำรงตำแหน่ง
(ไฟฟ้า) The National Defense
1 กันยายน 2557
Academy of Japan ประเทศญี่ปุ่น
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP) 1/2015
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 204/2015
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตร ผบ. กองกาลังผสมทางทะเล
ระดับนายพล มลรัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรความมั่นคงสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ณ APCSS มลรัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทอื่น
เม.ย. - ก.ย. 2558
 กรรมการ
 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด
2557 - มี.ค. 2558
 ประธานกรรมการ  บริษัท อู่กรุงเทพฯ จากัด
องค์กรอื่น
ต.ค. 2558 - ปัจจุบัน
เม.ย. - ก.ย. 2558
เม.ย. - ก.ย. 2558

2557 - มี.ค. 2558
2557 - มี.ค. 2558
2556 – 2557

 นายทหารนอก
ราชการ
 รองเสนาธิการทหาร
 กรรมการ
คณะกรรมการ
ควบคุมและ
พัฒนาการ
อุตสาหกรรมทหาร
 ประธาน
กรรมการบริหาร
 เสนาธิการทหารเรือ
 ประธาน
กรรมการบริหาร

 สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
 กองบัญชาการกองทัพไทย
 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กระทรวงกลาโหม

 โครงการเรือฟริเกต กองทัพเรือ
 กองทัพเรือ
 โครงการจัดหา ฮ. ลาเลียง
กองทัพเรือ

เอกสารแนบ 1 หน้า 17
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (ประเทศญี่ปุ่น)
รุ่นที่ 45
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 51
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 Thailand CG Forum: Governance
as a Driving Force for Business
Sustainability จัดโดยตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2556 - 2557
2555 - 2556
2554 - 2555

2552 – 2553

ตำแหน่ง
 ประธาน
กรรมการบริหาร
 รองเสนาธิการ
ทหารเรือ
 ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารเรือฝ่าย
ยุทธการ
 ผู้บัญชาการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 โครงการปรับปรุงเรือฟริเกต
ชุด ร.ล.นเรศวร กองทัพเรือ
 กองทัพเรือ
 กองทัพเรือ

 วิทยาลัยการทัพเรือ กองทัพเรือ

เอกสารแนบ 1 หน้า 18
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยเศรษฐพุฒิ
สุทธิวำทนฤพุฒิ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
50 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
2554 - 2555
 Ph.D. Economics, Yale University
 กรรมการ
 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
สหรัฐอเมริกา
2552 - 2554
 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
 M.Phil. Economics,
และ Chief
(มหาชน)
Yale University สหรัฐอเมริกา
Economist
 B.A. (Highest Honors) Economics,
บริษัทอื่น
Swarthmore College สหรัฐอเมริกา
2554 - ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จัดการ  บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จากัด
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
องค์กรอื่น
กรรมกำรบริษทั ไทย
ก.พ. 2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย
 หลักสูตร Advanced Audit
อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
Committee Program (AACP)
2557 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
18/2015
คณะกรรมการนโยบาย
 หลักสูตร Risk Management
การเงิน (กนง.)
Committee Program (RMP) 6/2015
2555 - ปัจจุบัน
 ประธาน
 สถาบันอนาคตไทยศึกษา
 หลักสูตร Director Accreditation
กรรมการบริหาร
Program (DAP) 94/2012
2543 - ปัจจุบัน
 ที่ปรึกษาด้าน
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
กำรอบรมอื่นๆ
วิชาการและ Visiting
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ไม่มี
Professor of
Economics
เอกสารแนบ 1 หน้า 19
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

44 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้า) (Communications
and Signal Processing) University
of Minnesota, Minnesota
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้า) Virginia Military
Institute, Virginia สหรัฐอเมริกา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
 ไม่มี
กำรอบรมอื่นๆ
 Public Key Infrastructure (Certification
Authority, Digital Signature) Course,
Ottawa ประเทศแคนาดา
 Electronic Commerce Course,
Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา
 Computer Emergency Response
Team, Carnegie Mellon,
Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน
 ผู้บังคับการกรม
 กองทัพบก
ทหารปืนใหญ่ที่ 1
รักษาพระองค์
2553 - ก.ย. 2558
 รองผู้บังคับการกรม  กองทัพบก
ทหารปืนใหญ่ที่ 1
รักษาพระองค์
2552 - 2553
 เสนาธิการกรมทหาร  กองทัพบก
ปืนใหญ่ที่ 1 รักษา
พระองค์

เอกสารแนบ 1 หน้า 20

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 National Crisis Management
Course, APCSS, Hawaii
สหรัฐอเมริกา
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 83
 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
 หลักสูตรผู้นายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตยรุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า

เอกสารแนบ 1 หน้า 21

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยปิติ ตัณฑเกษม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

45 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง
University of Nebraska และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินและอสังหาริมทรัพย์
University of North Carolina at
Chapel Hill สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 202/2015
 หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP)
15/2015

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
2551 - ปัจจุบัน
 ประธานเจ้าหน้าที่  ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริหารลูกค้าธุรกิจ
บริษัทอื่น
2552 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
จากัด
2539 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท ติยณา จากัด
2554 - เม.ย. 2558
 กรรมการ
 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด และ
บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด
องค์กรอื่น
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน
 คณะทางานเพื่อ
 สานักงานเลขานุการ
สนับสนุนการ
คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
ขับเคลื่อน Digital
ภาคเอกชน (กกร.)
Economy
2557 - ปัจจุบัน
 อนุกรรมการ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
ในคณะอนุกรรมการ
การลงทุน (BOI)
พิจารณาโครงการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 22

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 Financial Derivatives,
Euromoney Training ฮ่องกง
ประเทศจีน
 Chartered Financial Analyst,
CFA Institute
 Executive Education: Building
Leading Customer-Centric
Organization, Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 23

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
บริษัทจดทะเบียนอื่น
53 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการ
2557 - ปัจจุบัน
 ปริญญาโท M.B.A. (Financial
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
Management), Pennsylvania State
บริหารการเงิน
University สหรัฐอเมริกา
2555 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จากัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2558
(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
2557 - พ.ค. 2558
 กรรมการ
 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด
มหาวิทยาลัย
(มหาชน)
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2555 - 2557
 ผู้ช่วยกรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
กรรมกำรบริษทั ไทย
ผู้จัดการใหญ่การเงิน
 หลักสูตร Director Certification
องค์กร
Program Update (DCPU) 5/2015
ก.พ. - ต.ค. 2554
 รองกรรมการ
 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
 หลักสูตร Audit Committee Program
ผู้จัดการใหญ่สาย
(ACP) 38/2012
บัญชีและการเงิน
 หลักสูตร Director Certification
2548 - 2554
 รองกรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
Program (DCP) 8/2001
อานวยการด้าน
กำรอบรมอื่นๆ
การเงิน
 Advanced Management Program,
บริษัทอื่น
INSEAD Business School ประเทศ
2557 - ก.พ. 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล
ฝรั่งเศส
เทรดดิ้ง จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 24

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 Advanced Management Program
184, Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สานักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.)
รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 TLCA Executive Development
Program รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 2556)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้านการ
พัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและการ
ลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
องค์กรอื่น
พ.ย. 2558 - ปัจจุบัน
ส.ค. 2558 - ปัจจุบัน
มิ.ย. 2558 - ปัจจุบัน

ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน

ม.ค. 2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 กรรมการ

 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
3 สถาบัน (กกร.)
 ประธานกรรมการ  สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 กรรมการอานวยการ  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สนจ.) (พ.ศ. 2558 2560)
 กรรมการ
 คณะอนุกรรมการด้านการเงินและ
รูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีน
ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางรถไฟของประเทศไทย (คบร.)
 ที่ปรึกษา
 สายงานส่งเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย
 กรรมการและ
 มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยีและ
เหรัญญิก
วิทยาศาสตร์ระยอง (VISTEC) และ
มูลนิธิโรงเรียนกาเนิดวิทย์ (KVIS)
 กรรมการ
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย
เอกสารแนบ 1 หน้า 25

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 Thailand CG Forum : Government
as a driving Force for Businesss
Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 26

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยทรงศัก สำยเชื้อ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง
26 มีนาคม 2558

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
57 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 ปริญญาโท M.A. (Industrial
บริษัทอื่น
Location and Development),
ไม่มี
Vuje Universiteit Brussels
องค์กรอื่น
ประเทศเบลเยียม
2556 - ปัจจุบัน
 อธิบดี
 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
กระทรวงการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - 2556
 อัครราชทูต
 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 หลักสูตร Anti-Corruption for
สานักงานปลัดกระทรวงการ
Executive Program (ACEP)
ต่างประเทศ กระทรวงการ
15/2015
ต่างประเทศ
กำรอบรมอื่นๆ
2553 - 2554
 รองอธิบดี
 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
กระทรวงการต่างประเทศ
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
รุ่นที่ 66 สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
เอกสารแนบ 1 หน้า 27

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยทวำรัฐ สูตะบุตร
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2558

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

46 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (Civil & Environmental
Engineering), Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร
มหาบัณฑิต (Soil Mechanics)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 115/2009
 หลักสูตร Financial Statements for
Directors Program (FSD) 4/2009

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
เม.ย. - ก.ค. 2558
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2557 - ก.พ. 2558
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
ก.พ. - ต.ค. 2554
 กรรมการอิสระ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลั่น จากัด (มหาชน)
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
ก.ค. 2558 - ปัจจุบัน
 ผู้อานวยการ
 สานักงานนโยบายและแผน
พลังงานกระทรวงพลังงาน
2557 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
2557 - ปัจจุบัน
 ที่ปรึกษา
 สถาบันอาคารเขียวไทย
คณะกรรมการ
แห่งประเทศไทย
2557 - ก.ค. 2558
 รองปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน
พลังงาน
2557 – ก.ค. 2558
 โฆษกกระทรวง
 กระทรวงพลังงาน
พลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 28

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุน่ ที่ 5 โดย
สถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์กรมหาชน)
 หลักสูตร Advance Management
Program (AMP) สถาบัน INSEAD
ประเทศฝรั่งเศส (ทุนพัฒนาข้าราชการ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.))
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ ที่ 6
มหาวิทยาลัยหอการค้า
 หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)
รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2552 - 2557

ตำแหน่ง
 รองอธิบดี

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 29
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 ผู้นาคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
 หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง
รุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
 Infrastructure in a Market
Economics, Harvard University
สหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 30
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยปิติพันธ์
เทพปฏิมำกรณ์
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 พฤศจิกายน 2558

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

59 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(บริหารรัฐกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 138/2010
 หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) 4/2012
กำรอบรมอื่นๆ
 Strategic Human Resource
Management, Harvard University
สหรัฐอเมริกา
 NIDA – Wharton Executive
Leadership Program, The Wharton
School, University of Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี
ก.ย. 2558 - ปัจจุบัน
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ และ
รักษาการรองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและ
ศักยภาพองค์กร
2553 - ก.ย. 2558
 รองกรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและ
ศักยภาพองค์กร
บริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท Sakari Resources จากัด
2555 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด
2553 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
2555 - 2557
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด
เอกสารแนบ 1 หน้า 31
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Senior Executive Program
(SEP) สถาบันบัฒฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการ
เลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3
สานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
 PTT Executive Leadership
Program, General Electrics,
Crotonville สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2553 - 2555

ตำแหน่ง
 ประธานกรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
จากัด

องค์กรอื่น
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้า 32
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม 2558

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
57 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ตนเอง:
ไม่มี
0.00521
ต.ค. 2558 – ปัจจุบัน
 ปริญญาเอก Ph.D. of Sciences
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
(206,927 หุ้น)
(Petroleum Engineering),
บริหารและกรรมการ
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
คู่สมรส:
University of Tulsa, Oklahoma
ผู้จัดการใหญ่
0.00009
สหรัฐอเมริกา
ม.ค. - ต.ค. 2558
 รองกรรมการ
 บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
(3,500 หุ้น)
 ปริญญาโท Master of Sciences
ผู้จัดการใหญ่
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
รวม:
(Petroleum Engineering),
กลุ่มงานกลยุทธ์และ
0.00530
University of Tulsa, Oklahoma
พัฒนาธุรกิจ
(210,427 หุ้น)
สหรัฐอเมริกา
2553 - 2557
 รองกรรมการ
 บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
 ปริญญาตรี Bachelor of Sciences
ผู้จัดการใหญ่
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
(Petroleum Engineering),
กลุ่มงานโครงการ
University of Tulsa, Oklahoma
ต่างประเทศ
สหรัฐอเมริกา
บริษัทอื่น
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2557 - ต.ค. 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจี จากัด
กรรมกำรบริษทั ไทย
2555 - ต.ค. 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีทีอีพี เอฟแอลเอ็นจี
 ไม่มี
โฮลดิ้ง จากัด
กำรอบรมอื่นๆ
2551 - ต.ค. 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์
 Advanced Management Program
เวียดนาม จากัด
2006 (Executive Education
2551 - ต.ค. 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จากัด
Program), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา
เอกสารแนบ 1 หน้า 33
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 GE Energy Customer Executive
Leadership Program (2012),
GE Global Learning, Crotonville
สหรัฐอเมริกา
 Leadership Development Program
III (2013), PTT Leading and
Learning Institute (PLLI)
 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2550 - ต.ค. 2558

ตำแหน่ง
 กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 บริษัท พีทีทีอีพี แอฟริกา
อินเวสท์เมนต์ จากัด

องค์กรอื่น
ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้า 34
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กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งในปี 2558*

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยไพรินทร์ ชูโชติถำวร

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

59 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution of
Technology ประเทศญี่ปุ่น
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี) Tokyo Institution of
Technology ประเทศญี่ปุ่น
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(เกียรตินิยมอันดับหนึง่ ) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 51/2004
 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 24/2004
 หลักสูตร Finance for Non-Finance
Director (FND) 14/2004

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
ไม่มี

* นายณัฏฐวุฒิ โพธิสาโร ลาออกจากการเป็นกรรมการ ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558

2557 - ก.ย. 2558
2554 - ก.ย. 2558

2552 – ก.ย. 2558
2556 - 2557
มิ.ย. - ก.ย. 2554

2552 - 2554

 ประธานกรรมการ
 ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
 กรรมการ
 กรรมการ

 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน)
 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

 ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ และ
รักษาการกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
 รองกรรมการ
 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน
Secondment ใน
ตาแหน่งกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
กำรอบรมอื่นๆ
 PTT Executive Leadership Program,
GE Crotonville สหรัฐอเมริกา
 NIDA Executive Leadership
Program 2007, Wharton University
of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
 Industrial Liaison Program (ILP)
2005, Massachusetts Institute of
Technology สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 8 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 22
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรการกากับดูแลกิจการสาหรับ
กรรมการและผู้บริหารระดับสูงของ
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน รุ่นที่ 7
สถาบันพระปกเกล้า

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษัทอื่น
มิ.ย. - ก.ย. 2554

 ประธานกรรมการ

พ.ค. - ก.ย. 2554
2552 - 2554

 ประธานกรรมการ
 กรรมการ

2549 - 2554

 กรรมการ

องค์กรอื่น
พ.ค. 2558 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษา

2556 - ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษา

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด
 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด
 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย
 คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จ
เจ้าฟ้ามหาจักรี
 มูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือก
แห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการเครือข่ายความ
ร่วมมือพัฒนาอุตสาหกรรมด้าน
วิศวกรรมชีวการแพทย์
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.)
รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการพลังงาน

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2554 - ปัจจุบัน

 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 อุปนายก

2554 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน
2553 - ปัจจุบัน

 กรรมการ
 ที่ปรึกษา
 คณะที่ปรึกษา

2553 - ปัจจุบัน

 กรรมการนักธุรกิจ
เพื่อสิ่งแวดล้อมไทย

2555 - ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 สภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 สมาคมไทย-ญี่ปุ่น
 สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยชวลิต พิชำลัย

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอื่น
60 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
2557 - ปัจจุบัน
 Master of Public Administration,
 กรรมการอิสระ และ  บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง
Carleton University ประเทศ
กรรมการตรวจสอบ
จากัด (มหาชน)
แคนาดา
บริษัทอื่น
 ปริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจ
ไม่มี
องค์กรอื่น
มหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์
ก.ค. 2558 – ปัจจุบัน
 รองปลัดกระทรวง  กระทรวงพลังงาน
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
2557 – ก.ค. 2558
 ผู้อานวยการ
 สานักงานนโยบายและแผน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พลังงานกระทรวงพลังงาน
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2557 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 สภาวิจัยแห่งชาติ สาขา
กรรมกำรบริษทั ไทย
วิทยาศาสตร์กายภาพและ
 หลักสูตร Director Certification
คณิตศาสตร์
Program (DCP) 192/2014
2556 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 คณะกรรมการจัดทาพจนานุกรม
กำรอบรมอื่นๆ
ศัพท์พลังงาน (นิวเคลียร์)
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
ราชบัณฑิตยสถาน
รุ่นที่ 39 สานักงานคณะกรรมการ
2552 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อม
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
นานาชาติสิรินธร
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
2555 - 2557
 ผู้ตรวจราชการ
 สานักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่น 2551
กระทรวงพลังงาน
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 The Columbia Senior Executive
Program (CSEP 131), Columbia
University สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศระดับสูง ศูนย์เทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
แห่งชาติ

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2554 - 2555

 รองอธิบดี

2550 - 2554

 รองผู้อานวยการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
 กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลังงาน
 สานักงานนโยบายและแผน
พลังงาน กระทรวงพลังงาน
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
นำยณัฐชำติ จำรุจินดำ

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

60 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และ
การบัญชี (บริหารธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษทั ไทย
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 129/2010
กำรอบรมอื่นๆ
 Program for Global Leadership
(PGL), Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
 Oxford Energy Seminar
สหราชอาณาจักร
 Break Through Program for Senior
Executives (BPSE), IMD Institute
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
ไม่มี
เป็นหลานของ บริษัทจดทะเบียนอื่น
นายอัชพร 2555 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
จารุจนิ ดา 2556 – ก.ย. 2558
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ
2554 - 2556
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นปลาย
2553 - 2554
 รองกรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่กลยุทธ์
องค์กร
บริษัทอื่น
2557 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด
2556 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด
องค์กรอื่น
ไม่มี
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ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 20
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 15 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
ก) การถูกพิพากษาว่ามีการกระทาผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ข) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ค) การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ตั้งแต่วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 คือ นายมนัส แจ่มเวหา นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต นายทวารัฐ สูตะบุตร และ
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ สองในสี่คนนี้ลงชื่อร่วมกันและประทับดวงตราของบริษัท หรือ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ลงชื่อผู้เดียว
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2.

ผู้บริหำร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2559 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 16 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

1) นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

มีรายละเอียดตามข้อ 1

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2) นำยพงศธร ทวีสิน

56

B.Sc. (Petroleum and Natural

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ1

Gas Engineering),

กลุ่มงานโครงการผลิตและ

The Pennsylvania State

สนับสนุนปฏิบัติการ

University, U.S.A.

0.00087

ไม่มี

2559 – ปัจจุบัน



(34,362 หุ้น)

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงาน

ปตท.สผ.

โครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
2558



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานเทคโนโลยีและ
พัฒนาความยั่งยืน
2555 - 2557



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และโครงการพัฒนา
2553 – 2555



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง

1

ตาแหน่งเทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารแนบ 1 หน้า 42

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
3) นำยฐิติ เมฆวิชัย

อำยุ
(ปี)
54

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
B.Sc. (Geography),

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

Srinakharinwirot (Prasarnmitr)

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

University

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00121

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2555 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง


(47,914 หุ้น)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริการธุรกิจ

และบริการธุรกิจ

2554 – 2555



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานทรัพยากรบุคคล
4) นำยคณิต แสงวงค์วำณิชย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

58

B.Sc. (Petroleum Engineering),

0.00245

University of Wyoming, U.S.A.

(97,247 หุ้น)

ไม่มี

2558 - ปัจจุบัน



ปตท.สผ.

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
และการพัฒนา

2557



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
2556 - 2557



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานเทคโนโลยีหลุมเจาะ
2552 – 2555



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง
General Manager
บริษัท Carigali-PTTEPI Operating
Company SDN. BHD. (CPOC)
ประเทศมาเลเซีย

เอกสารแนบ 1 หน้า 43

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

5) นำยกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉำย

59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
M.PA (Public Administration),

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

National Institute of

กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนา

Development Administration

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00139

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2559 – ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง


(54,992 หุ้น)

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

ปตท.สผ.

เทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน
2559 – ปัจจุบัน



ความยั่งยืน

รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
2558

รักษาการ รองกรรมการ



รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

ปตท.สผ.

สนับสนุนปฏิบัติการ

ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

2556 – 2557

สนับสนุนปฏิบัติการ



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

โครงการบงกช
2554 - 2556



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

ปตท.สผ.

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม
6) นำยประพัฒน์
โสภณพงศ์พิพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

57

M.Sc. (Geology)

0.00076

New Mexico, Institute of Mining (30,049 หุ้น)
and Technology

ไม่มี

2559 – ปัจจุบัน



ปตท.สผ.

ธรณีศาสตร์และการสารวจ
2558



กลุ่มงานธรณีศาสตร์
และการสารวจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
2554 - 2557



ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานโครงการต่างประเทศ

เอกสารแนบ 1 หน้า 44

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
7) นำงสุจิตรำ สุวรรณสินพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ

8) นำงสำวพรรณนลิน
มหำวงศ์ธิกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
55 M.E. (Energy Technology),
ตนเอง:
ไม่มี
Asian Institute of Technology
0.00192
(76,054 หุ้น)
คู่สมรส:
0.00020
(8,000 หุ้น)
รวม:
0.00212
(84,054 หุ้น)
51 M.Sc. (Business Administration), 0.00012
ไม่มี
Thammasat University
(4,783 หุ้น)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2558 – ปัจจุบัน



2554 – 2558



2550 - 2553



2559 – ปัจจุบัน



2557 - 2558



2555 - 2557



ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
สายงานกลยุทธ์องค์กร
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายพาณิชย์ปิโตรเลียม ปตท.สผ.
และวิเคราะห์ธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงินองค์กร
ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบาย
การเงิน

ปตท.สผ.
ปตท.
ปตท.

เอกสารแนบ 1 หน้า 45

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

9) นำยชัชวำล เอี่ยมศิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงานสมทบที่ บริษัท
ปตท. จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ
จากัด (ปตท. เอ็นจีดี)

56

M.Sc. (Operation Research),
London School of Economics
and Political Science,
University of London,
United Kingdom
IOD: DCP 91 (2550)

10) นำยยงยศ ครองพำณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

55

M.Sc. (Accounting),
Thammasat University

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
บริษัท/
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
ประเภทธุรกิจ
0.00089
ไม่มี
2558 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
ปตท. เอ็นจีดี
(35,415 หุ้น)
ปฏิบัติงานสมทบที่ บริษัท ปตท.
จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
2557 – 2558  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2554 - 2557
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน ปตท.
สมทบที่บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
0.00204

ไม่มี

2558 – ปัจจุบัน



2557 – 2558



2556 - 2557



2554 - 2555



2553 - 2554



(80,831 หุ้น)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและกลยุทธ์เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายโครงการร่วมทุนประเทศเมียนมาร์

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 46

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
ชื่อหน่วยงำน/
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
บริษัท/
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
ประเภทธุรกิจ
0.00134
ไม่มี
2558 – ปัจจุบัน  รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ.
สายงานบัญชี
(53,171 หุ้น)
2557 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและ
ปตท.สผ.
บริหารระบบบัญชี
2556
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
ปตท.สผ.
2553 - 2556  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีกลาง
ปตท.สผ.

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

11) นำงสำวจรูญศรี วันเกิดผล
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบาย
และบริหารระบบบัญชี
รักษาการผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี

50

M.Sc. (Financial Accounting),
Thammasat University

12) นำงชนมำศ ศำสนนันทน์
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ์

46

M.Sc. (Business Administration), 0.00064
University of South Carolina,
(25,564 หุ้น)
U.S.A.

13) นำงสำวพรทิพย์ จันทร์สุขศรี

53

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส

M.Sc. (Business Administration),
Kasetsart University

0.00044

ไม่มี

ไม่มี

(17,317 หุ้น)

ฝ่ายบริหารเงิน

14) นำงศิริรัตน์ สรำรัตนกุล
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีการเงิน

54

M.Sc. (Accounting),
Thammasat University

0.00506
(200,887 หุ้น)

ไม่มี

2557 – ปัจจุบัน



ปตท.สผ.



ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
รักษาการ ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน

2553 – 2557
2553



2557 – ปัจจุบัน



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน

ปตท.สผ.

2556



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน

ปตท.สผ.

2554 – 2556



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีโครงการ

ปตท.สผ.

2553 – 2554



นักวิเคราะห์อาวุโส การเงินและการบัญชี

ปตท.สผ.

2557 – ปัจจุบัน



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน

ปตท.สผ.

2551 – 2556



ผู้จัดการอาวุโส

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ

เอกสารแนบ 1 หน้า 47

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง
15) นำงสำวกำญจนันท์

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

45

M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

ปำณำนนท์

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00108

ไม่มี

(43,007 หุ้น)

ผู้จัดการอาวุโส

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2558 – ปัจจุบัน



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร

2557 – 2558



ผู้จัดการ นโยบายบัญชี

2553 - 2556



ผู้จัดการ ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง

ฝ่ายบัญชีบริหาร
16) นำงมณีญำณ์ ศรีสุขุมบวรชัย

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

Finance Manager ประเทศอินโดนีเชีย
41

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี

M.Sc. (Business Administration),

ไม่มี

ไม่มี

Thammasat University

ปตท.สผ.

2558 – ปัจจุบัน



ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี

ปตท.สผ.

2557 - 2558



ผู้จัดการ มาตรการภาษี

ปตท.สผ.

2554 - 2558

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

2549 - 2554

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงินองค์กร

ปตท.

ผู้บริหำรที่พ้นจำกตำแหน่งระหว่ำงปี 2558
1) นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
2) นำงสำวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

มีรายละเอียดตามข้อ 1

60

M.Sc. (Business Administration), 0.00091
Thammasat University
(35,988 หุ้น)
IOD: DCP 113 (2552)

ไม่มี

เอกสารแนบ 1 หน้า 48

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

3) นำยไพโรจน์ แรงผลสัมฤทธิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต

4) นำยนำวี อนันต์รักสกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และ
การสารวจ

อำยุ
(ปี)
60

60

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
M.Sc. (Mathematics),
Mahidol University

M.Sc. (Geology),
Chulalongkorn University

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
ตนเอง:
0.00412
(163,442 หุ้น)
คู่สมรส:
0.00009
(3,500 หุ้น)
รวม:
0.00421
(166,942 หุ้น)

ไม่มี

0.00083
(33,072 หุ้น)

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2558



2556 - 2557



2554 - 2556



2553 – 2554



2557 - 2558

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

2556 - 2557
2554 - 2556
2552 - 2554

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการในประเทศ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการเอส 1
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการบงกช

กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
 Quality Assurance Champion
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการบงกช
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการอาทิตย์

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 49

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

3.

เลขำนุกำรบริษัท
ชือ่ -สกุล/ตำแหน่ง

นำงประณต ติรำศัย

อำยุ
(ปี)
57

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
LL.B (Laws),

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

Thammasat University

สายงานเลขานุการบริษัท

IOD: DCPU 5 (2558)

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท %
ระหว่ำง
ผู้บริหำร
0.00335

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2556 – ปัจจุบัน

ตำแหน่ง


(133,158 หุ้น)

ปตท.สผ.

สายงานเลขานุการบริษัท
2553 – 2556



CSP (2557)
DCP 185 (2557)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานกฎหมาย
2543 – 2553



ผู้จัดการอาวุโส

ปตท.สผ.

ฝ่ายกฎหมาย
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3.1 หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของเลขำนุกำรบริษัท
เลขานุการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 31 สิงหาคม 2551 ด้วยความรับผิดชอบ
ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งต้องปฏิบัติ ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการ ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หน้าที่ตามกฎหมายของเลขานุการบริษัทมีดังนี้
1)
จัดทาและเก็บรักษาเอกสารดังต่อไปนี้
1.1) ทะเบียนกรรมการ
1.2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท
1.3) หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
2)
เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสาเนารายงานการมี
ส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ นับแต่วันที่
บริษัทได้รับรายงานนั้น
3)
ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกากับตลาดทุนประกาศกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

ให้ ค าแนะน า ดู แ ลประสานงาน และติ ด ตามให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท มี ก ารปฏิ บั ติ ต าม
วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและ
ประชุมผู้ถือหุ้น

จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จาเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ

ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงานภายนอกที่กากับดูแลบริษัทจดทะเบียน

กากับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทาและการเก็บรักษาเอกสารที่สาคัญของบริษัทย่อย

ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่
ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนา
ต่าง ๆ เป็นประจา

ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย
และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย

เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียน
ผ่านเข้ามาในระบบการรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.

หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
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เอกสำรแนบ 2: รำยละเอียดเกี่ยวกับกรรมกำรของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
1.

บริษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย จานวน 63 บริษัท

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำร
ของกลุ่ม ปตท.สผ.)

นายศักดิ์ชัย สาระเวก
นางประณต ติราศัย
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
นายสมเกียรติ เทพพันธ์กุลงาม
นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์
นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์
Mr. R. William Thornton
Mr. Don Greenfield
หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

PTTEP AU
PTTEP AP
PTTEP AO
PTTEP AIF
PTTEP AB
PTTEP AA
PTTEP AT
PTTEP AAF
PTTEP AAP
PTTEP AAT
PTTEP AAO
PTTEP AAA
PTTEP AAS
PTTEP BL
PTTEP CA

บริษัทย่อย

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
/ / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / /
/ / / / / / / / / / /
X

12
/
/
/

13 14 15
/
/
/
/
/
/
/
/

X = ประธานกรรมการ
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รำยชื่อกรรมกำร

นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์
Mr. R. William Thornton
นายดิเรก หวังอุดมสุข
Ms. Stella Kattashi
นายอัษฎากร ลิ้มปิติ
นายกนก อินทรวิจิตร
นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัย
นางชนมาศ ศาสนนันทน์
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นายฉลองรัฐ ยะอนันต์
นายสุเมธ ลักษิตานนท์
นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์
นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์
นายสุขสันต์ องค์วิเศษ
นายธีรพล พูนศิริ
นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
นายวรานนท์ หล้าพระบาง
นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย
นายคมสัน เตชะพานิช
หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

PTTEP CIF
CEEAL
CEMROL
PTTEP MZA1
PTTEP FH
PTTEP HK
PTTEP HKI
CEKL
PTTEPO
PTTEP MEA
PTTEP AG
PTTEP OM
PTTEPH
ATL
PTTEP KV

บริษัทย่อย

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
/
/
/
/ / /
/
/ / /
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
X = ประธานกรรมการ
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รำยชื่อกรรมกำร

นายคมสัน เตชะพานิช
นายวินิตย์ หาญสมุทร
นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย
นายธีรพล พูนศิริ
นายปิยะ อึ๊งผาสุข
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
นายวรานนท์ หล้าพระบาง
นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์
นายอนันท์ ชลชวลิต
นายฐิติ ทองเย็น
นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์
นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัย
นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม
นายมณฑล ศานติวงศ์สกุล
นางชนมาศ ศาสนนันทน์
หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

PTTEP SV
PTTEP HV
PTTEP HL
PTTEP IR
PTTEP SA
PTTEP IH
PTTEP ID
PTTEP AI
PTTEP NZ
PTTEP SVPC
JV Marine
JV Shorebase
PTTEP NL
PTTEPR
PTTEP SMD

บริษัทย่อย

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/ /
/
/
/
/
/
/ /
/ /
/
X = ประธานกรรมการ
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หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

ปตท.สผ.จี 7

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
นายฐิติ ทองเย็น
/ / / /
นายนาวี อนันต์รักสกุล
/
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
/
นายวินิตย์ หาญสมุทร
/
นายวันชัย มหาสุวรรณชัย
/
นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
/
/
นายทวี ลิ้มสุนทร
/
/
นายดิเรก หวังอุดมสุข
/ /
นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์
/
Orangefield (Netherlands) B.V.
/ / /
Mrs. T.S.M. Van Dijk
/ / /
นายยงยศ ครองพาณิชย์
/
นายกนก อินทรวิจิตร
/
นายอนันท์ ชลชวลิต
/
นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย
/
นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม
/
นางยุพาวดี วัลยะเพ็ชร์
/
นางสราภรณ์ มณีแสงสาคร
/
นายมณฑล ศานติวงศ์สกุล

ออเร้นจ์

พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส

รำยชื่อกรรมกำร

PTTEP SS
PTTEP SD
PTTEP ML
PTTEP SM
SHL
CMTL
CMEL
PTTEP NC
PTTEP NH
PTTEP BI
ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.

บริษัทย่อย

59

60

/

/

/

/

/

X = ประธานกรรมการ
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รำยชื่อกรรมกำร

ปตท.สผ.ศง.
COVE
PTTEP SP

บริษัทย่อย

นางสาวพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นางศิริรัตน์ สรารัตนกุล
นายมานะ โรจน์พิบูลสถิตย์
นายดิเรก หวังอุดมสุข
นายกิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป
นายศุภกร กฤษฎาสิมะ

61 62 63
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ :

X = ประธานกรรมการ

/ = กรรมการ
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2.

บริษัทร่วม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วม จานวน 17 บริษัท

นายฐิติ เมฆวิชัย
นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย
นายยงยศ ครองพาณิชย์
นายมณฑล ศานติวงศ์สกุล
Mr. Andy Jacob
Mr. Gavin Ryan
นายพงศธร ทวีสิน
นายอัษฎากร ลิ้มปิติ
นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัย
นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์
นายชัยวัฒน์ สนธิรักษ์
นายวินิตย์ หาญสมุทร
นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์
นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
นายกนก อินทรวิจิตร
นายฐิติ ทองเย็น
นายวรานนท์ หล้าพระบาง
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์*

Mangalalu

Troughton Island

Erawan FSO 2 Bahamas

PTT FLNG

LAL

4

5

6

7

8

9

10 11 12

/
/

Natuna 2 B.V.

MGTC

3

UAQ

CPOC

2
/

บี 8/32 พำร์ทเนอร์

1
/
/

พีทีที ไอซีที

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำร
ของกลุ่ม ปตท.สผ.)

EnCo

บริษัทร่วม

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/

* Alternate Director
หมายเหตุ 1. / = กรรมการ
X = ประธานกรรมการ
2. มี 5 บริษัท ไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ปตท.สผ. ได้แก่
(1) TPC และ Asia Pacific Marine Service กากับดูแลโดยผ่านทางการประชุมผูถ้ ือหุ้น
(2) HV JOC, HL JOC และ GBRS กากับดูแลโดยผ่านทางคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
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เอกสำรแนบ 3: รำยละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในและหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของบริษัท
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. มีดังนี้
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นำงฉวีพร แจ่มแสง
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบ

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

กำรอบรม

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน

บัญชีบัณฑิต
 Basic Compliance and Ethics Academies,
2556 - ปัจจุบัน
สาขาการเงินและ
Society of Corporate Compliance and Ethics
การธนาคาร
 Risk Management and Fraud Investigation Master Class, UNI Strategic
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Anti-corruption: The Practical Guide สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 2555 - 2556
 Forensic Accounting สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Internal Audit Conference, The Institute of Internal Auditors, Australia
 Due Diligence for M&A Master Class, Asia Business Forum
2556 - 2555
 The IIA Internal Audit Conference, The Institute of Internal Auditors, U.S.A.
 2007 Asian Conference on Internal Audit, The Institute of Internal Auditors, China
 Construction Project Cost Management and Control, Asia Business Forum
 Construction Project Risk Management, Asia Business Forum
 Risk Management in Drilling Activities, Asia Business Forum
 Strategising Approaches for Operational Risk, Marcus Evans (Thailand) Ltd.
 Internal Audit Asia Conference, Asia Business Forum
 Auditing Mergers and Acquisitions, MIS Training Institute, Hong Kong
 IIA International Conference, The Institute of Internal Auditors, London
 5th National Conference on Collective Action Against Corruption
 Continuous Auditing P2P Process
 2015 IIA Conference by Asia Confederation of Institute of Internal Auditors

•
•
•

ผูจ้ ัดการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบ
ปตท.สผ.
ผูจ้ ัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์
ปตท.สผ.
ผูต้ รวจสอบ
ภายในอาวุโส
ปตท.สผ.
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2.

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. มีดังนี้
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ

นำยวีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์ บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
ผู้จัดการอาวุโส
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฝ่ายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

กำรอบรม
 2014 ACFE Asia-Pacific Fraud Conference
 2014 European Compliance & Ethics Institute Conference
 SCCE’s 12th Annual Compliance & Ethics Institute,






Society of Corporate Compliance and Ethics
Fraud and Corruption
Super Strategies The Audit Best Practices
Chief Audit Executive Summit
FCPA Investigations
Thailand 6th National Conference on Collective Action Against Corruption

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
2556 - ปัจจุบัน
ผูจ้ ัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์
ปตท.สผ.
2546 - 2556
ผูจ้ ัดการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบ
ปตท.สผ.

•
•
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เอกสำรแนบ 4: รำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน
- ไม่มี -
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เอกสำรแนบ 5: ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
(ก) สรุปปริมำณสำรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
มี รายละเอี ย ดดั ง ตารางที่ แ นบ ปริม าณส ารองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว จะมี ก ารตรวจสอบและประเมิ น ทุ ก รอบปี
โดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน ปริมาณสารอง
ที่พิสูจน์แล้วในรายงานนี้ จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเท ศ
เจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. คิดเป็น
ปริมาณน้ามันดิบและคอนเดนเสท 1 180 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,591 พันล้านลูกบาศก์ฟุต
(558 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) หรือรวมทั้งหมดเป็น 738 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยปริมาณ
สารองที่พิสูจน์แล้วของน้ามันดิบและคอนเดนเสทคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 และก๊าซธรรมชาติคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 60
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ในปี 2558 คิดเป็น 136 ล้านบาร์เรล
เที ย บเท่ า น้ ามั น ดิ บ โดยแบ่ ง เป็ น น้ ามั น ดิ บ และคอนเดนเสท 1 39 ล้ า นบาร์ เรล และก๊ า ซธรรมชาติ
618 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (97 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) คิดเป็นอัตราการผลิตประมาณ 373,888
บาร์เรลเที ยบเท่ าน้ ามั นดิบต่อวัน เพิ่ มขึ้นจากปีที่ แล้วประมาณ 14,628 บาร์เรลเที ยบเท่ าน้ามั นดิบต่อวัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 4.07 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากโครงการซอติก้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
ที่มีการผลิตเต็มอัตราการผลิตตลอดทั้งปีเป็นปีแรก หลังจากที่ได้เริ่มการผลิตในปี 2557

1

ตัวเลขปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิต รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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ปริมาณสารองน้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติและบิทูเมนที่พิสูจน์แล้ว(1)
ปริมาณสารองน้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ที่พิสูจน์แล้ว(2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ
ที่พิสูจน์แล้ว
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ

ต่างประเทศ

ปริมาณเทียบเท่าน้ามันดิบ
(ล้านบาร์เรล)
รวม

ในประเทศ

ต่างประเทศ

รวม

ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและการค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

112
15
1
7
5
(27)
113

138
1
(52)
(13)
74

250
16
1
7
(47)
(40)
187

2,065
86
6
146
222
(406)
2,119

1,812
48
(165)
1,695

3,877
134
6
146
222
(571)
3,814

450
30
2
31
42
(94)
461

396
9
(52)
(37)
316

846
39
2
31
(10)
(131)
777

ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและการค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

113
14
4
4
(27)
108

74
9
1
(12)
72

187
23
5
4
(39)
180

2,119
336
2
(27)
(409)
2,021

1,695
53
1
30
(209)
1,570

3,814
389
3
3
(618)
3,591

461
70
4
(1)
(94)
440

316
17
2
5
(42)
298

777
87
6
4
(136)
738

(1)

ปริมาณสารองพิสูจน์แล้ว รวมถึงปริมาณสารองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม

(2)

รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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(ข) รำยงำนสินทรัพย์ของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
รายงานสิ น ทรั พ ย์ ข องกิ จ กรรมการผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม จะแสดงถึ ง สิ น ทรั พ ย์ ข องโครงการต่ า ง ๆ
ทั้งที่พ บปริมาณส ารองที่ พิ สู จน์ แล้ วและยังไม่ ได้พิ สูจน์ รวมถึงค่าเสื่ อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตั ด
จาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วประกอบด้วย หลุมสารวจ หลุมพัฒนา ท่อขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ส่ ว นสินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้ นจาก
โครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์รวมของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม
และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

25,319
4,727
30,046
(16,871)

23,795
5,042
28,837
(13,014)

13,175

15,823

(ค) รำยงำนรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเพื่อกำรได้มำซึ่งสิทธิสัมปทำน กำรสำรวจและกำรพัฒนำปิโตรเลียม
รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อการได้ม าซึ่ งสิทธิสัม ปทาน
การสารวจและการพัฒนาปิโตรเลียม ทั้งที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน หมายถึง รายจ่ายที่ เกิดขึ้นเพื่อให้ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในสิทธิ
สัมปทานของโครงการต่าง ๆ ทั้งที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและยังไม่ได้พิสูจน์
รายจ่ายเพื่อการส ารวจประกอบด้วย ค่าใช้ จ่ายในการสารวจเพื่ องานธรณี วิทยาและธรณี ฟิ สิกส์
รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมสารวจรวมถึงค่าสงวนพื้นที่ในแปลงสารวจ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมพัฒนา และรายจ่าย
ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการต่าง ๆ สาหรับการพัฒนา
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วเพื่อใช้ในการผลิต การแยก การปรับปรุง คุณภาพปิโตรเลียม และการรวบรวม
และเก็บรักษาปิโตรเลียม รวมทั้งรายจ่ายเพื่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ

เอกสารแนบ 5 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2558
2558
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน
- โครงการที่พบปริมาณสารองทีพ่ ิสูจน์แล้ว
- โครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
รายจ่ายเพื่อการสารวจ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา
รวม

(ง)

ในประเทศ ต่างประเทศ
88
1,171
1,259

2557
รวม

274
504
778

362
1,675
2,037

ในประเทศ ต่างประเทศ
590
352
124
1,270
2,336

รวม

95
579
759
1,433

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานผลการดาเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดาเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมสาหรับ
ปี 2558 และ 2557 โดยแสดงไว้ในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อการดาเนินงานและบารุงรักษาหลุมผลิต
ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่ายในการสารวจประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์และค่าตัด
จาหน่ายหลุมสารวจที่ไม่พบปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิต
ปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจาหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิต
ปิโตรเลียมและท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งค่าตัดจาหน่ายประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กาไรหรือขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม และรายได้อื่นๆ
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรจากผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่ าใช้ จ่ า ยทั่ ว ไปของส านั ก งานใหญ่ แ ละต้ น ทุ น ทางการเงิ น ไม่ รวมเป็ น ค่ าใช้ จ่ ายในการค านวณ
ผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
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447
703
2,029
3,769

แบบ 56-1 ประจำปี 2558

(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
รำยได้ :
รายได้ – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายได้ – บริษัทอื่น
รำยได้จำกกำรขำยรวม
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น
ค่ำใช้จ่ำยรวม
ผลกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ผลกำรดำเนินงำนสุทธิ

2558
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2557 (ปรับปรุงใหม่)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

3,529
242
3,771

1,478
558
2,036

5,007
800
5,807

4,988
279
5,267

1,583
879
2,462

6,571
1,158
7,729

446
16
53
426
1,836
171
2,948
823
374
449

633
168
67
861
1,204
2,933
(897)
113
(1,010)

1,079
184
120
426
2,697
1,375
5,881
(74)
487
(561)

494
80
93
607
1,633
(2)
2,905
2,362
865
1,497

637
253
78
2
905
962
2,837
(375)
353
(728)

1,131
333
171
609
2,538
960
5,742
1,987
1,218
769

(จ) รำยงำนมูลค่ำปัจจุบันตำมมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรอง
ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
ตามมาตรฐานการวัดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารองปิโตรเลียม
ที่พิสูจน์แล้ว จะคานวณโดยใช้ราคาเฉลี่ย 12 เดือน  (คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มีกาหนด
ไว้ในสั ญ ญาเท่ า นั้ น ) คู ณ ด้ วยประมาณการปริมาณการผลิ ตในอนาคตของปริม าณส ารองที่ พิ สู จน์ แล้ ว
ที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาและผลิตปริมาณสารอง
ที่พิสูจน์แล้ว ซึ่งคิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อมูล ณ สิ้นปี โดยไม่คานึงถึงสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจจะ
เปลี่ยนไปในอนาคต
ภาษีเงินได้ในอนาคตคานวณโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ สิ้นปี และหักหรือปรับปรุง
ส่วนลดต่างๆ ตามที่เป็นจริง
กระแสเงินสดสุทธิคานวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตรา
10% ต่อปีเพื่อสะท้อนถึงมูลค่าตามเวลาของกระแสเงินสดนั้น



ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คานวณจากการเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้าหนัก โดยใช้ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน
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มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ของประมาณการกระแสเงิ น สดตามที่ แ สดงไว้ ข้ า งล่ า งนี้ มิ ไ ด้ มุ่ ง หมายให้ เป็ น
การแสดงประมาณการมู ลค่าตามราคาตลาดของสินทรัพย์ปิโตรเลียม การประมาณการมู ลค่าตามราคา
ตลาดควรต้องคานึงถึงปัจจัยหลายประการได้แก่ ปริมาณสารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นปริมาณ
สารองที่พิ สูจน์ แล้ วได้ในอนาคต ประมาณการราคาของน้ามั นและก๊าซธรรมชาติในอนาคต อัต ราดอกเบี้ย
การเปลี่ ยนแปลงของค่าใช้ จ่ายในการพัฒ นาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอนาคต
รวมทั้งข้อควรคานึงอื่นๆ อีกมาก ดังนั้น มูลค่าที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจ
ของผู้วิเคราะห์เป็นหลัก
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
รายรับ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิ
ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี
มูลค่ำปัจจุบนั ของกระแสเงินสดสุทธิ

ในประเทศ
2558
2557
14,538
20,573
(2,730) (2,784)
(5,990) (6,393)
(1,944) (4,016)
3,874
7,380
(136) (1,495)
3,738
5,885

ต่ำงประเทศ
2558
2557
10,558
15,771
(2,077) (2,381)
(1,900) (2,111)
(1,200) (1,648)
5,381
9,631
(1,691) (3,287)
3,690
6,344

รวม
2558
25,096
(4,807)
(7,890)
(3,144)
9,255
(1,827)
7,428

2557
36,344
(5,165)
(8,504)
(5,664)
17,011
(4,782)
12,229

การเปลี่ยนแปลงมูลค่าปั จจุบนั ตามการวัดมาตรฐานของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้ องกับปริ มาณ
สารองปิ โตรเลียมที่พิสจู น์แล้ ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
มูลค่ำปัจจุบนั สุทธิ ณ ต้นปี
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จา่ ยในการผลิตจากการขายและจาหน่ายปิโตรเลียม
ที่ผลิตระหว่างปี
ค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาทีเ่ กิดขึ้นระหว่างปี
การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จ่ายในการผลิต
การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิม่ ขึ้นของปริมาณสารองที่สารวจใหม่
สารวจเพิ่มเติม และปรับปรุงวิธีการผลิต
การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ได้ประมาณการไว้
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสารองปิโตรเลียม
การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลี่ยนไป
การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้
มูลค่ำปัจจุบนั สุทธิ ณ สิน้ ปี

2558
12,229
(4,106)

2557
13,057
(5,339)

1,844
(9,470)
(270)
186

2,590
(357)
(2,290)
943

1,540
2,955
2,520
7,428

1,040
73
2,454
58
12,229
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(ฉ)

ข้อมูลอื่น
หลุมผลิตน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ
จานวนหลุมผลิตน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้

ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกกลางและอื่น ๆ
รวม

น้ำมันดิบ/คอนเดนเสท
รวม
สุทธิ
932
519
32
11
975

8
8
535

ก๊ำซธรรมชำติ
รวม
สุทธิ
1,122
472
170
12
1,304

77
12
561

หลุมน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขุดเจำะ
จานวนหลุมซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีดังต่อไปนี้
แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

รวม

สุทธิ

-

-

2
2

0.45
0.45

40

13.70

4
44

1.69
15.39
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จำนวนหลุมน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ – สุทธิซึ่งขุดเจำะ ในปี 2558

แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ตะวันออกกลางและอื่นๆ
รวม

พร้อมผลิต
สุทธิ

หลุมแห้ง
สุทธิ

5.51

4.00

8.80
35.82
50.13

3.70
4.20
11.90

236.45

7.50

3.22

0.12

0.51
240.18

7.62

หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติรวม หมายถึง จานวนหลุมทั้งสิ้นที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน ไม่รวมหลุมบริการ
หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ-สุทธิ หมายถึง จานวนหลุมตามสัดส่วนการร่วมทุนในหลุมน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติรวม
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ผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสปี 2558 และ 2557 สำหรับงบกำรเงินรวมมีดังนี้
หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2558
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไรต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,212,688,950
22,964,786

1,323,112,662
29,836,406

1,398,375,670
30,536,212

1,391,737,760
35,150,233

3,970,694
6,367,880
78,032,960
13,061,506
1,337,086,775

5,385,246
101,724,886
13,410,017
1,473,469,217

11,170,866
8,485,622
1,448,568,370

8,992,329
7,045,036
10,242,618
1,453,167,976

178,142,808
53,452,980
97,694,382
97,160,368
612,439,427

182,814,429
78,412,645
54,684,121
107,121,361
653,265,178

181,567,616
38,396,718
73,043,554
112,714,666
725,906,884

167,241,095
13,285,104
52,049,482
109,048,079
728,103,998

169,881
49,526,666
1,088,586,512
2,072,797
250,573,060
(118,623,845)
131,949,216

20,172,895
956,325
1,385,209,600
61,528,303
2,544,164,857
2,474,224
(1,068,221,416)
(216,233,338)
(1,284,454,754)

18,831,847
54,641,472
1,165,405
72,305,294
1,278,573,456
1,861,150
171,856,064
(136,727,192)
35,128,872

34,390,377
1,486,834
68,620,339
1,174,225,308
2,619,506
281,562,174
(17,775,948)
263,786,226

0.03

(0.32)

0.01

0.07
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แบบ 56-1 ประจำปี 2558
หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2558
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ
กาไรต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,212,688,950
22,964,786

1,323,112,662
29,836,406

1,398,375,670
30,536,212

1,391,737,760
35,150,233

3,970,694
6,367,880
78,032,960
13,061,506
1,337,086,775

5,385,246
101,724,886
13,410,017
1,473,469,217

11,170,866
8,485,622
1,448,568,370

8,992,329
7,045,036
10,242,618
1,453,167,976

178,142,808
53,452,980
97,694,382
97,160,368
612,439,427

182,814,429
78,412,645
54,684,121
107,121,361
653,265,178

181,567,616
38,396,718
73,043,554
112,714,666
725,906,884

167,241,095
13,285,104
52,049,482
109,048,079
728,103,998

169,881
49,526,666
1,088,586,512
2,072,797
250,573,060
(118,623,845)
131,949,216

20,172,895
956,325
1,385,209,600
61,528,303
2,544,164,857
2,474,224
(1,068,221,416)
(216,233,338)
(1,284,454,754)

18,831,847
54,641,472
1,165,405
72,305,294
1,278,573,456
1,861,150
171,856,064
(136,727,192)
35,128,872

34,390,377
1,486,834
68,620,339
1,174,225,308
2,619,506
281,562,174
(17,775,948)
263,786,226

0.03

(0.32)

0.01

0.07
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แบบ 56-1 ประจำปี 2558

สรุปปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมและรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
2558

2557
(ปรับปรุงใหม่)

ปริมาณการขายปิโตรเลียม – สุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)

322,167

312,569

50.05

94.82

7.20

8.06

45.29

63.71

4.62

5.26

ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ย
ราคาขายน้ามันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ย
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)
ราคาขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู)
ราคาขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเฉลี่ย
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
Lifting Cost
(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
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