แบบ 56-1 ประจําป 2559

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2559

สารบัญ
หนา
จุดเดนการดําเนินงาน
สารประธานกรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ ดั การใหญ
สวนที่ 1

สวนที่ 2

สวนที่ 3

การประกอบธุรกิจ
1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. ปจจัยความเสี่ยง
4. ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ
5. ขอพิพาททางกฎหมาย
6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอื่น
การจัดการและการกํากับดูแลกิจการ
7. ขอมูลหลักทรัพยและผูถ ือหุน
8. โครงสรางการจัดการ
9. การกํากับดูแลกิจการ
10. ความรับผิดชอบตอสังคม
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
12. รายการระหวางกัน
ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน
13. ขอมูลทางการเงินที่สําคัญ
14. การวิเคราะหและคําอธิบายของฝายจัดการ

การรับรองความถูกตองของขอมูล
เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
เอกสารแนบ 5
คํายอ

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ ริหาร ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอยและบริษัทรวม
รายละเอียดกับหัวหนางานตรวจสอบภายในและหัวหนางานกํากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพยสิน
ขอมูลเพิ่มเติมเกีย่ วกับกิจกรรมการสํารวจและผลิตปโตรเลียม (ไมไดตรวจสอบ)

1
21
42
50
58
59
1
8
47
96
98
105
1
7

จุดเด่นการด�ำเนินงาน
ปตท.สผ.ไดบริหารจัดการปจจัยทีส่ ามารถควบคุมไดอยางตอเนือ่ ง เพือ่ รับมือกับความผันผวนของราคานํา้ มัน โดยการเพิม่ ประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
และปรับลดตนทุนภายใตโครงการ SPEND SMART ทําใหสามารถรักษาความตอเนื่องในการผลิตและคงความสามารถในการทํากําไร สะทอนผาน
ผลการดําเนินงานและโครงสรางทางการเงินทีแ่ ข็งแกรง พรอมรองรับโอกาสในการลงทุน เพือ่ สงเสริมการเติบโตอยางยัง่ ยืน ควบคูก บั การสรางความมัน่ คง
ดานพลังงานใหกับประเทศ

(ลานดอลลาร สรอ.)

4,326

(3,002)

2557

2,864

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำเนินงาน*

2558

2,308

(1,002)

3,260

2558

(544)

2559

2559

3,930

2557
2558

(1,662)

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงิน

2558

2,351
3,930

2557

(1,872)

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทุน

2559

เงินสด
และรายการเทียบเทา
เงินสดตนงวด

255

2557

* รวมผลกระทบจากอัตราการแลกเปลี่ยน
** รวมเงินลงทุนระยะสั้น

2557

3,260**

เงินสด
และรายการเทียบเทา
เงินสดปลายงวด

2558

4,022**

2559

2559

ขอมูลสำคัญทางการเงิน
(ลานดอลลาร สรอ.)
25,000

23,271
19,642

20,000
15,000
10,000

12,548
10,723
7,834
677

0

7,505
4,339*
372

(854)

2557
หนี้สินรวม

11,386

11,328
8,314
5,614*

5,000

สินทรัพยรวม

18,891

2558
สวนของผูถือหุน

2559

รายไดรวม

กำไร (ขาดทุน) สุทธิ

* รายไดของ PTTEP OM ถูกรวมอยูใ นสวนการดําเนินงานทีย่ กเลิก

เงินปนผลจายตอหุน (บาท)
Dividend Yield (%)**

4.50
4.02

3.00
5.24

3.25*
3.38

2557

2558

2559

* เงินปนผลประจําป 2559 ในอัตรา 3.25 บาทตอหุน ประกอบดวยเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.75 บาทตอหุน และเงินปนผลสําหรับงวดหกเดือนหลังในอัตรา 2.50 บาทตอหุน
ซึง่ จะมีการนําเสนอเพือ่ ทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลและอนุมตั เิ งินปนผลสําหรับงวดหกเดือนหลังในการประชุมสามัญผูถ อื หุน ประจําป 2560 ในวันที่ 29 มีนาคม 2560
** คํานวณจากราคาหุน ณ วันสิ้นงวด
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อัตราสวนทางการเงิน

2557

2558

2559

อัตรา EBITDA ตอรายไดจากการขาย (%)

71
0.34
6
3

71
0.27
(7)
(4)

71
0.25
3
2

อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน (เทา)
อัตราผลตอบแทนผูถือหุน (%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (%)

ปริมาณสำรองปโตรเลียมพิสูจนแลว

ปริมาณการขายปโตรเลียม

ลานบารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบ

บารเรลเทียบเทาน้ำมันดิบตอวัน

777

738

2557

695

2558

2559

312,569

322,167

319,521*

2557

2558

2559

ปริมาณการขายปโตรเลียม
ผลิตภัณฑ
นํ้ามันดิบ (ลานบารเรล)
กาซธรรมชาติ (ลานลูกบาศกฟุต)
หรือเทากับลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ
กาซแอลพีจี (เมตริกตัน)
หรือเทากับลานบารเรลเทียบเทานํ้ามันดิบ
คอนเดนเสท (ลานบารเรล)
ไดลูท บิทูเมน (ลานบารเรล)

2557

2558

2559

24.38
464,467.22
75.44
93,504.68
0.77
12.97
0.92

23.63
505,840.79
81.05
96,529.19
0.80
12.11
-

23.06
505,337.18*
81.05
96,731.01
0.80
12.03*
-

มูลคาการขายปโตรเลียม
(ลานดอลลาร สรอ.)
3,658.42

3,482.58**
2,720.11**

2,334.30
1,230.40

1,196.11
570.66**

28.55

67.52

2557

949.95

481.58**

37.32

37.92

2558

2559

น้ำมันดิบ
กาซธรรมชาติ
กาซแอลพีจี
คอนเดนเสท
ไดลูท บิทูเมน

* รวมปริมาณขายของโครงการโอมาน 44 จนถึงเดือนสิงหาคม 2559
** รายไดของ PTTEP OM ถูกรวมอยูใ นสวนการดําเนินงานทีย่ กเลิก
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สารประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ปี 2559 เป็นปีที่ประชาชนชาวไทยเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระมหากษัตริย์
ผู้ทรงเป็นที่เคารพรัก และเทิดทูนอย่างที่สุดได้เสด็จสวรรคต ด้วยส�ำนึก
ในพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้นทีไ่ ด้โปรดเกล้าพระราชทานชือ่ พืน้ ทีผ่ ลิต
ของโครงการบงกชและโครงการอาทิตย์ ว่า “พื้นที่ปิโตรเลียมนวมินทร์”
คณะกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปตท.สผ. ทุกคนขอตัง้ จิตปฏิญาณ
ด้ ว ยความส� ำ นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ จะน้ อ มน� ำ แนวทางตาม
พระบรมราโชวาท พระราชด�ำรัส และพระราชด�ำริทไี่ ด้เคยพระราชทานไว้
เป็ น เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วในการปฏิ บั ติ ง าน เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความมั่ น คง
ทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต
เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อประเทศสืบไป
ในรอบปีที่ผ่านมา ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความท้าทายของธุรกิจส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมจากการที่ราคาน�้ำมันอยู่ในระดับต�่ำ และมีความ
ผันผวนสูง โดยราคาน�้ำมันดิบดูไบตกลงมาในระดับต�่ำสุดที่ประมาณ
23 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในไตรมาส 1 หลังจากที่อิหร่านได้รับการ
ผ่อนคลายมาตรการคว�ำ่ บาตรจากชาติตะวันตก ท�ำให้เพิม่ ความกังวลต่อ
สถานการณ์อปุ ทานทีย่ งั คงล้นตลาด จากนัน้ ราคาน�ำ้ มันดิบค่อยๆ ปรับตัว
สูงขึ้นในไตรมาส 2 ก่อนที่ราคาน�้ำมันดิบจะทรงตัวอยู่ในระดับ 40-50
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลตลอดไตรมาส 3 และปรับตัวสูงขึ้นถึงระดับ 54
ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม ท�ำให้ราคาเฉลีย่ น�ำ้ มันดิบดูไบ
ทั้งปี 2559 อยู่ที่ 41.27 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับลดลงจากปี 2558
ที่ 50.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล

ประสิทธิภาพในการแข่งขันโดยปี 2559 ปตท.สผ. สามารถลดต้นทุนต่อ
หน่วย (Unit Cost) จาก 38.88 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในปี 2558 เป็น
30.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล หรือลดลงได้ถึงร้อยละ 22 นอกจากนี้
ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายจากโครงการ SAVE TO BE SAFE ได้ถึง 300
ล้านดอลลาร์ สรอ. มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 115 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เลือกลงทุนในโครงการที่มีต้นทุนการผลิตต�่ำ เพื่อให้แข่งขันได้ภายใต้
วิกฤติราคาน�้ำมัน REFOCUS คือการเน้นขยายการลงทุน และเติบโตใน
พืน้ ทีท่ เี่ ป็นจุดแข็ง และมีความเชีย่ วชาญ ได้แก่ ในประเทศไทย และเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะเมียนมาร์ โดยในปี 2559 ปตท.สผ. ได้ขยาย
การลงทุนในโครงการซาราวักเอสเค 410 บี โครงการส�ำรวจในประเทศ
มาเลเซี ย ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพทางปิ โ ตรเลี ย มสู ง และเข้ า เป็ น
ผู้ด�ำเนินการ RENEW คือการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโต
อย่างยั่งยืน หาโอกาสในการเพิ่มรายได้ และสร้างผลตอบแทนจาก
ธุรกิจอืน่ ๆ ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยวางแนวทางทีจ่ ะสานประโยชน์
ร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาธุรกิจ LNG ครบวงจร

ผลการด�ำเนินงานของ ปตท.สผ. ในปี 2559 จึงยังคงได้รับแรงกดดันจาก
ราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลีย่ ทีย่ งั คงทรงตัวอยูใ่ นระดับต�ำ่ ปตท.สผ. ได้จดั ท�ำ
การทบทวน และปรับแผนกลยุทธ์ในการด�ำเนินงาน เพื่อรักษาความ
สามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง
“RESET REFOCUS RENEW” โดย RESET คือการลดต้นทุน เพิ่ม

การด�ำเนินการตามกลยุทธ์ข้างต้น การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ
รวมทัง้ การมีวนิ ยั ทางการเงิน ท�ำให้ ปตท.สผ. สามารถผ่านพ้นวิกฤติไปได้
และมีก�ำไรจากการด�ำเนินงานตามปกติ (Recurring Net Profit) 466
ล้านดอลลาร์ สรอ. และบันทึกขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด�ำเนินงาน
ตามปกติ 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. เกิดจากการขาดทุนจากการประกัน

นอกเหนือไปจากผลการด�ำเนินงานข้างต้น ปตท.สผ. ให้ความส�ำคัญเป็น
อย่างยิง่ ในการพัฒนาองค์กร และได้รบั คัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุม่ ดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ 3 และได้รบั คะแนนสูงสุดในกลุม่ น�ำ้ มันและก๊าซ สะท้อนให้
เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในฐานะ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” และ
สร้างการเติบโตอย่างสมดุล ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน
Thailand Sustainability Investment ประจ�ำปี 2559 ของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย ที่มอบให้กับบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่น
ในการด�ำเนินธุรกิจ โดยค�ำนึงถึง สังคม สิ่งแวดล้อม และมีบรรษัทภิบาล
ควบคู่ไปกับผลประกอบการที่ดี
ปี 2560 ปตท.สผ. ยังคาดการณ์ว่าแนวโน้มราคาน�้ำมันดิบในครึ่งปีแรก
น่าจะมีแรงสนับสนุนให้ราคาอยูใ่ นระดับ 50-60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เนื่องจากการลดก�ำลังการผลิตของกลุ่มโอเปก และกลุ่มนอกโอเปก
ที่ตกลงร่วมกันในไตรมาส 4 ปี 2559 ส่วนช่วงครึ่งปีหลัง กลุ่มโอเปก
และกลุ่มนอกโอเปกจะมีการหารือกันอีกครั้ง รวมไปถึงการจับตามอง
นโยบายของประเทศสหรัฐอเมริกาของรัฐบาลใหม่ โดยเฉพาะในด้าน
ธุรกิจพลังงานที่จะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาน�้ำมันดิบ
ในตลาดโลก

ความเสี่ยงราคาน�้ำมัน โดยส่วนหนึ่งมาจากการปรับมูลค่าของสัญญา
ป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ ยั ง ไม่ ห มดอายุ ให้ เ ป็ น ไปตามราคาตลาด
ตามมาตรฐานบั ญ ชี ซึ่ ง ไม่ มี ผ ลต่ อ กระแสเงิ น สด รวมถึ ง มี ก ารรั บ รู ้
การด้อยค่าของสินทรัพย์ 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากโครงการเยตากุน
และโครงการนาทู น ่ า ซี เ อเนื่ อ งจากการปรั บ แผนการผลิ ต ลดลง
ตามศั ก ยภาพของแหล่ ง ผลิ ต นอกจากนี้ ในปี 2559 ปตท.สผ.
มีการรับรูก้ ำ� ไรและผลประโยชน์ทางภาษีทเี่ กีย่ วข้องกับอัตราแลกเปลีย่ น
จากการที่ ค ่ า เงิ น บาทแข็ ง ค่ า ขึ้ น เมื่ อ เที ย บกั บ ดอลลาร์ สรอ. ท� ำ ให้
ปตท.สผ. มีกำ� ไร (Net Profit) 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมือ่ เทียบกับปี 2558
ที่มีผลขาดทุนสุทธิ 854 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. จึงยังคงมีสถานะ
การเงิ น ที่ แ ข็ ง แกร่ ง มี ก ระแสเงิ น สด และเงิ น ลงทุ น ระยะสั้ น 4,022
ล้ า นดอลลาร์ สรอ. สามารถรองรั บ แผนการลงทุ น เพื่ อ รั ก ษาระดั บ
การผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน รองรับค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งรัดการพัฒนา
โครงการต่างๆ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของ
ปตท.สผ.

ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่าผลการด�ำเนินงานของ ปตท.สผ. ยังคงมีเสถียรภาพ
และยังมองเห็นการเติบโตทั้งในส่วนของปริมาณส�ำรอง และปริมาณ
การผลิต โดยใช้หลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในการบริหารจัดการ
องค์กร และการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ พร้อมทั้งการบริหารงานอย่าง
มืออาชีพ และมุ่งมั่นในการเร่งรัดพัฒนาโครงการตามกลยุทธ์การบริหาร
Portfolio ของ ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้นโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย โดยวางแนวทางร่วมทุน
กับ ปตท. เพื่อลงทุนธุรกิจ LNG ในหลายภูมิภาคทั่วโลกอย่างครบวงจร
ตั้งแต่การพัฒนา การผลิต การจัดจ�ำหน่าย การขนส่ง เพื่อรองรับความ
ต้องการใช้กา๊ ซทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ในส่วนของประเทศไทยและของโลกในอนาคต
คณะกรรมการบริษทั ผูบ้ ริหาร และพนักงาน ปตท.สผ. ทุกคนขอขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจกับ ปตท.สผ. มาโดยตลอด และขอให้
ความมั่นใจว่าพวกเราทุกคนใน ปตท.สผ. จะปฏิบัติงานในหน้าที่อย่าง
เต็มก�ำลังความสามารถ และจะน้อมน�ำแนวทางตามพระบรมราโชวาท
สืบสานพระราชปณิธานตามรอยเบือ้ งพระยุคลบาท เพือ่ พัฒนา ปตท.สผ.
ให้เป็นองค์กรที่ก้าวหน้าอย่างสง่างามตลอดไป

(นายปรัชญา ภิญญาวัธน์)

(นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย)

ประธานกรรมการ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์

กลุ่ม ปตท.สผ. เป็นผู้ประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่มั่นคง
ให้กับประเทศไทยและประเทศที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อ เพิ่มปริ มาณสารองปิโตรเลียมและปริมาณการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงสร้างผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ถือ หุ้นและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้ ภ าวะราคาน้ามันที่ตกต่าและมีความผันผวนสูง ปัจจัย
สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งแหล่งปิโตรเลียมที่มีปริ มาณลดน้อยลง ความซับซ้อนทางด้านธรณีวิทยาที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้การดาเนิ นงานทางด้านการสารวจและผลิตปิ โตรเลียมมี ความท้าทายมากยิ่งขึ้น จาเป็น ต้อ งอาศัย ความรู้ ความสามารถและ
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการคานึงถึงดุลยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมโดยรวม บริษัทจึงกาหนดพั นธกิจ (Mission) และวิสัยทัศน์
(Vision) ดังนี้
พันธกิจ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจ ทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วิสั ย ทั ศ น์ บริษั ท ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มชั้ น น าในเอเชี ย ที่ ขั บ เคลื่ อ นด้ วยผลการด าเนิ น งานที่ ส ามารถแข่ งขั น ได้
เทคโนโลยี และหัวใจสีเขียว
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ติดตามสถานการณ์และแนวโน้มของเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลก
อย่างสม่าเสมอ เพื่อนามาใช้วิเคราะห์สถานการณ์พลังงาน และวางแผนกลยุทธ์และกาหนดแนวทางการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความสมดุลใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการดาเนินงานและผลตอบแทนจากการใช้เงิน
ลงทุน (Strong Performance) และด้านความยั่งยืนขององค์กร (Business Sustainability) และมีการกาหนดเป้าหมาย ดังนี้
ด้านผลการดาเนินงานและผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน (Strong Performance) กลุ่ม ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการ
ดาเนินธุรกิจให้มีผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน (ROCE) ที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม และต้นทุนการดาเนินการ
ต่อหน่วย (Unit Cost) ให้อยู่ในระดับ Top Quartile ของกลุ่มบริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมในเอเชีย
ด้านความยั่งยืนขององค์กร (Business Sustainability) กลุ่ม ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการรักษาอัตราส่วนของปริมาณสารอง
ที่พิสูจน์แ ล้วต่ออัตราการผลิต (R/P Ratio หรือ Proved Reserve/Production) ไม่ต่ากว่า 7 ปี ในปี 2568 และมีเป้าหมายกาลังการผลิต
600,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวันในปีเดียวกันด้วย
กลยุทธ์ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความรุนแรงของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากราคาน้ามันในตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงได้มี
การปรับทิศทางและแนวนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประจาปี 2560 โดยมุ่งเน้นแผนกลยุทธ์ 3 ด้าน ได้แก่ (1) RESET
(2) REFOCUS และ (3) RENEW โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) กลยุทธ์ในกำรลดต้นทุนกำรดำเนินกำรเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันและอยู่รอดในสภำวะ
รำคำนำมันที่ผันผวน (RESET) ซึ่งครอบคลุมโครงการที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Existing Assets) มีแผนการลงทุนต่อเนื่องที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็น
3 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ กลุ่มโครงการผลิต (Producing Assets) กลุ่มโครงการพัฒ นา (Development Projects) และกลุ่มโครงการสารวจ
(Exploration Projects) รวมถึงส่วนสานักงาน เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร
(1.1) กลุ่มโครงกำรผลิต (Producing Assets) เป็นกลุ่มที่สร้างรายได้ให้แก่บริษัท โดยมีแผนธุรกิจเพื่อรักษาหรื อ
เพิ่มระดับการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในโครงการหลักของบริษัทเพื่อให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าภายใต้ ภาวะราคาน้ามัน
ที่ตกต่า รวมถึงจัดหาปริมาณสารองปิโตรเลียม เพื่อชดเชยส่วนที่ผลิตไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
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(1.2) กลุ่มโครงกำรพัฒนำ (Development Projects) เป็นกลุ่มที่ต้องเตรียมการเพื่อเพิ่มการผลิต และสร้างรายได้
ในอนาคตโดยการเพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว เพื่อทดแทนปริมาณสารองปิโตรเลียมที่ลดลงจากกลุ่มโครงการผลิต ซึ่งแผนธุรกิจ
เป็นการปรับแผนการพัฒนาเพื่อให้โครงการสามารถพัฒนาต่อไปได้ภายใต้สภาวการณ์ราคาน้ามันดิบที่ลดลง
(1.3) กลุ่ ม โครงกำรส ำรวจ (Exploration Projects) เป็ น กลุ่ ม ที่ จะเพิ่ ม ปริม าณส ารองปิ โตรเลี ย ม (2P) และ
ปริมาณทรัพยากร (2C) ให้กับบริษัทในอนาคต แผนธุรกิจจะมุ่งเน้นการบริหารจัดการการลงทุนในภาพรวมของโครงการสารวจต่างๆ ให้มี
ความเหมาะสม มีความเสี่ยงต่า ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาใหม่ๆ และเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพเพื่อ เพิ่ม
ความสาเร็จในการสารวจ
(1.4) ส่วนสำนักงำน เพื่อกำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถขององค์กร ความสามารถขององค์กรเป็นปัจจัยสาคัญ
อย่างยิ่งต่อการนาแผนกลยุทธ์ของบริษัทไปสู่การดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเร่งพัฒนาความสามารถขององค์กรในด้านต่างๆ
ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ด้านการพัฒนาระบบ กระบวนการทางาน และโครงสร้างองค์กร และด้านการเร่ง
พัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยีและความสามารถด้านงานวิจัยพัฒนาขององค์กร
ทั้งนี้ ในส่วนของนโยบาย RESET ภายใต้การบริหารจัด การโครงการ SAVE to be SAFE และโครงการ SPEND
SMART to Business Sustainability ซึ่งช่วยส่งเสริมและผลักดันการทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านโครงการริเริ่ม (Initiative) ต่างๆ
จานวนกว่า 200 โครงการนั้น ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 330 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้
115 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่งผลให้สามารถปรับลดงบประมาณในปี 2560 ลงอีก 324 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบริหาร
จัด การทางด้านโลจิส ติกส์แ ละซัพพลายเชน กิจกรรมการเจาะหลุม การก่อ สร้างและวิศวกรรม แผนการซ่อ มแซมและบ ารุงรักษา และ
กระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
(2)

กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจจำกจุดแข็งขององค์กรและมุ่งเน้นในพืนที่ที่มีควำมชำนำญ (REFOCUS) แบ่งเป็น

2 กลุ่มหลัก ดังนี้
(2.1) E&P Conventional เน้นขยายการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ
ที่บริษัทมีประสบการณ์และมีความชานาญ ตามทิศทางและแนวนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะ
เพิ่มสัดส่วนโครงการทั้งในโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ โดยเฉพาะโครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติ และยังมีแผนที่จะขยายการลงทุน
ในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่าอีกด้วย
(2.2) E&P Transformative เน้นขยายการลงทุนไปสู่ธุรกิ จร่วมลงทุนใน LNG เพื่อให้ทันต่อการแข่งขันในตลาด
ในอนาคต อีกทั้งมีแผนเริ่มลงทุนในสหรัฐอเมริกา เพื่อเตรียมพร้อมในการแข่งขันในธุรกิจ US Unconventional ด้วย
(3) กลยุทธ์ในกำรสร้ำงควำมยั่งยืนขององค์กรโดยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเทคโนโลยี และกำรหำโอกำสทำงธุรกิจ
อื่นๆ (RENEW) บริษัทมุ่งเน้นการเร่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจัยพัฒนาขององค์กรที่ส่งเสริมธุรกิจปัจจุบัน
ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท โดยเน้นด้านการเพิ่มความสาเร็จในการสารวจ (Increase Exploration Success Rate) ด้านการเพิ่ม
ระดับการผลิต (Enhance More Production) และด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Practices) นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสาคัญ
ในการศึกษาโอกาสทางธุรกิจอื่นๆ เพื่อเป็นทางเลือกสาหรับความยั่งยืนในการดาเนินธุรกิจในอนาคตอีกด้วย
ขันตอนหรือกระบวนกำรกำรกำหนดวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท
คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัททุกปี โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการในการทบทวนและกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์
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ขณะนั้น ทั้งนี้ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ได้จัดทาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการพิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อบริษัทในแง่ของโอกาสและความเสี่ยงในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งหน้าที่ของการเป็นบริษัทน้ามันแห่งชาติที่มีหน้าที่จัดหาปริมาณสารองปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย
อีกทั้งมีการวิเคราะห์สถานะการลงทุนของบริษัท ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และทิศทางการดาเนินการเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น ฝ่ายจัดการ
จะรับแนวนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ในการกาหนดแผนงาน งบประมาณ และดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปี
และนากลับมาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน พร้อมทั้งอนุมัติแผนงาน งบประมาณ และ
ดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปีถัดไป
หลังจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ฝ่ายจัดการจะมีการสื่อสารและ
ถ่ายทอดทิศทางการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อ
สื่อสารและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดแผนงานย่อยและการปฏิบัติงานที่สอดรับกับเป้าหมาย แผนงานรวม และ
ค่านิยมขององค์กร ทาให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่กาหนดไว้ของบริษัท
1.2

การบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท.สผ.
1.2.1 ภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนของ ปตท.สผ.

การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ของ ปตท.สผ. คือ การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมธุรกิจ รัฐบาลของประเทศ
ที่บริษัทเข้าลงทุน ชุมชน รวมถึงพนักงานของ ปตท.สผ. โดยบริษัทได้พัฒนากระบวนการทางานต่างๆ อย่างต่อเนื่องทั้งในด้านธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผนการ
ดาเนินงาน การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม การกากับดูแลกิจการที่ดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Control & Compliance) การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย และสร้างพนักงาน
ให้มีความรู้ ความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างคุณ ค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งนี้
ปตท.สผ. ใช้ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) เป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรในระดับสากล
โดยในปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ามันและก๊าซ ประเภท
ธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 นอกจากนี้ จากการประกาศรายชื่อ
สมาชิกครั้งล่าสุดในปี 2559 ปตท.สผ. ยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุด (Industry Leader) เป็นปีแรกของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกใน
ธุรกิจประเภทเดียวกันอีกด้วย ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีเป้าหมายที่จะรักษาสถานะการเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ไว้อย่างต่อเนื่อง
1.2.2 กำรประเมินประเด็นที่สำคัญต่อควำมยั่งยืน (Materiality Assessment)
ปตท.สผ. ได้ประเมินประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืนโดยทางานร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้
กรอบ Global Reporting Initiative (GRI G4) Sustainability Reporting Guideline: Oil and Gas Sector Supplement (OGSS) และกรอบ
SASB Materiality MapTM เพื่ อระบุประเด็นและจัดลาดับความสาคัญ ของประเด็นการพั ฒ นาอย่างยั่งยืนต่อ องค์กร ซึ่งเป็นแนวทางการ
รายงานที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่ครอบคลุมประเด็นสาคัญด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม โดยรวมถึงการทบทวนความเสี่ยงและ
โอกาสที่มีอ ยู่อย่างมีระบบตามวงรอบประจาปี ทั้งนี้ ในปี 2559 ผลของการคัดกรองประเด็นที่มีความสาคัญ บางเรื่องได้ถูกนาไปใช้เป็น
ดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานของบริษัทปี 2559 อีกด้วย โดยประเด็นที่มีความสาคัญในปี 2559 ได้แก่
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ด้านธุรกิจ



การดาเนินงานทางธุรกิจสู่ความยั่งยืน
บรรษัทภิบาล





นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การบริหารความเสี่ยง
การร่วมมือกับคู่ค้าเพื่อความยั่งยืน

ด้านสังคม


การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร



การสรรหาและรักษาพนักงานที่มีความสามารถ





สิทธิแรงงาน
ความปลอดภัย มั่นคง และอาชีวอนามัย
การบริหารจัดการผลกระทบต่อชุมชน

ด้านสิ่งแวดล้อม





การป้องกันการหกรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม
ประสิทธิภาพการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
การบริหารจัดการน้า
ความหลากหลายทางชีวภาพ




การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การทบทวนการคัดกรองประเด็ นสาคัญปี 2559 ของบริษัท สะท้อนมุมมองที่สาคัญทั้งในด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
และตรงกับความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียเพื่อจัดทาเนื้อหาในรายงาน โดยมีกระบวนการที่สาคัญโดยสังเขป ได้แก่ การระบุประเด็นสาคัญต่อ
ปตท.สผ. การกาหนดขอบเขตการรายงานของแต่ละประเด็น การจัดลาดับความสาคัญของประเด็น และการนาเสนอผลที่ได้ต่อคณะทางาน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Working Team) และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Council) เพื่อทบทวนและอนุมัติเนื้อหาในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้ https://www.pttep.
com/th/SustainableDevelopment/Disclosure/ApproachtoReporting.aspx
1.2.3 กำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
ปตท.สผ. มีการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแผนงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Roadmap)
ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการดาเนินงานที่สาคัญด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นโครงการใหม่และโครงการต่อเนื่อง โครงการที่สาคัญ ได้แก่ การดา เนิน
โครงการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนในกระบวนการผลิต การนาความร้อนเหลือทิ้งจากเครื่องกาเนิดไฟฟ้ามาใช้ผลิตไอน้า และการติดตั้ ง
ระบบการนาก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ฐานผลิตหนองตูม -เอ โครงการเอส 1 สาหรับ
แหล่งบงกชใต้ ได้มีโครงการนาก๊าซไฮโดรคาร์บอนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต ส่วนโครงการอาทิตย์ยังคงดาเนินการเปิดการทางานของเครื่อง
สูบน้าทะเลเพียงบางส่วนเพื่อใช้หล่อเย็นเครื่องจักร นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริหารจัดการกองเรือส่งกาลังบารุง ซึ่งโครงการทั้งหมดในปี 2559
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ที่ผ่านมา สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากกว่า 239,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยโครงการบริหาร
จัดการกองเรือส่งกาลังบารุง สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองเรือ รวมถึงลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงในการดาเนินงานได้
ประมาณ 95,000,000 บาทต่อปี ส่วนโครงการอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากโครงการบริหารจัดการกองเรือส่งกาลังบารุง สามารถสร้าง
รายได้เพิ่มให้กับบริษัทจากการนาก๊าซไฮโดรคาร์บอนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยคิดเป็นมูลค่ารวมโดยประมาณ 413,000,000 บาทต่อปี
นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังมีโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน ซึ่งริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2556 เพื่อมุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงสุดให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงสังคมและสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับชุมชนรอบพื้นที่ป่า โดย
พิจารณาเลือกพื้นที่ที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้มีความสมบูรณ์เพียงพอกับการที่จะให้ชุมชนใกล้เคียงมาใช้ประโยชน์จากพื้นที่ป่าอย่างยั่ งยืน
และการจ้างงานคนในพื้นที่เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้ องถิ่น โครงการนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนบริเวณรอบพื้นที่ป่าจานวน
ทั้งสิ้น 64,409,150 บาท ผ่านการจ้างแรงงานในท้องถิ่นจานวน 178 คู่สัญญา และคาดว่าจะสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดได้
จานวน 331,800 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าในปี 2563 อีกด้วย นอกจากนี้ การดาเนินงานพัฒนาโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ของ ปตท.สผ. ได้ดาเนินการอย่างมีความรับผิดชอบตามกฎหมายในแต่ละพื้นที่ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติงานของบริษัทที่เคร่งครัด
สอดคล้องกับข้อกาหนดของบรรษัทการเงินระหว่างประเทศไอเอฟซี (International Finance Corporation หรือ IFC) เพื่อป้องกันผลกระทบที่
จะเกิดต่อชุมชน โดย ปตท.สผ. เชื่อว่าความพยายามเหล่านี้จะทาให้เกิดการยอมรับของสังคมต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่สาคัญต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ในทางอ้อมอีกด้วย
1.3

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในปี 2559

ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้ดาเนินการบริหารการลงทุนและบริหารความเสี่ยงในหลายๆ โครงการเพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท
รวมถึงการขยายการลงทุนเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต โดยมีรายละเอียดที่สาคัญแบ่งตามภูมิภาคได้ดังต่อไปนี้
โครงกำรในประเทศไทย
ในเดือนมีนาคม 2559 บริษัทได้รับหนังสืออนุมัติการคืนพื้นที่แปลงสัมปทานของโครงการแอล 28/48 จากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ภายหลังดาเนินการตามข้อผูกพันครบถ้วนแล้ว
ในเดือนธันวาคม 2559 ผู้ร่วมทุนอื่นในโครงการบี 6/27 ได้ลงนามในสัญญาขอยุติการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2558 ตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการนาส่งเอกสารให้อนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ นอกจากนี้
ในเดือนเดียวกัน บริษัทได้จัดตั้งบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจานวน 5,000,000 บาท เพื่อรองรับการลงทุน
ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนพฤษภาคม 2559 รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์อนุมัติการคืนสิทธิในแปลงสัมปทานสารวจ MD-8 ในประเทศ
เมียนมาร์ เป็นผลให้โครงการเมียนมาร์ MD-7 และ MD-8 เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการเมียนมาร์ MD-7 นอกจากนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการเมียนมาร์ MD-7 โดยการพิจารณาหาผู้ร่วมทุน
ในเดือนกรกฎาคม 2559 บริษัทได้ประสบความสาเร็จในการขยายการลงทุนเข้าสู่โครงการซาราวักเอสเค 410 บี โครงการสารวจ
ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูง โดยถือสัดส่วนร้อยละ 42.50 และเป็นผู้ดาเนินการ
ในเดือนธันวาคม 2559 รัฐบาลอินโดนีเซียอนุมัติการคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์
โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ในเดือ นเมษายน 2559 รัฐบาลออสเตรเลียอนุมัติการคืนสิทธิในแปลงสัมปทานจานวน 2 แปลง ได้แก่ ดับเบิลยู เอ 396 พี และ
ดับเบิลยู เอ 397 พี ซึ่งอยูภ่ ายใต้โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
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ในเดือนมิถุนายน 2559 รัฐบาลออสเตรเลียอนุมัติการรับโอนสัดส่วนการร่วมลงทุนในแปลงสัมปทาน เอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และ
เอซี/แอล 3 ภายใต้โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.6875 เป็นร้อยละ 100
ในเดือนสิงหาคม 2559 รัฐบาลออสเตรเลียอนุมัติการรับโอนสัดส่วนการร่วมลงทุนในแปลงสัมปทาน เอซี/อาร์แอล 6 ภายใต้โครงการ
พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย จากผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100
โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง
ในเดือนมีนาคม 2559 รัฐบาลโมซัมบิกอนุมัติการคืนสิทธิการลงทุนในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์
ในเดือนพฤศจิกายน 2559 รัฐบาลเคนยาอนุมัติการคืนสิทธิการลงทุนในแปลงสารวจเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
ในเดือนธันวาคม 2559 บริษัทได้ปรับการบริหารการลงทุน ในโอมานโดยการขายบริษัท PTTEP Oman Limited (PTTEP OM) ซึ่ง
ถือสัดส่วนการลงทุนในโครงการโอมาน 44 ที่ดาเนินการผลิตมานาน อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสการลงทุน
ในโอมานต่อไป โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทในเครือของบริษัทน้ามันแห่งชาติโอมาน
1.4

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.4.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจหลักด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงการด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมจานวน 371 โครงการใน 10 ประเทศ โดยอยู่ในระยะการสารวจ 14 โครงการ
และระยะการผลิต 23 โครงการ แบ่งตามประเทศได้ดังนี้
ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ประเทศไทย 14 โครงกำร ได้แก่
1
โครงการบงกช
2
โครงการเอส 1
3
โครงการพีทีทีอีพี 1
4
โครงการบี 6/27
5
โครงการอาทิตย์
6
โครงการแอล 22/43
7
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
8
โครงการอี 5
9
10
1

2

โครงการคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 4

ระยะกำร
ดำเนินงำน
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

ที่ตัง

สัดส่วนกำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

อ่าวไทย
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลาง
อ่าวไทย
อ่าวไทย
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อ่าวไทย
อ่าวไทย

44.4445%
100%
100%
60%2
80%
100%
100%
20%

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

5%
60%

Chevron
Chevron

ไม่รวมโครงการที่ ปตท.สผ. แจ้งขอคืนสิทธิการลงทุนและอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลของแต่ละโครงการอีก 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการ
อินโดนีเซีย เซไม ทู และ (2) โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า
ผู้ร่วมทุนอื่นในโครงการบี 6/27 ได้ลงนามในสัญญาขอยุติการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามสัญญาร่วมทุน
ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการนาส่งเอกสารให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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ลำดับ
11
12

ชื่อโครงกำร
โครงการจี 4/43
โครงการสินภูฮ่อม

13
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
14
โครงการจี 4/48
พืนที่คำบเกี่ยว 2 โครงกำร ได้แก่
1
โครงการจี 9/43
2
โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ต่ำงประเทศ 21 โครงกำร ได้แก่
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
1
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
2
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11
3
โครงการซอติก้า
4
โครงการยาดานา
5
โครงการเยตากุน
6
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2
7
โครงการเมียนมาร์ MD-73
8
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3
เวียดนำม
9
โครงการเวียดนาม 9-2
10
โครงการเวียดนาม 16-1
11
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
12
โครงการเวียดนาม 52/97
อินโดนีเซีย
13
โครงการนาทูน่า ซี เอ
มำเลเซีย
14
โครงการซาราวักเอสเค 410 บี4
แอลจีเรีย
15

โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ

ระยะกำร
ดำเนินงำน
ผลิต
ผลิต

ที่ตัง

สัดส่วนกำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

21.375%
55%

Chevron
ปตท.สผ.

ผลิต
ผลิต

อ่าวไทย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อ่าวไทย
อ่าวไทย

25%
5%

Chevron
Chevron

สารวจ
ผลิต

ไทย-กัมพูชา
ไทย-มาเลเซีย

100%
50%

ปตท.สผ.
CPOC

สารวจ
สารวจ
ผลิต
ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ
สารวจ

อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
บนบก
ทะเลอันดามัน
บนบก

80%
100%
80%
25.5%
19.31784%
70%
100%
75%

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
TOTAL
Petronas
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
28.5%
8.5%
7%

HV JOC
HL JOC
Petrovietnam
Petrovietnam

ผลิต

นอกชายฝั่ง

11.5%

Premier Oil

สารวจ

นอกชายฝั่ง

42.50%

ปตท.สผ.

สารวจ

บนบก

24.5%

ปตท.สผ.

3

ปตท.สผ. ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการเมียนมาร์ MD-8 ต่อรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีผลตั้งแต่
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
4
ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2559 เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสารวจ
ในประเทศมาเลเซีย
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ลำดับ

ชื่อโครงกำร

16
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
ออสเตรเลีย
17
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย
แคนำดำ
18
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
โมซัมบิก
19
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน
บรำซิล
20
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
21
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23

ระยะกำร
ดำเนินงำน
ผลิต

ที่ตัง

สัดส่วนกำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

บนบก

35%

GBRS

ผลิต

นอกชายฝั่ง

90 - 100%5

ปตท.สผ.

สารวจ

บนบก

100%

ปตท.สผ.

สารวจ

นอกชายฝั่ง

8.5%

Anadarko

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
20%

BG Brasil
Petrobras

โครงกำรหลักที่ดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
ข้อมูลและกิจกรรมหลักในปี 2559 ของแต่ละโครงการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ตัวเลขปริมาณการผลิตและปริมาณการขาย
ที่กล่าวถึงในหัวข้อนี้ แสดงปริมาณการผลิตและปริมาณการขายทั้งหมดของโครงการ
1)
โครงกำรในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ ซึ่งรวมถึงพื้นที่คาบเกี่ยว จานวน 16 โครงการ ซึ่งโครงการ
ส่วนใหญ่ เป็นโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทั้งในอ่าวไทยและบนบก โดยในปี 2559 ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรม
ที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรบงกช
โครงการบงกช ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดในอ่าวไทย ประกอบด้วยแหล่ง
บงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 44.4445 และเป็นผู้ดาเนินการ โครงการได้เริ่มการผลิตมาตั้งแต่ปี 2536 และ
บริษัทขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่ผลิตจากแหล่งบงกชทั้งหมดให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take or Pay ตามสัญญาซื้อขายระยะยาว
ในปี 2559 โครงการได้เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม ดาเนินการก่อสร้างและติดตั้งแท่นผลิตรวมถึงท่อส่งก๊าซอย่างต่ อเนื่อง
เพื่อ รักษาระดับการผลิต โดยโครงการบงกชมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 887 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 144,311
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 26,638 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรเอส 1
โครงการเอส 1 เป็นแหล่งน้ามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีพื้นที่ครอบคลุมในจังหวัดกาแพงเพชร จังหวัด
สุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ ผลิตภัณ ฑ์ที่ผลิตจากโครงการ ประกอบด้วย
น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยน้ามั นดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท. ซึ่งจะถูกขนส่งด้วยรถบรรทุกและรถไฟไปที่
โรงกลั่นไทยออยล์ โรงกลั่นบางจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ส่วนก๊าซธรรมชาติ
ที่ผลิตได้จะผ่านกระบวนการแยกก๊าซปิโตรเลียมเหลว หลังจากนั้น จะถูกขายให้แก่ ปตท. เพื่อส่งต่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เป็นเชื้อเพลิงสาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่ง และเพื่อผลิต NGV อีกส่วนหนึ่ง
5

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีแปลงสัมปทานหลายแปลง ซึ่งแต่ละแปลงมีสัดส่วนการร่วมทุนระหว่าง 90 - 100%
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ในปี 2559 โครงการได้เจาะหลุมสารวจและหลุมประเมิ นผล รวมทั้งหลุมผลิตเพิ่ มเติม อย่างต่อ เนื่อ งและจัดท า
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อ มในพื้นที่ การผลิตเดิมและแหล่งผลิตใหม่อื่นๆ โดยโครงการมี ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
น้ามันดิบที่ 27,380 บาร์เรลต่อวัน ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 22 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 4,474 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ 264 เมตริกตันต่อวัน (หรือ 2,190 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรพีทีทีอีพี 1
โครงการพีทีทีอีพี 1 ตั้งอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนครปฐม บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็น
ผู้ดาเนินการ โดยน้ามันดิบที่ผลิตจากโครงการจะถูกขนส่งไปยังโรงกลั่นบางจาก
ในปี 2559 โครงการได้เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมเพื่อรักษากาลังการผลิต โดยมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบ
เท่ากับ 367 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรบี 6/27
โครงการบี 6/27 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ห่างจากชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60
ในแปลงสัมปทานและเป็นผู้ดาเนินการ โดยบริษัท JX Nippon Oil & Gas Exploration Corporation ได้ลงนามในสัญญาขอยุติการลงทุนใน
สัดส่วนร้อยละ 40 ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างการอนุมัติจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาศักยภาพของปิโตรเลียมในพื้นที่สารวจ รวมทั้งศึกษาธรณีวิทยาใน
โครงสร้างอื่นๆ เพิ่มเติม
โครงกำรอำทิตย์
โครงการอาทิ ต ย์ ตั้ งอยู่ ท างตอนใต้ ข องอ่ า วไทย บริษั ท มี สั ด ส่ วนการร่ วมทุ น ร้อ ยละ 80 และเป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
โดยโครงการได้ทาสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ที่อัตราการผลิต 220 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ซึ่งเป็นอัตราที่ปรับใหม่ตั้งแต่วันที่ 30 ธันวาคม 2554 หลังจากมีการทบทวนปริมาณสารองและอัตราการผลิตที่เหมาะสมของโครงการ
ในปี 2559 โครงการได้เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม ดาเนินการก่อสร้างและติดตั้งแท่นผลิตรวมทั้งท่อส่งก๊าซเพื่อรักษา
ระดับการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 222 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 35,263 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 9,338 บาร์เรลต่อวัน
สาหรับโครงการจี 8/50 ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ทางด้านเหนือของแปลงสัมปทานอาทิตย์ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการนั้น กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุมัติพื้นที่ผลิตพร้อมแผนพัฒนาในเดือนมีนาคม 2555 โดยปี 2559 โครงการ
ได้เริ่มผลิตผ่านแท่นผลิตกลางของโครงการอาทิตย์ ซึ่งปริมาณการขายของโครงการจี 8/50 ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
ร่วมกับโครงการอาทิตย์
โครงกำรแอล 22/43
โครงการแอล 22/43 ตั้ งอยู่ ที่ จั งหวั ดพิ ษ ณุ โลกและจั งหวั ด พิ จิ ต ร บริ ษั ท มี สั ด ส่ วนการร่ วมทุ นร้ อ ยละ 100 แ ละ
ผู้ดาเนินการโครงการ
ในปี 2559 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่ 205 บาร์เรลต่อวัน โดยโครงการสามารถรักษาระดับ
การผลิตที่ระดับนี้เป็นผลจากการทา Artificial Lift
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
โครงกำรแอล 53/43 และ แอล 54/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง
บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และผู้ดาเนินการโครงการ โดยโครงการได้ดาเนินการผลิตตั้งแต่ปี 2553 และได้จาหน่ายน้ามันดิบ
ที่ผลิตได้ทั้งหมดให้แก่โรงกลั่นบางจาก
ในปี 2559 โครงการทาการเจาะหลุมสารวจและหลุมพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรักษากาลังการผลิต โดยมีปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่ 530 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรอี 5
โครงการอี 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 20 โดยมี ExxonMobil เป็นผู้ดาเนินการ
โครงการได้เริ่มดาเนินการผลิตตั้งแต่ปลายปี 2533 โดยก๊าซธรรมชาติทั้งหมดที่ผลิตจากโครงการอี 5 จะถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข
Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว โดย ปตท. จะทาการขนส่งไปยังโรงผลิตไฟฟ้าของ กฟผ.
ในปี 2559 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 11 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 1,775 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 5
โดยมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการ โดยก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมดที่ผลิต จากโครงการจะถูกขายให้แก่ ปตท. ตามสัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว สาหรับน้ามันดิบที่ผลิตจะมีสัญญาซื้อขายแบบรายปี
ในปี 2559 โครงการได้เจาะหลุมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิต โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ของก๊าซธรรมชาติที่ 583 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 98,388 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่
24,320 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 21,301 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรคอนแทร็ค 4
โครงการคอนแทร็ค 4 ซึ่งรวมถึงแปลง จี 7/50 ที่ยังอยู่ในระยะสารวจ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลา
บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60 (เดิมร้อยละ 45) โดย Chevron เป็นผู้ดาเนินการโครงการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าว เกิดจากที่
ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 อนึ่ง ก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมดของ
โครงการที่ผลิตจะถูกขายให้แก่ ปตท. ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว
ในปี 2559 โครงการได้เจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิต ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 328 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 55,428 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
คอนเดนเสทที่ 14,971 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรจี 4/43
โครงการจี 4/43 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย บริษัท มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อ ยละ 21.375 โดยมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการ
โครงการมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบร่วมกับโครงการบี 8/32 และ 9 เอ
ในปี 2559 โครงการได้เจาะหลุมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิตน้ามัน ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่ 6,084 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 325 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
โครงกำรสินภูฮ่อม (อียู-1 และอี 5 เหนือ)
โครงการสินภูฮ่อมตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 55 (เดิมร้อยละ 20)
และเป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าว เกิดจากที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ในวันที่
22 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา โดยโครงการมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท.
ในปี 2559 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 118 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 19,473 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 435 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพร บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนเท่ากับร้อยละ 25
โดยมี Chevron เป็ นผู้ดาเนิ นการ โครงการมีสัญ ญาซื้อ ขายก๊าซธรรมชาติร ะยะยาวกับ ปตท. และมีสัญ ญาซื้อ ขายน้ามั นดิบแบบรายปี
รวมทั้งการจาหน่ายในตลาดจรกับผู้ซื้อน้ามันดิบรายอื่นๆ ด้วย
ในปี 2559 โครงการได้เจาะหลุมพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งดาเนินการทา Waterflooding เพื่อเพิ่มศักยภาพและ
รักษาระดับการผลิตน้ามัน โดยโครงการมีปริมาณการขายน้ามันดิบโดยเฉลี่ยที่ 27,565 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
ก๊าซธรรมชาติที่ 127 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 22,723 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรจี 4/48
โครงการ จี 4/48 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการ จี 4/48
เท่ากับร้อยละ 5 โดยมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการ โดยโครงการมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบร่วมกับโครงการคอนแทร็ค 3
ในปี 2559 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 7 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 1,025 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบ 1,580 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรในพืนที่คำบเกี่ยว
โครงกำรจี 9/43
โครงการจี 9/43 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการโครงการ ทั้งนี้
ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการระงับการดาเนินการ เพื่อรอข้อยุติในเรื่องความขัดแย้งทางเขตแดนระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลกัมพูชา
โครงกำรพืนที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย
สาหรับโครงการพื้นที่พัฒ นาร่วมไทย-มาเลเซียนั้น บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนเท่ากับร้อยละ 50 โดยมี Carigali
PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ปตท.สผ. และ PC JDA Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PETRONAS (บริษัท
น้ามันแห่งประเทศมาเลเซีย) รวมถึงองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ได้ทาสัญ ญาขายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการพื้นที่พัฒ นาร่วมไทยมาเลเซีย ให้แก่ ปตท. และมาเลเซีย ส่วนน้ามันดิบและคอนเดนเสทที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายผ่านการประมูล
ในปี 2559 โครงการดาเนินการเจาะหลุมผลิต เพื่อรักษาอัตราการผลิตและอยู่ระหว่างการเตรียมแผนพัฒนาระยะที่ 4
ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 300 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 48,826 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
และปริมาณการขายเฉลี่ยของคอนเดนเสท 7,848 บาร์เรลต่อวัน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
2)

โครงกำรต่ำงประเทศ ปตท.สผ. มีโครงการในต่างประเทศจานวน 21 โครงการ โดยแบ่งออกตามภูมิภาค ดังนี้
2.1)

โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 14 โครงการ ซึ่งตั้งอยูใ่ นสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3
โครงการเมียนมาร์เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัท
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ
ปัจจุบันโครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินผลตามแผนงานที่วางไว้ ขณะนี้โครงการอยู่ระหว่างการศึกษา
ทางวิศวกรรมเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการพัฒนาเชิงพาณิชย์
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11
โครงการเมียนมาร์เอ็ม 11 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัท
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 รัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ได้อนุมัติ
การขยายระยะเวลาสารวจ รวมเป็นระยะเวลาทั้งหมด 3.5 ปี (23 ตุลาคม 2557 – 22 เมษายน 2561) สาหรับปี 2559 โครงการดาเนินการ
สารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติเสร็จสิ้นในไตรมาส 1 และอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิโตรเลียม
โครงกำรซอติก้ำ
โครงการซอติก้า ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ และหน่วยงานรัฐบาลที่กากับดูแลกิจการการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของสาธารณรัฐสหภาพ
เมียนมาร์ (Myanmar Oil and Gas Enterprise หรือ MOGE) มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 20 ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการถูกขาย
ให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญ ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติซึ่งมีอายุสัญญา 30 ปี และบางส่วนขายให้แก่ MOGE เพื่อใช้
ภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้ามายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้าง
ดาเนินการวางท่อส่งบนบกและท่อส่งนอกชายฝั่งจากโครงการซอติก้าไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท Andaman Transportation
Limited (ATL) โดยโครงการได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ MOGE ในเดือนมีนาคม 2557 และขายให้แก่ ปตท. ในเดือนสิงหาคม 2557
ในปี 2559 โครงการมีปริมาณการผลิตและการขายตามเป้าหมาย โดยมีปริมาณการขายรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่
305 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 47,023 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) นอกจากนี้ โครงการได้มีการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษาระดับการผลิต โดยได้ก่อสร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1B แล้วเสร็จจานวน 4 แท่นและเริ่มการผลิตจากเฟส 1B ในเดือนเมษายน 2559
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างแท่นผลิตเฟส C อีก 4 แท่น เพื่อคงกาลังการผลิตต่อไปในอนาคต
โครงกำรยำดำนำ
โครงการยาดานาเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 25.5 โดยมี Total E&P Myanmar (TEPM) เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจาก
โครงการถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายก๊าซมีระยะเวลา 30 ปี และบางส่วนขายให้แก่ MOGE เพื่อใช้
ภายในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการยาดานามายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุนได้
ก่อสร้างและดาเนิ นการวางท่อส่งบนบกและท่อส่งนอกชายฝั่งจากโครงการยาดานาไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Moattama Gas
Transportation Company (MGTC) ต่อมา ปตท. ได้ดาเนินการวางท่อส่งบนบกจากชายแดนประเทศไทยไปยังโรงผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในจังหวัดราชบุรี
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ในปี 2559 โครงการยังคงดาเนินงานก่อสร้างแท่นผลิตในแหล่งบาดัมยาร์อย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในปี 2560 และดาเนินการเจาะหลุมพัฒนาจานวน 4 หลุม คาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มจาหน่ายก๊าซจากแหล่งบาดัมยาร์ได้ในไตรมาส 2 ปี 2560
โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 747 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 90,046 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเยตำกุน
โครงการเยตากุนเป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 19.31784 โดยมี PC Myanmar (Hong Kong) Limited เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติ
จากโครงการเยตากุนถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายก๊าซมีระยะเวลา 30 ปี ในการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
จากโครงการเยตากุนมายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้า ง ดาเนินการวางท่อส่งนอกชายฝั่งและท่อส่งบนบก (ขนานไปกับ
ท่อส่งของโครงการยาดานา) จากโครงการไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Taninthayi Pipeline Company (TPC)
ในปี 2559 โครงการได้ดาเนินการเจาะหลุมผลิต (Infill Well) จานวน 3 หลุม โดยประสบความสาเร็จพบก๊าซ
ตามเป้าหมาย และดาเนินการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ จานวน 1,734 ตร.กม. เพื่อศึกษาศักยภาพแหล่งปิโตรเลียมเพื่อวางแผนการ
สารวจต่อไป โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 229 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 36,352 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน) และคอนเดนเสท 4,921 บาร์เรลต่อวัน ตามลาดับ
โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี2 ซึ่งเป็นโครงการบนบกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทมี
สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 70 และเป็นผู้ดาเนินการ
โครงการได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เพื่อขยายระยะเวลาสารวจเพื่อการศึกษา
ศักยภาพปิโตรเลียมเพิ่มอีก 1.5 ปี (28 กุมภาพันธ์ 2559 – 27 สิงหาคม 2560) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและ
ศักยภาพของปิโตรเลียมเพิ่มเติม
โครงกำรเมียนมำร์ MD-7
โครงการเมียนมาร์ MD-7 ตั้งอยู่ในทะเลลึก อ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยบริษัทมี
สัดส่วนในการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบันโครงการได้รับการอนุมัติขยายระยะเวลาการศึกษาปิโตรเลียมเพิ่มอีก 2 ปี
(15 พฤษภาคม 2559 – 14 พฤษภาคม 2561) ในปี 2559 โครงการดาเนินการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติเสร็จสิ้น ในไตรมาส 2 ปัจจุบัน
โครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพของปิโตรเลียม รวมทั้งมองหาผู้ร่วมทุนเพื่อลดความเสี่ยงของโครงการ
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 ซึ่งเป็นโครงการบนบกในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ บริษัทมีสัดส่วน
ในการร่วมทุนร้อยละ 75 และเป็นผู้ดาเนินการ โครงการได้รับการอนุมัติเข้าสู่ช่วงระยะเวลาการสารวจศึกษาปิโตรเลียมเบื้องต้นเป็นระยะเวลา
3 ปี (21 สิงหาคม 2558 – 20 สิงหาคม 2561) ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดาเนินงานสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ
โดยคาดว่าจะดาเนินการแล้วเสร็จในช่วงกลางปี 2560
โครงกำรเวียดนำม 9-2
โครงการเวียดนาม 9-2 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 25 โดยมี Hoan Vu Joint Operating Company เป็นผู้ดาเนินการ โครงการได้เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี 2551
โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายให้กับโรงกลั่นภายในประเทศ และก๊าซธรรมชาติขายให้กับ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ
ของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อใช้ภายในประเทศ
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ในปี 2559 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบ 4,372 บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการขาย
เฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 12 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 2,391 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเวียดนำม 16-1
โครงการเวียดนาม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 28.5 โดยมี Hoang-Long Joint Operating Company เป็นผู้ดาเนินการ โครงการได้เริ่มการผลิตครั้งแรกในปี 2554 โดยน้ามันดิบที่
ผลิตได้ถูกจาหน่ายให้กับโรงกลั่นภายในประเทศ และส่งออกโดยผ่านการประมูล ในส่วนของก๊าซธรรมชาติถูกจาหน่ายให้แก่ Vietnam Oil
and Gas Group ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเพื่อใช้ภายในประเทศ
ในปี 2559 โครงการอยู่ในระหว่างการดาเนินการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมจานวน 2 หลุม เพื่อรักษาระดับการผลิต
โดยคาดว่าจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มการผลิ ตครั้งแรกภายในต้นปี 2560 โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบ 26,681
บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการขายเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 2,656 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บริษัท มี
สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 โดยมี Petrovietnam เป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการทบทวนแผนการพัฒนาโครงการ และ
เจรจาสัญญาสาคัญต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติ
โครงกำรเวียดนำม 52/97
โครงการเวียดนาม 52/97 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 7 โดยมี Petrovietnam เป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการทบทวนแผนการพัฒ นาโครงการ และเจรจา
สัญญาสาคัญต่างๆ เช่น สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงราคาก๊าซธรรมชาติ
โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ
โครงการนาทู น่ า ซี เอ ตั้งอยู่ท างฝั่ งตะวันตกของทะเล Natuna สาธารณรัฐ อิน โดนี เซีย โดยในปี 2556
PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญ ญาซื้อ ขายหุ้นร่วมกันกับบริษัท
Pertamina Hulu Energy บริษัทย่อยของ Pertamina ในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 เพื่อเข้าซื้อบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ซึ่งถือสัดส่วน
ร้อยละ 23 ในโครงการดังกล่าว ทาให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการร้อยละ 11.5 โดยมี Premier Oil เป็นผู้ดาเนินการ โดยน้ามันดิบ
และคอนเดนเสทที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายผ่านการประมูล ในส่วนของก๊าซธรรมชาติถูกจาหน่ายเพื่อใช้ภายในประเทศสิงคโปร์
ในปี 2559 โครงการมีป ริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 226 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วัน (หรือ
39,478 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบเฉลี่ยที่ 1,085 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรซำรำวัก เอสเค 410 บี
โครงการซาราวัก เอสเค 410 บี ตั้งอยู่นอกชายฝั่งซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ในเดือนกรกฏาคมปี 2559 PTTEP
Hong Kong Offshore Limited ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต เป็นสัดส่วนร้อยละ 42.5 และเป็นผู้ดาเนินการโครงการ โดยมี บริษัท
KUFPEC และบริษัท Petronas Carigali เป็นผู้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 42.5 และ ร้อยละ 15 ตามลาดับ
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการการเตรียมความพร้อมเพื่อการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ โดยคาดว่า
จะเริ่มดาเนินการสารวจได้ในไตรมาส 2 ของปี 2560
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2.2) โครงกำรในแอฟริกำและตะวันออกกลำง ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ จานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่
ในประเทศแอลจีเรียและสาธารณรัฐโมซัมบิก โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย โดยบริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 24.5 และเป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบันโครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมประเมินผลหลุมสุดท้ายของระยะการสารวจทั้งหมดแล้ว
ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมแผนพัฒนาเพื่อยื่นขออนุมัติพื้นที่ในการพัฒนาต่อรัฐบาลแอลจีเรียภายในต้นปี 2560
โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย โดยบริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 35 และ Groupement Bir Seba Joint Operating Company เป็นผู้ดาเนินการโครงการ โดยโครงได้เริ่มดาเนินการผลิต
น้ามันดิบด้วยกาลังการผลิต 20,000 บาร์เรลต่อวัน และสามารถจาหน่ายน้ามันดิบครั้งแรกได้ในปี 2558
สาหรับปี 2559 โครงการได้ดาเนินการผลิตน้ามันดิบด้วยอัตราการผลิตเฉลี่ยประมาณ 15,463 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของ
สาธารณรัฐโมซัมบิก บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 และมี Anadarko เป็นผู้ดาเนินการ
ในปี 2559 โครงการได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องหลายด้าน ทั้งขบวนการคัดเลือกผู้รับเหมาสาหรับการติดตั้ง
อุปกรณ์นอกชายฝั่งทะเล (Offshore Installation) และการเจรจาสัญญาก่อสร้างกับผู้รับเหมางานก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก
(Onshore LNG Engineering Procurement and Construction Contract) รวมถึงได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโมซัมบิกสาหรับแผนการโยกย้าย
ชุมชนออกจากบริเวณการก่อสร้าง (Resettlement Action Plan) ปัจจุบันโครงการกาลังดาเนินการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ
และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance กับสถาบันการเงิน
2.3) โครงกำรในออสตรำเลเชีย ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วยแปลงสัมปทาน
ทั้งสิ้น 12 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศออสเตรเลีย มีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย
ในปี 2552 บริษั ท ได้ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ทั้งหมดของ Coogee Resources Limited ซึ่งต่ อ มาได้ เปลี่ ยนชื่ อ เป็ น
PTTEP Australasia Pty Ltd (“PTTEP AA”) โดยมีแปลงสัมปทานที่อยู่ระหว่างการสารวจ พัฒนาและผลิตในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย
ปัจจุบันบริษัทถือสัมปทานทั้งสิ้น 12 แปลง โดยมี 2 แหล่งหลักๆ ได้แก่ แหล่งมอนทารา ที่ อยู่ระหว่างการผลิต และแหล่งแคช-เมเปิล ที่อยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนา ส่วนแปลงสัมปทานอื่นๆ อยู่ในช่วงการสารวจ
แหล่งมอนทำรำ
ตั้งอยู่ในทะเลติมอร์ ประเทศออสเตรเลีย โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 โครงการได้เริ่มการผลิต
ครั้งแรกในปี 2556 ทั้งนี้ ปริมาณการผลิตโดยเฉลี่ยในปี 2559 อยู่ที่ 14,655 บาร์เรลต่อวัน
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แหล่งแคช-เมเปิล
สาหรับแหล่งแคช-เมเปิล บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 ซึ่งได้รับได้อนุมัติการขอต่ออายุ Retention
Lease Period ออกไปอีก 5 ปี (2560 - 2564) จากรัฐบาลออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว โดยปัจ จุบันโครงการอยู่ระหว่างการการศึกษาแนวทาง
และความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการแคช-เมเปิล ร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการอื่นที่เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐาน (ท่อก๊าซธรรมชาติและ
โรงผลิตก๊าซ LNG) ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
สาหรับแปลงสัมปทานอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุน ในสัดส่วนร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การศึกษาทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ เพื่อยืนยันถึงศักยภาพปิโตรเลียม
2.4) โครงกำรในอเมริกำเหนือ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา
และสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (เดิมชื่อโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี) ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้า
ประเทศแคนาดา ในปี 2554 บริษัท PTTEP Canada Limited (PTTEP CA) บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ถือสัดส่วนการร่ว มทุนร้อยละ 40 โดย
Statoil Canada Limited (SCL) ถือสัดส่วนร้อยละ 60 และเป็นผู้ดาเนินการ ประกอบด้วย 5 พื้นที่หลัก ได้แก่ Leismer, Corner, Thornbury,
Hangingstone และ South Leismer และในเดือนพฤษภาคม ปี 2557 ปตท.สผ. ได้เสร็จสิ้นการแลกเปลี่ยนทรัพย์สินตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ระบุไว้
ใน Partnership Units Redemption Agreement (PURA) ร่วมกับบริษั ท Statoil Canada Limited (SCL) ส่งผลให้บริษั ท PTTEP CA ถือสั ดส่ วน
ร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer พร้อมทั้งได้รับเงินสดจานวน 426 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โครงการได้ ด าเนิ น การยื่ น ขออนุ มั ติ พั ฒ นาแหล่ ง Thornbury Phase 1 ต่ อ รั ฐบาลอั ล เบอร์ ต้ า เมื่ อ เดื อ น
พฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาน้ามันที่ลดลง โครงการจึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการดาเนินงานในอนาคต โดยจะเน้น
การศึกษาเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการเป็นหลัก
โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทางตะวันออกของสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล ในเดือ นสิงหาคม 2557 บริษั ท PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration and Production Limitada (PTTEP BL)
บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้เข้าร่วมทุนสัดส่วนร้อยละ 25 และมีบริษัท BG Brasil ผู้ดาเนินการ โครงการประกอบด้วยแปลงสารวจ BAR-M-215,
BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ในปี 2559 โครงการได้ทาการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติเสร็จสิ้นในไตรมาส 3 และ
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียม
โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล ในเดือ นตุลาคมปี 2557 PTTEP BL ได้เข้าร่วมทุ นในแปลงสัมปทาน BM-ES-23 ในสัดส่วนร้อ ยละ 20 และมีบ ริษั ท
Petrobras เป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียมเพิ่มเติม
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ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ขำยและคืนสิทธิในปี 2559
โครงกำรโอมำน 44
โครงการโอมาน 44 ตั้งอยู่บนบกห่างจากกรุงมัสกัต ไปทางตะวันตกของประเทศโอมาน บริษัทมีสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ โครงการเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทในแหล่ง Shams ตั้งแต่ปี 2550
ในปี 2559 บริษัทได้เสร็จสิ้นการขายบริษัท PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย
ของ ปตท.สผ. และถือ สัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 ในโครงการโอมาน 44 ให้แ ก่บริษัท ARA Petroleum LLC. อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ.
ยังคงมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในโอมานต่อไป โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทใ นเครือของบริษัท
น้ามันแห่งชาติโอมาน
โครงกำรเคนยำ แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
โครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งประเทศเคนยา บริษั ทมีสัดส่วน
การร่วมทุนในโครงการร้อยละ 10 และมี Anadarko เป็นผู้ดาเนินการในปี 2558 โดยโครงการได้ รับอนุมัติการคืนสิทธิในแปลงสัมปทานจาก
รัฐบาลเคนยาในเดือนพฤศจิกายน 2559
โครงกำรแอล 28/48
โครงการแอล 28/48 มีพื้นที่ครอบคลุมจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่น ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อ ยละ 70 และเป็นผู้ดาเนินการ ในปี 2558 โครงการได้เสร็จสิ้นการสละหลุมรัตนะ 1 และ
หลุมรัตนะ 2 รวมถึงดาเนินการปรับสภาพพื้นที่เพื่อคืนแปลงสัมปทานให้กับกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ โดยโครงการได้รับอนุมัติการคืนสิทธิ
ในแปลงสัมปทานจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติแล้วในเดือนมีนาคม 2559
โครงกำรอินโดนีเซีย เซำท์ มำนด้ำร์
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ ตั้งอยู่ในช่องแคบมากัสซาร์ นอกชายฝั่งทะเล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนใหม่เป็นร้อยละ 50.75 และเป็นผู้ดาเนินการโครงการ จากการสารวจและศึกษาทางธรณี วิทยาที่ผ่านมา พบว่า
โครงการมีศักยภาพปิโตรเลียมจากัด โดยโครงการได้รับอนุมัติการคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้ าร์จากรัฐบาล
อินโดนีเซียในเดือนธันวาคม 2559
โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออนชอร์
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์ ตั้งอยู่บนบกทางเหนือของสาธารณรัฐโมซัมบิก บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 10 ในแปลงสัมปทานบนบกของแปลงโรวูมา โดยมี Anadarko เป็นผู้ดาเนินการโครงการ โครงการได้เสร็จสิ้นการประเมินผลหลุม
สารวจ Kifaru-1 ซึ่งไม่พบศักยภาพเชิงพาณิชย์ และได้ยุติการลงทุนหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาสารวจของแปลงสัมปทาน ปัจจุบันบริษัทได้ขอ
ยุติการร่วมลงทุนในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์ โดยโครงการได้รับอนุมัติการคืนสิทธิการลงทุนในโครงการจากรัฐบาลสาธารณรัฐ
โมซัมบิกแล้วในเดือนมีนาคม 2559
1.4.2 นโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. มีการขยายการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงมีความ
จาเป็นต้อ งจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นในภูมิภ าคต่างๆ เพื่อ ประโยชน์ ในการลงทุน และเพื่อ เพิ่มประสิทธิภ าพในการดาเนินงาน
ความสามารถในการแข่งขันกับบริษัทน้ามันนานาชาติ รวมถึงความคล่องตัวในการดาเนินงาน โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น บทบัญญัติ
ของกฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ภาษีอากร เงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ และการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
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ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารบริษัทย่อยตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. โดยมีผู้บริหารและพนักงาน ปตท.สผ.
เป็นผู้ดาเนินการหลัก มีการบริหารจัดการและกากับดูแลอย่างเป็นระบบในลักษณะเดียวกับ ปตท.สผ. ส่วนการบริหารบริษัทร่วม ปตท.สผ.
จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการของบริษัทร่วม
ภายใต้เงื่อ นไขการลงทุน ทั้งนี้ ในการบริห ารจัดการบริษั ทย่อ ยและบริษั ท ร่วม ปตท.สผ. ยึ ดถือ ตามหลักการก ากับ ดูแ ลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และบรรลุผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่วางไว้
ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของ ปตท.สผ. ที่รับผิดชอบ
ในความสาเร็จของโครงการที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่วม
เป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของ ปตท.สผ. และอาจมีการแต่งตั้ง
กรรมการท้องถิ่น (Local Director) เป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนของประเทศที่
เข้าไปลงทุน โดย ปตท.สผ. จะพิจารณามอบอานาจการบริหารจัดการ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ให้กับผู้บริหาร
ของ ปตท.สผ. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างคล่องตัว เช่นเดียวกับแนวปฏิบัติทั่วไปของบริษัทชั้นนาในธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม
และเพื่อให้ ปตท.สผ. ติดตามและกากับการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกาหนดให้มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานต่อ ปตท.สผ. เป็นรายไตรมาสด้วย
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1.4.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิ้น 75 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อย 59 บริษัท และบริษัทร่วม 16 บริษั ท ดังนี้
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1.5

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ ตั้งแต่ต้นน้า
จนปลายน้า ซึ่ง ปตท. ประกอบด้วยธุรกิจที่ดาเนินเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งการดาเนิน
ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. ส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย
ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ซื้อที่สาคัญของ ปตท.สผ. ซึ่งจะนาผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจาหน่ายเป็นเชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบสาหรับธุรกิจไฟฟ้า ปิโตรเคมี ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน
ในปี 2559 ปตท.สผ. มีการจัดหาวัตถุดิบ ให้แ ก่ ปตท. โดยเป็นการขายผลิตภัณ ฑ์ปิ โตรเลียม ซึ่งประกอบด้ วยการขายน้ามันดิ บ
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซแอลพีจี และคอนเดนเสท ซึ่งการกาหนดราคาและเงื่อ นไขของทุกรายการเป็นไปตามปกติของธุรกิจ มีความยุติธรรม
เหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีรายการระหว่างกันอื่นๆ
กับ ปตท. โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
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2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

โครงสร้างรายได้

รายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายปิโตรเลียมซึ่งราคาขายอ้างอิงกับราคาน้ามันตาม
ราคาตลาดโลกซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ดังนัน ในการแสดงโครงสร้างรายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส้าหรับปี 2557-2559 จึงแสดง
เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อให้สะท้อนถึงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัท
โครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยเฉพาะส่วนที่เป็นธุรกิจหลักในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ มีการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 มีทังสิน 23 โครงการ ประกอบด้วย โครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 โครงการเอส 1 โครงการยาดานา โครงการเยตากุน
โครงการคอนแทร็ค 3 โครงการ บี 8/32 และ 9 เอ โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการอี 5 โครงการบี 6/27 โครงการสินภูฮ่อม โครงการจี 4/43
โครงการอาทิตย์ โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการจี 4/48 โครงการพืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โครงการ
เวียดนาม 16-1 โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 โครงการนาทูน่า ซี เอ โครงการซอติก้า โครงการแอล 22/43 และโครงการแอลจีเรีย 433 เอ
และ 416 บี นอกจากนี ปตท.สผ. และบริษัทย่อ ย ยังมีรายได้จากการบริการท่อ ขนส่งก๊าซ ซึ่งเป็นรายได้ตามสัดส่วนใน Moattama Gas
Transportation Company (MGTC) Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) และ Andaman Transportation Limited (ATL)
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โครงสร้ำงรำยได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2557 - 2559

ผลิตภัณฑ์

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้นของ
บริษัท

2557 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

2558

2559

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

%

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

%

%

รายได้จากการขาย
น้ำมั นดิบ

ก๊ำซธรรมชำติ

ก๊ำซแอลพีจี

ปตท.สผ.

-

263.67

3.36

141.37

2.51

115.46

2.66

ปตท.สผ.อ.

100

65.49

0.83

40.18

0.71

36.30

0.83

ปตท.สผ.ส.

100

676.00

8.61

367.76

6.54

290.41

6.68

ออเร้นจ์

53.9496

182.64

2.32

87.69

1.56

75.49

1.74

บี 8/32 พำร์ทเนอร์

25.0009

76.20

0.97

35.04

0.62

28.75

0.66

PTTEP HV

100

50.42

0.64

22.34

0.40

17.34

0.40

PTTEP AP

100

677.11

8.62

334.62

5.95

235.79

5.42

PTTEP HL

100

339.73

4.32

162.18

2.88

114.77

2.64

Natuna 2

50

3.04

0.04

2.05

0.04

1.54

0.04

PTTEP AG

100

-

-

2.88

0.05

34.10

0.78

ปตท.สผ.

-

2,209.84

28.13

1,899.45

33.78

1,560.28

35.89

ปตท.สผ.อ.

100

1,019.95

12.98

1,218.06

21.66

856.73

19.71

ปตท.สผ.ส.

100

59.33

0.76

45.42

0.81

36.34

0.84

ออเร้นจ์

53.9496

34.82

0.44

28.66

0.51

31.84

0.73

บี 8/32 พำร์ทเนอร์

25.0009

14.48

0.18

11.02

0.20

9.90

0.23

PTTEP HV

100

1.77

0.02

1.54

0.03

1.36

0.03

PTTEP OM*

100

14.29

0.18

-

-

-

-

PTTEP HL

100

6.05

0.08

2.52

0.04

1.70

0.04

Natuna 2

50

105.21

1.34

64.64

1.15

43.97

1.01

PTTEP SP

100

192.68

2.45

211.27

3.76

177.99

4.09

ปตท.สผ.

-

7.14

0.09

9.33

0.17

9.48

0.22

ปตท.สผ.ส.

100

21.41

0.27

27.99

0.50

28.44

0.65
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ผลิตภัณฑ์

คอนเดนเสท

ดาเนินการโดย

% การถือหุ้ นของ
บริ ษัท

2557 (ปรั บปรุ งใหม่)
รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
997.90

2558
%

2559

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
12.70
480.31

%

รายได้
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
8.54
401.05

%

ปตท.สผ.

-

ปตท.สผ.อ.

100

92.92

1.18

48.08

0.85

43.02

0.99

ปตท.สผ.ส.

100

2.23

0.03

1.32

0.02

1.07

0.02

PTTEP OM*

100

71.11

0.91

-

-

-

-

PTTEP SP

100

66.24

0.84

40.95

0.73

36.44

0.84

PTTEP CA

100

67.52

0.86

-

-

-

-

7,319.19

93.17

5,286.67

94.01

4,189.56

96.36

25.5

75.05

0.96

53.16

0.95

28.20

0.65

TPC

19.3178

41.59

0.53

19.80

0.35

9.30

0.21

ATL

80

21.28

0.27

45.53

0.81

28.99

0.67

137.92

1.76

118.49

2.11

66.49

1.53

-

-

-

-

11.59

0.27

22.93

0.29

31.92

0.57

30.06

0.69

ก้ำไรจำกอนุพนั ธ์ทำงกำรเงิ น

197.02

2.51

132.16

2.35

-

-

รำยได้อื่นๆ

156.64

1.99

45.20

0.80

41.48

0.95

รวมรายได้อื่น

376.59

4.79

209.28

3.72

83.13

1.91

7,833.70

99.72

5,614.44

99.84

4,339.18

99.80

21.94

0.28

9.03

0.16

8.55

0.20

7,855.64

100.00

5,623.47

100.00

4,347.73

100.00

ไดลูท บิทูเมน (Diluted Bitumen)**
รวมรายได้จากการขาย

9.22

รายได้จากการบริ การขนส่งท่อก๊าซ
กำรบริกำรท่อขนส่งก๊ำซ

MGTC

รวมรายได้จากการบริ การท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
ก้ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงิ นตรำต่ำงประเทศ
ดอกเบียรับ

รวมรายได้
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้า
รวมรายได้หลังรวมส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและการร่ วมค้า

*รายได้ของ PTTEP OM ถูกรวมอยูใ่ นส่ วนการดาเนินงานที่ยกเลิ ก โดยมีรายละเอี ยดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิ นข้อ 13 เรื่องการขาย PTTEP Oman Company Limited และการดาเนินงานที่ยกเลิ ก
**ของผสมระหว่างบิทูเมนและคอนเดนเสทหรือแนฟทา เพื่อให้ได้มาซึง่ ผลิ ตภัณฑ์ที่สามารถนาไปขาย ทาการขนส่ ง และนาเข้ากระบวนการกลั่ นได้
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ส้าหรับปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทังสิน 4,348 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 153,047 ล้านบาท) ลดลง
1,276 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 23 เมื่อเปรียบเทียบปี 2558 ที่มีจ้านวน 5,624 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 192,219 ล้านบาท)
สาเหตุหลักจากรายได้จากการขายที่ลดลง 1,097 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจากราคาขายเฉลี่ยที่ลดลงเป็น 35.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบ (ส้าหรับปี 2558: 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) อีกทังปริมาณการขายเฉลี่ยลดลงเป็น 319 ,521
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (ส้าหรับปี 2558: 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โดยปริมาณการขายที่ลดลงนัน ส่วนใหญ่เป็น
ผลเนื่องจากการขาย PTTEP Oman Company Limited ซึ่งถือสัดส่วนร้อยละ 100 ในโครงการโอมาน 44
2.2

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.2.1 ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม (Petroleum) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึนตามธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
คอนเดนเสท สารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่เกิดขึนโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระ
น้ามันดิบ (Crude Oil) หมายถึง ส่วนของปิโตรเลียมที่อยู่ในรูปของเหลวตามธรรมชาติที่อุณ หภูมิและความดันบรรยากาศ
ซึ่งได้จากบ่อหรือหลุมน้ามันและยังมิได้ท้าการกลั่น
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อ ยู่ในสถานะก๊าซหรือไอ ณ อุณ หภูมิและความดัน
บรรยากาศ โดยปกติมีก๊าซมีเทน (Methane) เป็นองค์ประกอบหลัก
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหลวที่มีความถ่วงจ้าเพาะต่้า ที่ได้จากการควบแน่นของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสภาวะเป็นไอในแหล่งกักเก็บ โดยการควบแน่นจะเกิดขึนเมื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนันถูกผลิต
ขึนมาที่ปากหลุม ซึ่งมีอุณหภูมิและความดันลดลง
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas หรือ LPG) หมายถึง ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากขบวนการกลั่นน้ามันดิบ
หรือขบวนการแยกก๊าซธรรมชาติ ประกอบไปด้วยสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เรียกว่า บิวเทน (Butane) และโพรเพน (Propane) เป็นส่วนใหญ่
น้า มัน ดิบ คอนเดนเสท และก๊าซปิโตรเลีย มเหลว มีหน่วยวัด เป็นบาร์เรล ขณะที่ปิโตรเลียมที่อ ยู่ในสถานะก๊า ซ ได้แ ก่
ก๊าซธรรมชาติมีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์ฟุตที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทอาจ
ถูกแปลงหน่วยเป็นบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ หรือ Barrel of Oil Equivalent (BOE) โดยการเทียบค่าความร้อน ซึ่งโดยทั่วไปก๊าซธรรมชาติ
1 ลูกบาศก์ฟุต ที่อุณ หภูมิแ ละความดันมาตรฐาน มีความร้อนประมาณ 1,000 บีทียู ในขณะที่น้ามันดิบ 1 บาร์เรล จะมีค่าความร้อ นถึง
ประมาณ 6,000,000 บีทียู
2.2.2 ท่อขนส่งก๊ำซ
บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อิ นเวสท์เมนต์ จ้ากัด (PTTEPO) ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ได้แก่ การร่วมลงทุน
ในบริษัท อันดามัน ทรานสปอร์ตเทชั่น จ้ากัด (ATL) สัดส่วนร้อ ยละ 80 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) สัดส่วน
ร้อยละ 25.5 และใน Taninthayi Pipeline Company (TPC) ร้อยละ 19.31784 เพื่ อด้ าเนิ นธุ รกิจในการขนส่ งก๊ าซทางท่ อจากโครงการซอติ ก้ า
โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ตามล้าดับ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์มายังชายแดนไทย
2.2.3 บริกำรท่ำเทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมถูกก่อตังขึนเพื่ อสนับสนุนการส่งก้าลังบ้ารุงในกิจกรรมการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ของโครงการต่างๆ นอกชายฝั่งทังในประเทศและต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการบี 6/27 และ

ส่วนที่ 1 หน้า 24

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 และโครงการซอติก้าในสาธารณรัฐ แห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงการสนับสนุนการส่ง
ก้ าลั ง บ้ า รุงให้ แ ก่ บ ริษั ท อื่ น ๆ เช่ น บริษั ท ปตท. จ้า กั ด (มหาชน) บริษั ท เชฟรอนประเทศไทยส้ ารวจและผลิ ต จ้ ากั ด Carigali-PTTEPI
Operating Company Sdn Bhd บริษั ท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จ้ากัด และบริษั ท คริส เอ็น เนอร์ยี่ จี10 (ประเทศไทย) จ้ากัด ปัจจุบั น
ปตท.สผ. มีการด้าเนินธุรกิจฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา ให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุภายใต้การ
บริหารจัดการของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. โดยท่าเทียบเรือมีความยาว 380 เมตร
สามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จ้านวน 6 ล้าพร้อมกัน มีสิ่งอ้านวยความสะดวกและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่มีมาตรฐาน
ครบครันตามรูปแบบของฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่ง อีกทังมีระบบการจัดการตามระบบสากลที่มุ่งเน้นความปลอดภัย ค้านึงถึง
สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อก้าหนดการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่างประเทศ ซึ่ง
ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า (International Ship and Port Facilities Security Code หรือ ISPS Code) จึงถือว่าเป็นท่าเรือในระดับชันน้า
แห่ งหนึ่งของประเทศไทยที่มี ความพร้อ มในการบริการและสนับสนุน การส้ารวจและผลิ ตปิโตรเลียม ในส่วนของการให้บริการคลังเก็บ
ผลิตภัณฑ์และวัสดุบนพืนที่จ้านวน 58 ไร่นัน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ลานพักสินค้าทั่วไป คลังสินค้าทั่วไป ลานพักสินค้าปลอดอากร และ
คลังสินค้าปลอดอากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดเก็บและบ้ารุงรักษาผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆ รวมถึงสินค้าที่ได้รับสิทธิประโย ชน์
ทางอากรในพืนที่เขตปลอดอากร
2.
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดระนอง ให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุภายใต้การ
บริหารจัดการของ ปตท.สผ.อ. เช่นกัน แต่การให้บริการท่าเทียบเรือจะด้าเนินการผ่านท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีความยาว 150 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จ้านวน 2 ล้าพร้อมกัน โดยมีสิ่งอ้านวยความสะดวกพืนฐานและ
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัย ในส่วนของการให้บริการคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุบนพืนที่จ้านวน 25 ไร่นัน แบ่งออกเป็น
4 ส่วนเช่นเดียวกับฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา
เพื่อให้การบริการที่มีอยู่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยสูง ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมทังสองแห่ง
จึงจัดให้มีการตรวจสอบระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการ
ติดตังระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตังไฟส่องสว่าง การติดตังรัวลวดหนาม การติดตังกล้องวงจรปิดโดยรอบ และการจ้างเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม และสังคม
บริเวณรอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จนได้รับการรับรองจากหน่ วยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001
รวมถึงมีการจัดเตรียมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อรองรับและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึนจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ โดย
มีการฝึกซ้อ มอย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าฐานสนับสนุนการพัฒ นาปิโตรเลียมของทังสองแห่งของบริษัท มีความพร้อ มที่จะรับมือ กับ
สถานการณ์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภ าพ รวมไปถึงการน้าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ และปรับปรุงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกิดความ
ต่อเนื่องทางธุรกิจ
2.2.4 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จำกัด (พีทีที ไอซีที)
ปตท.สผ. ถื อ หุ้ น ร้อ ยละ 20 ใน พี ที ที ไอซี ที ตามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ ปตท.สผ. ครังที่ 10/2549/254 เมื่ อ วัน ที่
29 กันยายน 2549 ให้ ปตท.สผ. ลงนามในสัญ ญาว่าจ้าง พี ทีที ไอซีที เพื่ อ ให้บ ริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อ สารอย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการวางระบบ การให้ค้าปรึกษา การจัดหา และการจัดส่งบุคลากร เพื่อดูแลและให้บริการทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัท เป็นไปตามนโยบายด้าน ICT ตามแผนกลยุทธ์การบริหารงานแบบกลุ่มธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการท้างานร่วมกัน โดยสัญญาการให้บริการในปัจจุบันครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ 1 มกราคม 2559
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2.2.5 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จำกัด (เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์)
ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ร่วมกันจัดตัง เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อรับผิดชอบการก่อสร้างและบริหารโครงการศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจด้านพลังงานของประเทศและเป็นที่ตังส้านักงานกระทรวงพลังงาน และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
2.2.6 บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จำกัด (พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส)
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จัดตังขึนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครังที่ 12/2546/216 โดยมีภ ารกิจในการจัดหา
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ
ปตท.สผ. ทังในและต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นจ้านวนมาก
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส เริ่มด้าเนินการว่าจ้างพนักงานเพื่อมาปฏิบัติงานให้กับ ปตท.สผ. ตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้น
มาจนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้ด้าเนินการศึกษา พัฒนา และปรับปรุงสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่างๆ
ของพนักงาน เพื่อให้พนักงานของ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้รับการดูแลที่ดีทังในด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ
เพื่ อ เสริมสร้างสมรรถนะพนักงานของ พีทีที อีพี เซอร์วิส เซส ให้พ ร้อ มสนับสนุนการปฏิบั ติงานให้ กับ ปตท.สผ. อย่างมี
ประสิทธิภาพ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการ
ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยเน้นการอบรมในหลักสูตรพืนฐานที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE)
และหลักสูตรเฉพาะด้านตามต้าแหน่งงาน (Functional Training) ตามค้าแนะน้าและการสนับสนุนของผู้บังคับบัญชา นอกจากนี พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส ได้จัดให้มีการฝึกอบรมพืนฐาน เพื่อเสริมทักษะด้านต่างๆ ที่จ้าเป็นในการท้างาน เช่น ทักษะการท้างานร่วมกับผู้อื่น (Soft Skill)
และทักษะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.3

การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทังในและต่างประเทศ โดยการลงทุน ในต่างประเทศนัน ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขวิธีการให้สัมปทานตามกฎหมายของประเทศนันๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ Production Sharing Contract Concession Agreement
หรื อ Services Agreement ส้ า หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ส้ า รวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 ซึ่งได้ก้าหนดรายละเอียดและขันตอนการยื่นขอและอนุมัติสัมปทาน (Concession) การยกเลิกแปลง
ส้ารวจ ระยะเวลาผลิตปิ โตรเลียมตามสั มปทาน รวมถึงก้าหนดผลตอบแทนในรูป แบบต่ างๆ ที่ รัฐพึ งได้ในฐานะที่ เป็ นเจ้าของทรัพยากร
ปิโตรเลียม โดยผลตอบแทนดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของค่าภาคหลวง ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม และสิทธิพิเศษอื่นๆ ทังนี ประเด็นส้าคัญในการ
ประกอบธุรกิจปิโตรเลียม ได้แก่
(ก)

กำรกำหนดพื้นที่สัมปทำน

กรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลั งงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายปิโตรเลียมจะเป็นผู้ก้าหนดพืนที่
สัมปทาน โดยแบ่งพืนที่ออกเป็นแปลง (Block) และเชิญชวนให้บริษัทน้ามันต่างๆ เข้ามายื่นขอสัมปทาน ส้าหรับขันตอนการอนุมัติสัมปทานนัน
คณะกรรมการปิโตรเลียมเป็น ผู้พิจารณาค้าขอสัมปทาน โดยมีคณะกรรมการเป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลตามค้าขอในเบืองต้น และรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงพลังงานโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เป็นผู้มีอ้านาจอนุมัติการให้สัมปทานและลงนามในสัญญาสัมปทาน ทังนี หลักเกณฑ์
เพื่ออนุมัติการให้สัมปทานแต่ละแปลงนัน รัฐจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอแต่ละรายในประเด็นต่างๆ เช่น การน้าเงินทุนเข้ามาใช้
ในการส้ารวจปิโตรเลียมอย่างเหมาะสม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การว่าจ้างแรงงานในประเทศ รวมทังพิจารณาถึงผลประโยชน์
สูงสุดที่รัฐพึงได้ เป็นต้น
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(ข)

ลักษณะของผู้ประกอบกำร

สัญ ญาสัมปทานปิโตรเลียมแต่ละฉบับ อาจออกให้แก่ผู้รับสัมปทาน (Concessionaire) รายเดียวหรือผู้รับสัมปทานร่วม
ตังแต่ 2 รายขึนไปก็ได้ (Co-Concessionaire) เนื่องจากลักษณะพืนฐานของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ถือว่าเป็นประเภทธุรกิจที่มี
ความเสี่ย งสูงในระดับหนึ่ง ดังนัน ผู้รับสัม ปทานจึงมั กจะร่วมทุน กับบริษั ทอื่ นเพื่อ เข้ามารับ สัมปทานร่วม หรือ เข้าร่วมประกอบกิจการ
ปิโตรเลียม (Co-Venturer) เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ทังนี ในกรณีที่ผู้ร่วมลงทุนเข้ามาภายหลังจากที่มีการให้สัมปทาน
ปิโตรเลียมไปแล้ว ผู้ร่วมลงทุนในโครงการภายหลังการให้สัมปทานอาจจะต้องช้าระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึนก่อนการเข้าร่วมโครงการให้แก่ผู้รับ
สัมปทานหรือผู้ร่วมทุนเดิม ซึ่งตามโครงสร้างการร่วมทุนข้างต้นจะมีบริษัทหนึ่งเป็นผู้ด้าเนินการ (Operator) เพื่อด้าเนินการส้ารวจและผลิต
แทนผู้ร่วมทุนรายอื่นในสัมปทานเดียวกันภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทน
จากผู้ร่วมทุนแต่ละราย ทังนี ผู้ด้า เนินการจะเป็นผู้ก้าหนดแผนการเงิน ที่จะเรียกเก็บ (Cash Call) จากผู้ร่วมทุนทุกรายเพื่อน้ามาใช้จ่ายใน
โครงการ ผู้ร่วมทุนจะมีส่วนในการตัดสินใจทางเทคนิคและในทางการเงินผ่านตัวแทนของตนในคณะกรรมการจัดการ ทังนี บริษัทน้ามันรายใด
จะมีบทบาทเป็นผู้ด้าเนินการหรือไม่ในแต่ละโครงการ ย่อมขึนอยู่กับเงื่อนไขการลงทุน ความพร้อม และกลยุทธ์การด้าเนินธุรกิจของบริษัท
น้ามันในโครงการนันๆ
(ค)

ลักษณะกำรดำเนินงำนและกำรตัดสินใจลงทุน

ก่อนที่บริษัทน้ามันจะตัดสินใจเข้าลงทุนเพื่อส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทังในและต่างประเทศนัน จะต้องพิจารณาถึงโอกาสที่
การส้ารวจปิ โตรเลียมจะประสบผลส้ าเร็จ รวมถึงปั จจัยความเสี่ยงต่างๆ ในการลงทุ นอย่างรอบคอบ โดยจะต้องมี การศึกษาข้อมูลเพื่ อ
วิเคราะห์ศักยภาพของพืนที่ว่าจะมีปิโตรเลียมสูงเพียงใด และมีความสามารถในเชิงพาณิชย์ หรือไม่ ตลอดจนสถิติของอัตราส่วนความส้าเร็จ
(Success Ratio) ของการเจาะหลุมส้ารวจในพืนที่ใกล้เคียง และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของประเทศที่เราเข้าไปลงทุนด้วย ทังนี เมื่อเห็นว่า
คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะการส้ารวจแล้วจึงจะยื่นขอสัมปทานปิโตรเลียม หรือเข้าร่วมทุนในสัมปทานปิโตรเลียมที่มีการขอไว้แล้ว
เมื่อบริษัทน้ามันได้รับอนุมัติพืนที่สัมปทาน บริษัทน้ามันจึงจะสามารถเข้าไปเริ่มด้าเนินการส้ารวจแหล่งปิโตรเลียม ซึ่งโดย
ปกติจะใช้เวลาในการส้ารวจขันต้นประมาณ 2 – 3 ปี ในกรณีที่ส้ารวจพบปริมาณส้ารองปิ โตรเลียม บริษัทน้ามันจะเปรียบเทียบมูลค่าเงิน
ลงทุนที่ต้องใช้ส้าหรับการพัฒนาแหล่งผลิตกับมูลค่าการขายปิโตรเลียมตามปริมาณส้ารองในส่วนที่คาดว่าจะผลิตขึนมาได้ หากพบว่าเป็น
การลงทุนพัฒนาที่คุ้มค่าจึงจะถือว่าแหล่งปิโตรเลียมนันมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยผู้ด้าเนินการจะต้องยื่นขออนุมัติให้แหล่งปิโตรเลียมนัน
เป็นพืนที่ผลิตปิโตรเลียมและเริ่มท้าการผลิตปิโตรเลียมในบริเวณที่ส้ารวจพบนันไปก่อน ทังนี ผู้ด้าเนินการสามารถท้าการส้ารวจพืนที่ที่เหลือ
ต่อไปได้หากยังอยู่ในระยะเวลาส้ารวจตามที่ก้าหนดในสัมปทาน ในช่วงของการขออนุมัติพืนที่สั มปทานเพื่อด้าเนินการผลิตนี ผู้ด้าเนินการ
จะต้องสร้างความมั่นใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุนเพื่อพัฒนาการผลิตปิโตรเลียมจะมีมูลค่าสูงมาก ดังนัน จึงต้องติดต่อจัดหาผู้ซือ
ปิโตรเลียมไว้ล่วงหน้า และจัดท้าสัญญาซือขายปิโตรเลียมระยะยาว (Sales Agreement) ในปัจจุบัน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (“ปตท.”)
เป็นผู้รับซือปิโตรเลียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ส้าหรับสาระส้าคัญในสัญญาซือขายปิโตรเลียมนัน โดยปกติ จะประกอบด้วย วิธีการก้าหนด
ราคาซือขาย และก้าหนดปริมาณปิโตรเลียมที่จะส่งมอบ ทังนี เมื่อถึงก้าหนดเริ่มการผลิตผู้ซือจะต้องรับผิดชอบต่อผลผลิตปิโตรเลียมทันที
เมื่อมีการผลิต โดยในการซือขายก๊าซธรรมชาติจากโครงการในประเทศจะส่งมอบกันที่ปากหลุมผลิต ส่วนการซือขายก๊าซธรรมชาติจาก
โครงการในต่างประเทศจะท้าการซือขายที่เขตชายแดนประเทศไทย ดังนัน ปตท. จึงต้องเป็นผู้จัดวางท่อส่งก๊าซที่สามารถรองรับได้ ตาม
ปริมาณผลิตที่ระบุไว้ตามสัญญา ส้าหรับการซือขายน้ามันดิบจะส่งมอบกันที่โรงกลั่นน้ามันตามที่ระบุไว้ ส่วนการซือขายคอนเดนเสทจะท้า
การส่งมอบที่ Floating Storage Unit (FSU) ใกล้บริเวณหลุมผลิต

ส่วนที่ 1 หน้า 27

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
(ง)

ลักษณะของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ

ปัจจุบันการประกอบธุรกิจปิ โตรเลียมในประเทศไทยอยู่ภ ายใต้บังคับของกฎหมายหลัก 2 ฉบับ ได้แ ก่ พระราชบัญ ญั ติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทังฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีประเด็นส้าคัญ ดังนี
(1) ผู้ขอสัมปทานต้องเป็นบริษัทจ้ากัด หรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจ้ากัด ซึ่งจัดตังขึนตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ
(2) ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัมปทานร่วม และผู้เข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมจะต้องช้าระค่าภาคหลวง ซึ่งโดยปกติ
ช้าระเป็นตัวเงิน แต่รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งให้ช้าระเป็นปิโตรเลียมได้ ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 6 เดือ น ค่าภาคหลวงนีสามารถน้ามา
เครดิตหักออกจากภาษีได้ (Thailand I) หรือตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ (Thailand III)
(3)

อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของก้าไรสุทธิที่ได้จากกิจการ

(4)

ดอกเบียจ่าย ไม่สามารถน้ามาค้านวณเป็นรายจ่ายทางภาษีได้

(5)

ผู้รับสัมปทาน (Concessionaire) แต่ละรายมีสิทธิได้รับสัมปทานโดยไม่จ้ากัดจ้านวนแปลงส้ารวจ

ปิโตรเลียม

Thailand I ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม1 ตังแต่ปีพุทธศักราช 2514 – 2532 และส้าหรับ
สัมปทานปิโตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปีพุทธศักราช 2525
Thailand II2

ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกทังหมดที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม3 ตังแต่ปีพุทธศักราช 2525 – 2532

Thailand III

ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตังแต่ปีพุทธศักราช 2533

Thailand IV

ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงพลังงาน4 ตังแต่ปีพุทธศักราช 2550

1

ปัจจุบัน คือ กระทรวงพลังงาน
โดยอาศั ยมาตรา 36 แห่งพระราชบัญ ญั ติ ปิโตรเลียม (ฉบั บ ที่ 4) พ.ศ. 2532 ผู้ถือสัมปทานปิโตรเลียมใน Thailand II ได้ ข อเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้
Thailand III ทังหมดแล้ว
3
อ้างแล้ว
4
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2550

2
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รำยละเอียดเงื่อนไขของ Thailand I, II, III และ IV
เงื่อนไข
ที่ส้าคัญ

THAILAND I

อัตรา
ร้อยละ 12.5 ของรายได้จาก
ค่าภาคหลวง การขายหรือจ้าหน่าย
ปิโตรเลียม ซึ่งจะสามารถ
น้ามาเครดิตหักภาษีได้
ภาษีเงินได้
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของ
ปิโตรเลียม
ก้าไรสุทธิจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์
ตอบแทน
พิเศษ
ระยะเวลา
8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี
ส้ารวจ
ระยะเวลาผลิต ไม่เกิน 30 ปีนับจากวันสิน
ระยะเวลาส้ารวจ และขอต่อ
อายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
พืนที่
ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อ
สัมปทาน
แปลงส้ารวจ โดยจ้านวน
แปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง
ส้ารวจ
2.4

THAILAND II

THAILAND III

ร้อยละ 12.5 ของรายได้จาก
การขายหรือจ้าหน่าย
ปิโตรเลียม ซึ่งจะสามารถ
น้ามาเครดิตหักภาษีได้
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของ
ก้าไรสุทธิจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์รายปีและโบนัส
รายปี

THAILAND IV

อัตราก้าวหน้าแบบขันบันได
ร้อยละ 5 – 15 และถือเป็น
ค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการ
ค้านวณภาษี
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของ
ก้าไรสุทธิจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พึง
หักได้ในการค้านวณภาษี
8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี 6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี

อัตราก้าวหน้าแบบขันบันได
ร้อยละ 5 – 15 และถือเป็น
ค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการ
ค้านวณภาษี
ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของ
ก้าไรสุทธิจากการประกอบ
กิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ
โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พึง
หักได้ในการค้านวณภาษี
6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี

ไม่เกิน 30 ปีนับจากวันสิน
ระยะเวลาส้ารวจ และขอต่อ
อายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อ
แปลงส้ารวจ โดยจ้านวนแปลง
สูงสุดไม่เกิน 5 แปลงส้ารวจ

ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันสิน
ระยะเวลาส้ารวจ และขอต่อ
อายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อ
แปลงส้ารวจ โดยไม่จ้ากัด
จ้านวนแปลงส้ารวจ

ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันสิน
ระยะเวลาส้ารวจ และขอต่อ
อายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อ
แปลงส้ารวจ โดยจ้านวนแปลง
สูงสุดไม่เกิน 5 แปลงส้ารวจ

ตลาดและภาวะการแข่งขัน

ปตท.สผ. ด้าเนินธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทังในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์ เวียดนาม รัฐสุลต่านโอมาน แอลจีเรีย ออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐโมซัมบิก บราซิล โดยมีตลาดรองรับทังในประเทศและ
ภูมิภาคที่ด้าเนินธุรกิจอยู่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากการด้าเนินการของบริษัท ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ามันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซแอลพีจี
ในปี 2559 ปตท.สผ. และบริษั ท ย่อ ย มี ยอดจ้าหน่ ายปิ โตรเลีย มเฉลี่ ยต่ อ วัน 319,521 บาร์เรลเที ยบเท่าน้ ามั นดิ บ ซึ่งมีป ริม าณ
ใกล้เคียงกับยอดจ้าหน่ายโดยรวมในปี 2558
ปริมาณจากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2559 มีสัดส่วนก๊าซธรรมชาติต่อน้ามันดิบและคอนเดนเสทอยู่ที่ 70 ต่อ 30 หรือ คิดเป็น
สัดส่วนมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติต่อน้ามันดิบและคอนเดนเสทอยู่ที่ 65 ต่อ 35 โดยมีรายละเอียดแสดงได้ดังนี
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ผลิตภัณฑ์

ปริมำณกำรขำย

ก๊าซธรรมชาติ

505,337 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ

มูลค่ำกำรขำย (ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
2,729.65

81.05 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
คอนเดนเสท

12.03 ล้านบาร์เรล

489.89

น้ามันดิบ

23.06 ล้านบาร์เรล

949.95

ก๊าซแอลพีจี

96,731 เมตริกตัน หรือ

37.92

0.80 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
2.4.1 ลักษณะกำรตลำด
ผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมที่ ปตท.สผ. ผลิตได้จากโครงการในประเทศและประเทศในอาเซียนจะส่งมาจ้าหน่ายในประเทศไทย
เป็นหลัก โดยมีบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้ซือที่ส้าคัญ ซึ่งจะน้าผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อ
จ้าหน่ายเป็นเชือเพลิงและวัตถุดิบส้าหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า ปิโตรเคมี ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน
หลักการการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน เนื่องจากท้าเลที่ตังและคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อช่องทางการขาย และการก้าหนดราคาขาย ทังนี สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี
1)

ก๊าซธรรมชาติ

เนื่องจากการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติต้องใช้เงินลงทุนสูง จ้าเป็นต้องมีสัญญาซือขายก่อนด้าเนินการลงทุน โดย
การท้าสัญ ญาจะผูกพันเป็นสัญ ญาระยะยาว 15 - 30 ปี มีการก้าหนดราคา ปริมาณและจุดซือขายไว้ในสัญ ญาอย่างชัดเจน การจ้าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในประเทศทังหมด จะก้าหนดจุดส่งมอบที่แท่นผลิตกลาง (Central Processing Platform) โดยผู้ซือเป็นผู้ลงทุน
วางระบบท่อมารับก๊าซธรรมชาติที่แท่นผลิตกลาง แต่ส้าหรับก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ส่งมาจ้าหน่ายยังประเทศไทย
มีจุดส่งมอบอยู่ที่เขตชายแดน โดยผู้ขายเป็นผู้ลงทุนวางระบบท่อจากแท่นผลิตกลางมาถึงชายแดน ทังนี สูตรราคาที่ใช้ซือขายก๊าซธรรมชาติ
จะอ้างอิงกับราคาน้ามันเตาและดัชนีเศรษฐกิจเพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตและสามารถแข่งขันกับเชือเพลิงอื่นได้ตลอดอายุสัญญา
ปริมาณการซือขายจะก้าหนดจากปริมาณส้ารองที่ท้าการประเมิน ณ วันเจรจาสัญญา ทังผู้ซือและผู้ขายมีข้อผูกพัน
ที่ต้องท้าการซือขายตามปริมาณที่ก้าหนด ในกรณีที่ผู้ซือไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตามปริมาณในสัญญา ผู้ขายจะได้รับหลักประกันโดย
ผู้ซือต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายครบตามจ้านวน (Take-or-Pay) และผู้ซือมีสิทธิรับก๊าซธรรมชาตินีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปีถัดๆ ไป
(Make-up Gas) และหากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งก๊าซธรรมชาติตามปริมาณที่ผู้ซือสั่งในวันใดวันหนึ่งได้ ผู้ซือสามารถรักษาสิทธิปรับผู้ขาย
โดยการซือก๊าซธรรมชาติปริมาณดังกล่าวด้วยราคาลดลงตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในแต่ละสัญญา (Shortfall)
2)

คอนเดนเสทและน้ามันดิบ

การก้าหนดราคาจ้าหน่ายคอนเดนเสทและน้ามันดิบนัน ขึนอยู่กับคุณสมบัติของคอนเดนเสทและน้ามันดิบที่ผลิตได้
โดยจะอ้างอิงราคาคอนเดนเสทและน้ามันดิบที่เป็นตัวหลักส้าหรับซือขายในภู มิภาคนันๆ (Regional Benchmark Price) โดยการซือขายจะมีทัง
สัญญาระยะสันและสัญญาระยะยาว รวมทังการจ้าหน่ายในตลาดจร
3)

ก๊าซแอลพีจี

ปตท.สผ. จ้าหน่ายก๊าซแอลพีจีจากโครงการเอส 1 ให้แก่ ปตท. โดยมีรูปแบบเป็นสัญญาระยะยาว ราคาขายอ้างอิง
ตามราคาประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
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ส้าหรับแหล่งผลิตในต่างประเทศ การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น
โครงการซอติก้า โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ก๊าซธรรมชาติ
ที่ผลิตได้จากโครงการซอติก้าและโครงการยาดานาประมาณร้อยละ 80 จ้าหน่ายให้แก่ประเทศไทยเป็นหลัก โดยมี ปตท. เป็นผู้รับซือ และ
ประมาณร้อยละ 20 จ้าหน่ายให้กับบริษัทน้ามันแห่งชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อใช้เป็นเชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่วนก๊าซ
ธรรมชาติจากโครงการเยตากุน จ้าหน่ายให้กับ ปตท. ทั งหมด ส้าหรับคอนเดนเสทจากโครงการเยตากุนเกือ บทังหมดจ้าหน่ ายเพื่ อ ใช้
ภายในประเทศ มีเพียงบางส่วนจ้าหน่ายในตลาดจรภายในภูมิภาค
โครงการโอมาน 44 รัฐสุลต่านโอมาน: ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้ทังหมดจ้าหน่ายให้กับรัฐบาลของรัฐสุลต่าน
โอมาน ส่วนคอนเดนเสทที่ผลิตได้จ้าหน่ายให้กับ ปตท. เพื่อน้ามาใช้ในประเทศไทย
โครงการเวียดนาม 9-2 และเวียดนาม 16-1 ประเทศเวียดนาม: น้ามันดิบทังหมดที่ผลิตได้จากโครงการ
เวียดนาม 9-2 จ้าหน่ายให้กับ Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) ซึ่งเป็นโรงกลั่นของประเทศเวียดนามเพื่อ
ใช้ในประเทศ ส่วนน้ามันดิบที่ผ ลิตได้จากโครงการเวียดนาม 16-1 จ้าหน่ายทังในตลาดจรและในรูปแบบสัญ ญาการซือขายระยะสันโดย
ระบบการประมูลราคา ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1 จ้าหน่ายให้กับ Vietnam Oil
and Gas Group เพื่อใช้ในประเทศเวียดนาม
โครงการแอลจี เรีย 433 เอ และ 416 บี ประเทศแอลจีเรีย : แหล่งผลิต น้ามั นเบอร์ซาบา ได้เริ่ม การผลิ ต
น้ามันดิบและสามารถจัดจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ ตังแต่เดือนธันวาคม 2558 โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้จ้าหน่ายในตลาดจรโดยมี ปตท. เป็น
ตัวแทน (Marketing Agent) ในการหาลูกค้า
โครงการมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย: น้ามันดิบทังหมดที่ผลิตได้จากโครงการมอนทารา จ้าหน่ายให้กับ
ปตท. ในรูปแบบสัญญาซือขายระยะยาว 3 ปี
อนึ่ง ส้าหรับโครงการพืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จ้าหน่ายให้กับ ปตท. เพื่อน้ามาใช้ใน
ประเทศไทย และมีการแบ่งขายให้กับบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) จ้ากัด บริษัทน้ามันแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย
ตังแต่เดือนเมษายน 2558 เพื่อใช้ในประเทศมาเลเซียตามสัญญา Gas Balancing Agreement ระหว่าง ปตท. กับ PETRONAS ส้าหรับคอนเดนเสท
ที่ผลิตได้จะจ้าหน่ายในตลาดจรโดยผ่านวิธีการประมูลราคา โดยมี ปตท. และ PETRONAS Trading Corporation Sdn Bhd (PETCO) เป็น
ตัวแทนร่วม (Co-Marketing Agent) ในการด้าเนินการประมูลเพื่อขายในตลาดจร
2.4.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ธุรกิจส้ารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยมีการแข่งขันที่ ไม่ รุนแรงนัก เนื่องจากความต้องการปิ โตรเลียมมี มาก กว่า
ปริมาณที่ผลิตได้ และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง ดังนัน รูปแบบการซือขายจึงเป็นไปในลักษณะสัญญาระยะยาว โดยเฉพาะ
สัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมีการก้าหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นการรับประกันตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้ เพื่อดึงดูดความสนใจและ
ลดความเสี่ยงของนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี
จากข้อมูลโดยประมาณของปี 2559 ปตท.สผ. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตในประเทศคิดเป็นร้อยละ 31
ของปริมาณการผลิตทังหมด ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตของบริษัทอื่นๆ โดยมีรายละเอียดดังนี
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บริษัทผู้ผลิต
ปตท.สผ.
เชฟรอน
โททาล
มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น
ปิโตรนาส
เชลล์
อื่นๆ

ร้อยละของปริมำณกำรผลิต
ภำยในประเทศ
31
26
10
7
7
5
14

ที่มา: กรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน

วิวัฒนาการของ Shale Gas ท้าให้โครงสร้างตลาดโลกของก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนไป โดยเป็นการเพิ่มโอกาสและความน่าดึงดูด
ให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีต้นทุนต่้า สามารถแข่งขันได้ ก้าวเข้าสู่ตลาดโลกในรูปของการส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas
หรือ LNG) ซึ่งอาจแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปจากก๊าซธรรมชาติมากขึน
2.5

การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ

2.5.1 ขั้นตอนกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ขันตอนการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขันตอน ดังนี
1)
ขันตอนการส้ารวจ (Exploration Stage) เป็นขันตอนแรกเพื่อพยายามระบุพืนที่ที่น่าจะมีศักยภาพเป็นแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น


การส้ารวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เบืองต้น



การส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)



การเจาะและทดสอบหลุมส้ารวจ (Exploration Well)

2)
ขันตอนการประเมินผลและหาขอบเขต (Appraisal/Delineation Stage) เป็นการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความมั่นใจ
ในการประเมินขนาดและคุณสมบัติแหล่งกักเก็บ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น

3)



การศึกษาลักษณะธรณีวิทยาปิโตรเลียมในรายละเอียดและการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนเพิ่มเติม (หากจ้าเป็น)



การประเมินลักษณะแหล่งกักเก็บและการวางกรอบแนวคิดในการพัฒนา (Conceptual Development Plan)



การเจาะและทดสอบหลุมประเมินผล (Appraisal/Delineation Well)

ขันตอนการพัฒนา (Development Stage) เป็นขันตอนสุดท้ายก่อนการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น


การก้าหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสม
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การออกแบบ สร้าง และติดตังอุปกรณ์การผลิต



การเจาะหลุมพัฒนา (Development Well)

4)
ขันตอนการผลิต (Production Stage) ในขันตอนนี น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ รวมทังผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง (Associated
Products) จะถูกผลิตผ่านระบบควบคุมความดันที่ปากหลุม (Wellhead) และอุปกรณ์การผลิตอื่นๆ รวมทังมาตรวัด เพื่อให้ทราบอัตราการผลิต
ทังหมด กิจกรรมที่ส้าคัญในขันตอนนี เช่น

การติดตามอัตราการผลิต สัดส่วนของน้าและปิโตรเลียม สัดส่วนของน้ามันและก๊าซธรรมชาติ และอัตรา
การเปลี่ยนแปลงของความดันของชันปิโตรเลียม


การคาดการณ์อัตราการผลิตในอนาคต



การซ่อมบ้ารุงหลุมผลิต และอุปกรณ์การผลิต

ทังนี ปตท.สผ. มีความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะสามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริษัทได้เป็นอย่างดี
2.5.2 ปริมำณสำรองปิโตรเลียม
ปริมาณส้ารองแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ตามระดับความเชื่อมั่น คือ ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves)
และปริมาณส้ารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (Unproved Reserves)
1)
ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและ
ทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยความเชื่อมั่นว่าจะสามารถผลิตได้นับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นต้นไป จากแหล่งที่ส้ารวจพบแล้ว
ภายใต้สภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที่ท้าการประเมินนัน
ในทางปฏิบัติปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง ปริมาณปิโตรเลียมในแหล่งกักเก็บที่สามารถผลิตขึนมาได้อย่าง
คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ โดยมีข้อมูลการทดสอบการไหลของปิโตรเลียมในแหล่งกักเก็บมาสนับสนุน ในบางกรณีปริมาณส้ารองสามารถ
จัดเป็นปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วได้โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ และ/หรือ การวิเคราะห์แท่งตัวอย่างหิน ซึ่งบ่งชี
ว่าแหล่งกักเก็บที่ ก้าลังพิจารณามีปิโตรเลียมอยู่ และมีลักษณะคล้ายกับแหล่งกักเก็บในบริเวณเดียวกันซึ่งมีการผลิตแล้ว หรือสามารถจะ
ผลิตได้ โดยวิเคราะห์จากการทดสอบการไหลของแหล่งกักเก็บ นอกจากนี ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วจะต้องผลิตได้โดยอุปกรณ์การผลิต
และการขนส่งปิโตรเลียมที่มีอยู่แล้วหรือมีความเชื่อมั่นว่าจะติดตังในอนาคต
2)
ปริ ม าณส้ า รองที่ ยั ง ไม่ ได้ พิ สู จ น์ (Unproved Reserves) คื อ ปริ ม าณปิ โตรเลี ย มที่ ป ระมาณได้ จ ากข้ อ มู ล ทาง
ธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว แต่มีความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการผลิต
น้อยกว่า อันเนื่องมาจากเทคนิคในการผลิต กฎระเบียบต่างๆ หรือสภาพทางเศรษฐกิจ ปริมาณส้ารองที่ยังไม่ได้พิสูจน์สามารถแบ่งได้เป็น
2 ประเภทตามระดับความเชื่อมั่น ดังนี

ปริม าณส้ ารองที่ น่ าจะพบ (Probable Reserves) คื อ ปริม าณปิ โตรเลี ย มที่ ป ระมาณได้ จ ากข้อ มู ล ทาง
ธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว แต่มีความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการผลิต
น้อยกว่าปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว แต่มากกว่าปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่อาจจะพบ (Possible Reserves)
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ปริม าณส้ ารองที่ อ าจจะพบ (Possible Reserves) คื อ ปริม าณปิ โตรเลี ย มที่ ป ระมาณได้ จ ากข้อ มู ล ทาง
ธรณีวิทยาและทางวิศวกรรม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับ ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่น่าจะพบ แต่มี
ความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการผลิตน้อยกว่า
ปริ มาณส้ ารองที่ พิ สู จน์ แล้ วจะมี การตรวจสอบและประเมิ นทุ กรอบปี โดยนั กธรณี วิ ทยาและวิ ศวกรแหล่ งกั กเก็ บ
ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วในรายงานนีจะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็ นส่วนแบ่ง ของ
ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ
กลุ่ม ปตท.สผ. คิดเป็นปริมาณน้ามันดิบและคอนเดนเสท* 170 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,371 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (525 ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) หรือรวมทังหมดเป็น 695 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี

*

รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ปริมำณสำรองน้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติที่พิสูจน์แล้ว (1)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ปริมำณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558
1)
2)
3)
4)
5)

น้ำมันดิบและคอนเดนเสท (2)
(ล้ำนบำร์เรล)
ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม
108
72
180

ก๊ำซธรรมชำติ
(พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม
2,021
1,570
3,591

ปริมำณเทียบเท่ำน้ำมันดิบ
(ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ำมันดิบ)
ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม
440
298
738

ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและการค้นพบใหม่
การซือ/ขายปริมาณส้ารองที่มีอยู่
การผลิต

18
4
5
(27)

1
(11)

19
4
5
(38)

292
5
111
(411)

(18)
(199)

274
5
111
(610)

65
5
23
(95)

(1)
(40)

64
5
23
(135)

ปริมำณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

108

62

170

2,018

1,353

3,371

438

257

695

(1) ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
(2) ตัวเลขปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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2.5.3 ปริมำณกำรผลิตของ ปตท.สผ.
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. ในปี 2559 คิดเป็น 135 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยแบ่งเป็น
น้ามันดิบและคอนเดนเสท* 38 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 610 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (97 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) คิดเป็นอัตรา
การผลิตประมาณ 368,279 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 5,609 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1.5 ซึ่งการลดลงของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่ เป็นผลมาจากการหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อ ซ่อมบ้ารุงอุปกรณ์การผลิตและ
การลดลงของก้าลังการผลิตตามธรรมชาติของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเยตากุน อย่างไรก็ตาม
ปริมาณการผลิตที่ลดลงได้ถูกชดเชยจากก้าลังการผลิตที่เพิ่มขึนของโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
2.5.4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดจำกกระบวนกำรผลิต
ปตท.สผ. ให้ความส้าคัญ กับกิจกรรมการด้าเนินงานโดยมุ่งเน้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2559 บริษัท
ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย รวมถึงเน้นย้าเรื่องการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทังนี
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหลักที่อาจจะเกิดขึนจากกิจกรรมของบริษัทมีดังต่อไปนี

คุณ ภาพน้าและดินจากการปนเปื้อนของการปล่อยเศษดินเศษหินจากการเจาะ (Drilled Cuttings) ตามที่ก้าหนด
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


คุณภาพอากาศจากการปล่อยก๊าซจากการเผาทิงของก๊าซส่วนเกินและการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติในกระบวนการผลิต



อุบัติเหตุที่อาจท้าให้เกิดการรั่วไหลของปิโตรเลียม (น้ามันดิบและคอนเดนเสท) และสารเคมีจากกระบวนการเจาะ

และการผลิต
ปตท.สผ. ได้จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ก้าหนดให้โครงการเจาะส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทุกโครงการ ต้องจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุประเด็นด้าน
สิ่งแวดล้อม ควบคุม และก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
น้าเสนอต่อหน่วยงานก้ากับและหน่วยงานผู้อนุญ าตก่อนเริ่มด้าเนินโครงการ ทังนี การด้าเนินงานของบริษัทอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของ
หน่ ว ยงานรัฐ บาลในแต่ ล ะประเทศที่ บ ริษั ท เข้ า ด้ า เนิ น กิ จ การ และส้ า หรั บ การด้ า เนิ น งานส้ ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มในประเทศไทย
กรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เป็นหน่วยงานก้ากับ ดูแ ลโดยตรง และส้านั กงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานผู้อนุญาต
เพื่อให้มั่นใจว่าการด้าเนินงานของ ปตท.สผ. ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด บริษัทได้ก้าหนดแนวทางและมาตรการ
ต่างๆ โดยสรุปดังต่อไปนี
(1) ก้ า หนดให้ ก ารพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น (Sustainable Development หรือ SD) เป็ น แนวทางในการด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ เพื่ อ
ตอบสนองกับวิสัยทัศน์ขององค์กรในการสร้างคุณ ค่าสูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อด้าเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม เศรษฐกิจ
และสิ่งแวดล้อม และเพื่อสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SD G.R.O.W.T.H Policy) เพื่อแสดง
ความมุ่งมั่น ขององค์ กร และแนวทางการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (SD Guideline) เป็ นตั วก้ าหนดแนวทางการด้าเนิน งาน รวมถึงมี แ ผนการ
ด้าเนินงาน (SD Roadmap) เพื่อก้าหนดกรอบและทิศทางการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร โดยได้ค้านึงถึงองค์ประกอบทัง
3 ด้านของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
*

รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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(2) น้าระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2004 ประยุกต์ใช้ในพืนที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ.
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด้าเนินงานของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลดังกล่าว โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004 จากบริษัท
เอเจเอ รีจีสตร้าส จ้ากัด (AJA Registrars) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
(3) จัดท้ามาตรการป้องกัน แก้ไข ติดตามตรวจสอบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึนจากการด้าเนินงานให้
น้อยที่สุด ทังโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ
(4) ก้าหนดเป้าหมายเพื่อการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทส้าหรับโครงการในประเทศอย่างน้อย
ร้อยละ 20 จากปี 2555 ภายในปี 2563 โดยภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท จะปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2559
(5) น้ าระบบมาตรฐานสากล ISO 14064-1:2006 เรื่อ งข้ อ ก้ าหนดและข้ อ แนะน้ าระดั บ องค์ ก รส้า หรับ การตรวจวั ด
ปริมาณและการรายงานผลการปลดปล่อยและลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก รวมถึงกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change หรือ UNFCCC) มาประยุกต์ใช้ในการตรวจ ติดตามและ
รายงานปริม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรือ นกระจกของบริษั ท รวมทั งท้ าการประเมิ น ความเสี่ ย งของการด้ า เนิ น งานด้ า นการปรับ ตั วต่ อ การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศ (Climate Change Adaptation) และปรั บ ปรุง วิ ธี ก ารตรวจวั ด การรั่ ว ไหลของก๊ า ซเรือ นกระจกจากการ
ด้าเนินงานให้แม่นย้ามากขึน
(6) ก้าหนดแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว (Green Practices) โดยผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสีเขียว เพื่อให้บริษัทมี
กระบวนการท้างานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมั่นใจว่ากิจกรรมการด้าเนินงานต่างๆ ของบริษัทเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ซึ่งเป็น
กลยุทธ์ส้าคัญเพื่อให้เกิดการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศทังในเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิ บาล
และมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งเกิดจากการด้าเนินธุรกิจ โดยการลดรอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) ได้แก่
(1) รอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) โดยการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท ทังในส่วนที่ต้องผ่านทาง
กลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean Development Mechanism หรือ CDM) และ (2) รอยเท้าน้า (Water Footprint) เพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (Biodiversity) เพิ่มประสิทธิภ าพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า (Energy and Resource Efficiency) และมีประสิทธิภาพ อาทิ การน้าก๊าซส่วนเกินที่ต้องน้าไปเผาทิงมาใช้ประโยชน์ในการผลิต
กระแสไฟฟ้าของโครงการ หรือการน้ากลับเข้าสู่กระบวนการผลิต เพื่อใช้เป็นพลังงานต่อไป การศึกษารูปแบบการใช้พลังงานในกระบวนการ
ผลิตและจัดท้ามาตรการลดการใช้พลังงาน การประเมินความเสี่ยงเชิงพืนที่ต่อการขาดแคลนน้าในพืนที่ด้า เนินกิจกรรมของบริษัท และเพื่อ
ลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมในพืนที่ปฏิบัติการ ลดปริมาณการปล่อยของเสียออกสู่สังคมและสิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการด้าเนินงานของ
บริษัท อาทิ การศึกษาเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ช่วยในการบ้าบัดของเสียเพื่อน้ากลับมาใช้ใหม่ รวมไปถึงเพิ่มประสิทธิภาพ การด้าเนินงาน
โดยใช้ห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain) และมีระบบบริหารจัดการเพื่อลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเมื่อสินสุดโครงการ
โดยรายละเอียดของโครงการ Green Practices ปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2559
(7) อัดกลับน้าจากกระบวนการผลิตทังหมดลงสู่ชันหินกักเก็บใต้ดิน โดยตังแต่ประมาณปี 2551 เป็นต้นมา ประสิทธิภาพ
การอัดกลับน้าจากกระบวนการผลิตลงสู่ชันหินกักเก็บเท่ากับร้อ ยละ 100 ส้าหรับโครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 และ
โครงการพีทีทีอีพี 1
(8) ควบคุม ปริม าณโคลน (Synthetic Drilling Fluid หรือ SDF) ที่ ติดไปกับเศษดิน เศษหิน ที่ป ล่อ ยทิง ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงท้าการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยีในการลดปริมาณโคลนที่
ติดไปกับเศษดินเศษหินที่เกิดขึนจากการเจาะอีกด้วย
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(9) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิงจากการอุปโภคบริโภค คุณภาพน้าทะเล ตะกอนดิน สัตว์หน้าดิน และปลาบริเวณ
รอบแท่นผลิต ตามมาตรการที่ก้าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานสรุปผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อกรมเชือเพลิงธรรมชาติ และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจ้าทุกปี
(10) จัดเตรียมแผนเผชิญ เหตุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอบรมและฝึกซ้อม เพื่อรองรับเหตุการณ์รั่วไหลของ
น้ามันในระดับ Tier 1 รวมถึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามัน (Industrial Environmental
Safety Group Association หรือ IESG) เพื่อ เตรียมความพร้อ มในการรองรับสถานการณ์ รั่วไหลของน้ามันในระดับ Tier 2 และร่วมเป็ น
สมาชิกของ Oil Spill Response Limited (OSRL) โดยร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์รั่วไหลของน้ามัน
ในระดับ Tier 3 โดยในปี 2559 บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมจัดการฝึกซ้อมแผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันแห่งชาติ ครังที่ 9
(Thailand Oil Spill Response Exercise: 9th TOREX-16) อีกด้วย
(11) บริห ารจั ดการของเสีย ที่เกิ ดจากกิจ กรรมส้ ารวจและผลิ ต และกิ จกรรมสนั บ สนุ น ให้ เป็ น ไปตามข้ อ ก้ าหนด ของ
กฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปด้าเนินการ ส้าหรับประเทศไทย ปตท.สผ. บริหารจัดการของเสียตามประกาศกรมเชือเพลิงธรรมชาติ
ควบคู่ไปกับประกาศฯ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริษัทได้ขนส่งของเสียปนเปื้อนปรอทไปก้าจัดในยุโรป ภายใต้ข้อก้าหนดของอนุสัญญาบาเซล
ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและก้ากับดูแลโดยกรมเชือเพลิงธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดการของเสียของบริษัท
เป็นไปอย่างถูกต้อง
(12) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หน่วยราชการ
และองค์กรต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2.5.5 ผลกำรปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ปตท.สผ. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยพืนฐานที่ส้าคัญ
ตามค่านิยมหลักขององค์กรและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการและควบคุม
ความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่้าที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ โดยบริษัทมีดัชนีชีวัดผลการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ อัตราการเกิด
อุบัติเหตุถึงขันหยุดงานและอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ซึ่งมีค่าต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของ IOGP ในปีและมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกในปีถัดไป
ในขณะเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการขยายการด้าเนินงานของบริษัทที่มีอย่างต่อ เนื่อง ปตท.สผ. ได้ให้ความส้าคัญ กับการ
จัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยให้มีความเข้มงวดและครอบคลุมในทุกๆ หน่วยปฏิบัติการทังในและต่างประเทศ ช่วงปีที่ผ่านมา
ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการปรับปรุงระบบเอกสารที่ใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการบริหารและจัดการด้าน SSHE ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ด้าเนินการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SSHE แก่พนักงานทุกคน และได้ด้าเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลดอัตราการเกิด
อุบั ติเหตุให้เหลือ น้อ ยที่สุด และถึงแม้ว่าที่ ผ่านมาบริษัทได้มี การก้าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ เป็น อย่างดี อย่างไรก็ตาม
ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการด้าเนินงานให้ดียิ่งขึนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคตต่อไป
ตังแต่ปี 2557 ถึงปี 2559 บริษัทได้ด้าเนินงานตามข้อก้าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีตัวอย่างดังนี
(1) ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices
(DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ามันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขันต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 (2557-2559) และได้รับคะแนนประเมินสูงสุด (Industry Leader) ในปี 2559
(2) ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับโดย Carbon Disclosure Project ซึ่งเป็นองค์กรที่รวบรวมข้อมูลทางด้านบรรษัทภิบาล
สิ่งแวดล้อม (Environmental Governance) ให้เป็นบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในระดับสูงสุด ในกลุ่มบริษัทในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้และฮ่องกงในการเปิดเผยข้อมูลและผลการด้าเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการบริหารจัดการองค์กรเพื่อปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และอยู่ในรายชื่อของ Carbon Disclosure Leader Index (CDLI) เป็นปีที่ 3 ติดต่อกันอีกด้วย (2557-2559)
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(3) ผลการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ. ได้ รับการตรวจประเมิน
และรับรองโดยองค์กรภายนอก และผลจากความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน ส่งผลให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายในการได้รับการรับรอง
รายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) เป็นปีที่ 5 ต่อเนื่องกัน ตังแต่ปี 2555 ถึงปี 2559
(4) จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผ ลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณาส้าหรับโครงการใหม่ๆ
พร้อ มทั งจัด ท้ ารายงานสรุป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ก้ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ ได้ รับ อนุมั ติ ต าม
ระยะเวลาที่ก้าหนดอย่างสม่้าเสมอ
(5) บ้าบัดและก้าจัดของเสียจากกิจกรรมการด้าเนินงานตามประกาศกรมเชือเพลิงธรรมชาติ และประกาศกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
(6) จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานด้าน SSHE ประจ้าเดือนและประจ้าปี เพื่อเสนอต่อกรมเชือเพลิงธรรมชาติเพื่อ
พิจารณา พร้อมทังรับการตรวจประเมินด้าน SSHE ณ พืนที่ปฏิบัติงาน โดยกรมเชือเพลิงธรรมชาติ
(7) โครงการของ ปตท.สผ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ( Occupational
Health and Safety Standard หรือ OHSAS) (มอก.) 18001:2007 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก AJA Registrars ภายใต้การรับรอง
ของ ANSI-ASQ National Accreditation Board (ANAB) ในพืนที่ด้าเนินโครงการในประเทศ ได้แก่ โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1 และ
โครงการสินภูฮ่อม ด้านการผลิตปิโตรเลียม โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. ด้านการสนับสนุนกิจการส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเล รวมถึงโครงการอาทิตย์และโครงการบงกช นอกจากนี ปตท.สผ. ยังมีโครงการจะน้าระบบมาตรฐานนีไปใช้ใน
พืนที่ด้าเนินโครงการต่างประเทศอีกด้วย
(8) ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
สากล (International Organization for Standardization หรือ ISO) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2004 โดยผ่านการตรวจสอบ
และรับรองจาก AJA Registrars ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ในทุกหน่วยปฏิบัติการที่ ปตท.สผ.
เป็ น ผู้ ด้ า เนิ น การเอง โดยได้ มี ก ารรับ รองมาตรฐานดั ง กล่ า วภายใต้ ห นึ่ ง มาตรฐาน (One Common System for ISO 14001) เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษา ควบคุม ดูแล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบการจัดการด้าน SSHE ของบริษัท โดยครอบคลุมพืนที่ปฏิบัติการดังต่อไปนี


แหล่งบงกชเหนือและบงกชใต้ของโครงการบงกช

โครงการอาทิตย์

โครงการเอส 1

โครงการพีทีทีอีพี 1

โครงการสินภูฮ่อม

โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลาและระนอง) ด้านการสนับสนุนกิจการส้ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเล

ศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. ด้านการบริหารจัดการและบ้ารุงรักษาอาคาร ศูนย์วิจัยตัวอย่างแท่งหิน รวมถึง
การขนส่งตัวอย่างหินและการเก็บรักษาเอกสารของบริษัท

แหล่งมอนทารา ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่งที่ดาร์วินและส้านักงานของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
(แอชมอร์ คาร์เทียร์) พีทีวาย จ้ากัด ที่เครือรัฐออสเตรเลีย

ส่วนที่ 1 หน้า 39

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
นอกจากนี ในปี 2560 บริษัทจะพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภายใต้มาตรฐาน ISO 14001:2015 ฉบับใหม่
พร้อมกับการให้ความส้าคัญของผู้บริหารในการส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อมุ่งเน้นการปรับปรุงสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ น
ในโครงการอาทิตย์ โครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการสินภูฮ่อม และมียังมีแผนที่จะด้าเนินการในโครงการอื่นๆ
ในต่างประเทศอีกด้วย
ส้าหรับปริมาณการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นดัชนีชีวัดผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี
2557 - 2559 มีค่าเท่ากับ 1.45, 17.14 และ 0.040 ตัน ตามล้าดับ ซึ่งรายละเอียดจะปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2559
ทังนี เนื่องจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
นันมีความส้าคัญ อย่างมาก เพื่อลดความผิดพลาดของการท้างานของพนักงานในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการท้างานที่มีความเสี่ยงสูง
ปตท.สผ. จึงได้จัดการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกินกว่าที่กฎหมาย
ก้าหนด เพื่อให้พนักงานและผู้รับเหมามีทักษะและความช้านาญในการท้างาน โดยมีความตระหนักด้านความ ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยในปี
2557 – 2559 บริษัทได้จัดท้าหลักสูตรการอบรมภายในเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทังในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา รวมทังการอบรมด้านพฤติกรรม
ความปลอดภัยในการท้างาน โดยได้จัดการอบรมให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาในทุกพืนที่ปฏิบัติการ
2.5.6 กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการท้าทุกวิถีทางเพื่อให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของบริษัทจะไม่ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อพ นักงาน
ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยการปฏิบัติตามข้อกฎหมายด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง และยึดถือระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment Management System หรือ SSHE MS) จัดท้าขึนโดย
อ้างอิ งจากข้ อ ก้าหนดทางกฎหมาย และคู่ มื อ ของสมาคมผู้ ผ ลิต น้ ามั น และก๊ าซนานาชาติ (International Association of Oil and Gas
Producers หรือ IOGP) ซึ่งเน้นในเรื่องการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยการประเมินความเสี่ยงของกิจกรรมทังหมดของ
บริษัทและหามาตรการควบคุมที่เหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงต่างๆ ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย
ของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย 7 องค์ประกอบ ได้แก่
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

ภาวะผู้น้าและความมุ่งมั่น
นโยบายและวัตถุประสงค์
ทรัพยากรของบริษัทและงานเอกสาร
การประเมินและการบริหารจัดการความเสี่ยง
การวางแผนและควบคุมการด้าเนินงาน
การลงมือปฏิบัติและวัดผล
การตรวจสอบและทบทวนผลการด้าเนินงาน

ปตท.สผ. มีการรณรงค์เสริมสร้างจิตส้านึกและวัฒนธรรมด้าน SSHE ให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อ ง ผ่านการจัดกิจกรรม
สื่อ ประชาสัมพันธ์ภ ายในองค์กร และโครงการต่างๆ เพื่อพัฒ นาผลการด้าเนินงานด้าน SSHE และก้าวไปสู่การเป็นองค์กรซึ่งปราศจาก
การบาดเจ็บ เช่น การฝึกอบรมแก่พนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท้างาน การปรับปรุงระบบเอกสารต่างๆ ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการด้าเนินงาน
การตรวจประเมิน ประจ้าปี โดยหน่ วยงานภายนอก และการประเมิน ความเสี่ ยงก่ อ นการท้ างาน ในแต่ละงาน โดยมีความมุ่ งมั่ นที่จะให้
พนักงานทุกคนมีจิตส้านึกด้านความปลอดภัยและห่วงใยกับเพื่อนร่วมงานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุในองค์กร โดย ปตท.สผ. ได้
ท้าการส้ารวจวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย หรือ SSHE Culture Survey ซึ่งอ้างอิงจากมาตรฐานสากลขององค์กรนานาชาติของกลุ่ม
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ผู้ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ International Association of Oil and Gas Producers (IOGP) โดยได้เริ่มท้าการส้ารวจครังแรกในปี 2554
และได้น้าผลการส้ารวจมาท้าการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560
จะท้าการส้ารวจวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ เป็นครังที่ 3 ทังนี เพื่อพัฒนาและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ ขององค์กรให้อยู่ในจิตส้านึก
ของพนักงานทุกคนต่อไป
ปตท.สผ. มุ่งมั่นสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่ปราศจากอุบัติเหตุ ด้วยการบูรณาการความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นค่านิยมหลักขององค์กร เข้าไปในทุกขันตอนของการด้าเนินธุรกิจ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึนจากการบาดเจ็ บและ
เจ็บป่วยเนื่องจากการท้างานและอุบัติเหตุร้ายแรง ทังนี ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ทังในด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สุขภาพของบุคลากร
และชุมชนโดยรอบพืนที่ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในปี 2559 ปตท.สผ. ได้ด้าเนินโครงการปฏิรูปความปลอดภัยฯ
แบบก้าวกระโดดอย่างต่อเนื่องจากปี 2556 โดยมุ่งเน้นให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกคนปฏิบัติตามข้อก้าหนดต่างๆ ด้าน SSHE อย่างเคร่งครัด
รวมถึงข้อก้าหนดตามมาตรฐานโครงการรักษ์ชีวิต ซึ่งประกอบด้วยสัญลักษณ์ความปลอดภัย 18 ตัว ซึ่งมีพืนฐานมาจากผลการศึกษาของ
IOGP ถึงสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุใหญ่ๆ ที่เกิดการบาดเจ็บและสูญเสียขันรุนแรงในธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในปี 2559 ผลการด้ าเนิ นงานด้า นความปลอดภั ย ของ ปตท.สผ. ผ่ านดัช นีชี วัดที่ ส้ าคั ญ คือ อั ต ราการเกิ ดอุ บั ติ เหตุ ที่ มี
การบาดเจ็บถึงขันหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate) และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ (Total Recordable Injury Rate)
โดยดัชนีชีวัดทังสองด้านมีค่าต่้าที่สุดตังแต่มีการเก็บสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติเดียวกันขององค์กรนานาชาติของกลุ่มบริ ษัทส้ารวจ
และผลิตปิโตรเลียม อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บของ ปตท.สผ. อยู่ในกลุ่มผู้น้าในประเภทบริษัทที่มีชั่วโมงการท้างานน้อยกว่า
50 ล้านชั่วโมงการท้างาน ทั งนี จากการวิเคราะห์ ทางสถิติในปี 2559 ปตท.สผ. ยังได้ มีการมีริเริ่มโครงการรณรงค์เพื่อ ลดอัตราการเกิด
อุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก การรั่วไหลของปิโตรเลียมและสารเคมี การยกเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุ
ปตท.สผ. ได้รับการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม จากกรมเชือเพลิงธรรมชาติเป็นประจ้า
เพื่อ ให้มั่ นใจในการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยและถูกต้อ งตามกฎหมาย รวมทังมีการพัฒ นาและป รับปรุงอย่างต่อ เนื่อ ง โดยในปี 2559
ปตท.สผ. ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมจากการตรวจประเมินและการพิจารณาในโครงการบริหารการจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และ
สิ่งแวดล้อม ส้าหรับสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมดีเด่น หรือ SHE Award ของกรมเชือเพลิงธรรมชาติใน 3 โครงการ คือ (1) โครงการเอส 1
(2) โครงการบงกชใต้ และ (3) โครงการสินภูฮ่อม โดยรับรางวัลจากพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ซึ่งเป็น
การยืนยันความเป็นเลิศของการบริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ. นอกจากนี ปตท.สผ. ยังได้จัด
การฝึกซ้อมการรับมือกับอุบัติภัยหมู่ หรือ Mass Casualty Exercise ซึ่งจัดท้าเป็นครังแรกในอ่าวไทย โดยได้รับความร่วมมือจากกองทัพเรือ
กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
รับมือและลดผลกระทบจากอุบัติภัยในทุกสถานการณ์
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3. ปัจจัยความเสีย่ ง
เนื่องด้วยธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมมีความซับซ้อนทั้งในเชิงเทคนิคและขั้นตอนในการดาเนินงาน ประกอบกับใช้เงินลงทุนสูง
ในการดาเนินโครงการ ดังนั้น การพิจารณาปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. จึงเป็นสิ่งที่ต้อ งให้ความสาคั ญ
โดยพิจารณาจากทั้งปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายในองค์กรและปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากภายนอกองค์กร
3.1

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายใน
3.1.1 ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนเพิ่มเติมในโครงกำรปัจจุบันและโครงกำรใหม่

ในปี 2560 ปตท.สผ. ยังคงต้อ งเผชิญ กับวิกฤตราคาน้ามัน ทาให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุน ให้สามาร
เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ควบคู่ไปกับการการปรับลดต้นทุนการดาเนินงานและการบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
โดยมุ่ งเน้ น เรื่อ งการขยายการลงทุน และโอกาสทางธุรกิ จในเอเชียตะวัน ออกเฉี ย งใต้ ซึ่งเป็ นกลุ่ ม ประเทศที่บ ริษั ท มี ป ระสบการณ์ และ
มีความชานาญ ในระยะสั้นจะมุ่งเน้นการเข้าซื้อหรือร่วมลงทุนในแหล่งปิโตรเลียมในประเทศไทย เมียนมาร์ และอินโดนีเซีย สาหรับระยะกลาง
จะพิจารณาเพิ่มเติมโอกาสทางธุรกิจในประเทศมาเลเซียและเวียดนาม ทั้งนี้ บริษัท สนใจการเพิ่มสัดส่วนโครงการทั้งในโครงการปัจจุบันและ
โครงการใหม่ และยังมีแผนการในการขยายการลงทุนในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่า เช่น ประเทศในตะวันออกกลาง เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าจะเป็นการลงทุนในประเทศที่มีความคุ้นเคย ปตท.สผ. ยังต้องคานึง ึงประเด็นความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น ความไม่ชัดเจน
ของระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายทางด้านพลังงาน รวม ึงความไม่ชัดเจนเรื่องการรื้อ อน
อุปกรณ์การผลิตและสิ่งก่อสร้าง (Decommissioning) ในประเทศไทย และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น
ในการนี้ ปตท.สผ. ได้มี แ ผนบริหารจัดการปั จจั ยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่ อ การด าเนิ นงานและขยายฐานการลงทุ น อาทิ
การจัดทา Due Diligence อย่างเข้มงวดและจัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในประเทศที่เข้าลงทุน การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ
ให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียและทาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวม ึงร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่องการรื้อ อนอุปกรณ์การผลิต ที่เหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิค
ข้อกาหนดของ กฎระเบียบต่างๆ ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวม ึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อกาหนดแผนป้องกัน
ความเสี่ยงที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นประจา พร้อมกาหนดแนวทาง
การดาเนินงาน เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการในการลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) เพื่อบริหารจัดการผลกระทบจากความเสี่ยง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บภาษีคาร์บอนที่อาจเกิดขึ้น ในประเทศที่บริษัทมีการปฏิบัติงาน และผลกระทบเชิงกายภาพต่อโครงสร้างและ
สิ่งก่อสร้างในการผลิตจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น
สาหรับการลงทุนในพื้นที่ และประเทศใหม่ๆ ที่ไม่คุ้นเคย ปตท.สผ. ได้มีกระบวนการการประเมินความเสี่ยง ซึ่งพิจารณา
ความเสี่ยงทั้งทางด้านศักยภาพของแหล่ง ปิโตรเลียม ลักษณะและขนาดของโครงการ การได้มาซึ่งแหล่งปิโตรเลียมและปริมาณสารอง
เพิ่มเติม การดาเนินการ ความสามาร ของผู้ดาเนินการ เงื่อนไข และความชัดเจนของการแบ่งผลประโยชน์และการปฏิบัติตามข้อสัญญา
สภาพทางภูมิศาสตร์ กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงทางด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เส ียรภาพ
ทางเศรษฐกิจและการเงิน เป็นต้น รวมทั้งได้มีการหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ยงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นล่วงหน้า เพื่อประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกโครงการและชดเชยความเสี่ยงเหล่านี้ไว้ในกระบวนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือในสัญญาซื้อขาย/ร่วมทุน

ส่วนที่ 1 หน้า 42

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
กระบวนการที่ใช้พิจารณาการลงทุน คือ กระบวนการการกลั่นกรองการลงทุนที่มี การพิจารณาโอกาส ความเสี่ยง และ
ความคุ้มค่าอย่างละเอียด โดย ปตท.สผ. มีระบบการพิจารณาการลงทุนในโครงการใหม่ ตลอดจนการเข้าร่วมทุน (Farm-in) การซื้อกิจการ
(Merger & Acquisition) และการ อนหรือลดสัดส่วนการลงทุน (Withdrawal or Divestment) อย่างรอบคอบ เพื่อให้การขยายการลงทุน
เป็ น ไปตามทิ ศ ทางกลยุ ท ธ์ ข องบริษั ท โดยคณะกรรมการกลั่ น กรองการลงทุ น (Investment Committee) และคณะกรรมการจั ด การ
(Management Committee) ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) แล้วจึงเสนอคณะกรรมการ
ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติในลาดับสุดท้าย
3.1.2 ควำมเสี่ยงในกำรสำรวจ
การสารวจเพื่อหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ มีความสาคัญ ต่อธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมเนื่องจากเป็นการหาปริมาณ
สารองปิโตรเลียมมาทดแทนปริมาณสารองที่ได้ทาการผลิตไปแล้วและสร้างรายได้ให้แก่บริษัท และการหาปริมาณสารองปิโตรเลียมเพิ่มเติม
เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการการเติบโตด้านการผลิตปิโตรเลียมขององค์กรในอนาคต
ในกิ จ กรรมการส ารวจนั้ น เป้ าหมายส าคั ญ คื อ การค้ น หาแหล่ งปิ โตรเลี ย มที่ มี ข นาดที่ ส ามาร ผลิ ต ได้ ในเชิงพาณิ ช ย์
ความเสี่ยงในกิจกรรมการสารวจจึงเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงทางด้านธรณีวิทยา (Geological Risks) และความไม่แน่นอนของปริมาณปิโตรเลียม
ที่ค้นพบ (Resources Volume Uncertainty)
การจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญในด้านการสารวจจึงขึ้นอยู่กับโอกาสที่จะค้นพบปิโตรเลียมและขนาดแหล่งปิโตรเลียม
ที่คาดว่าจะค้นพบ เมื่อเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายด้านการสารวจทั้งหมด โดยปัจจัยสาคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพื่อทาการ
สารวจปิโตรเลียม ได้แก่ การประเมินโอกาสในการค้นพบปิโตรเลียม (Chance of Success) การประมาณขนาดแหล่งปิโตรเลียม (Resource
Estimation) หรือปริมาณทรัพยากรในกรณีที่ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมในแปลงสารวจ การประมาณการค่าใช้จ่ายการสารวจ ได้แก่ ค่าทาการศึกษา
ด้านธรณีวิทยา (Geological Studies) ค่าทาคลื่นไหวสะเทือน (Seismic) และค่าหลุมเจาะ (Wells) ตลอดจนการประเมินมูลค่าขนาดแหล่ง
ปิโตรเลียมในกรณีที่ประสบความสาเร็จในการเจาะสารวจ โดยคานึง ึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิตผลตอบแทน
ที่จ่ายให้รัฐตามเงื่อนไขสัญญาหรือสัมปทาน เป็นต้น
ในการพิจารณาการลงทุนด้านการสารวจ บริษัทมีกระบวนการที่ชัดเจนและเกณฑ์ในการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่
หลักเกณฑ์การเลือกแอ่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพ (Potential Petroleum Basins) การประเมินศักยภาพของแปลงในแอ่งปิโตรเลียม และ
การศึกษาทางด้านธรณีวิทยา (Subsurface Studies) และการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (Above-Ground Risks) โดย
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจจะทาการประเมินศักยภาพครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วโลก เพื่อทาการคัดเลือกพื้นที่ ที่มีศักยภาพสูงสุด
และนามาพิจารณาเพื่อเข้าประมูลพื้นที่หรือเข้าร่วมทุน และเมื่อได้โครงการแล้วจะวางแผน การสารวจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ภายใต้กรอบ
งบประมาณการสารวจที่ บริษัท กาหนดไว้ (Exploration Portfolio Management and Exploration Budget Allocation) โดยกระบวนการ
เหล่านี้จะมีการทบทวนทุกปีและมีการปรับพื้นที่เป้าหมายและกลยุทธ์การสารวจให้สอดคล้องกับผลการสารวจที่ผ่านมา
นอกจากนี้ บริษัทยังกาหนดให้การศึกษาทางด้านการสารวจต้องผ่านการพิจารณาของคณะทางานสอบทานการประเมิน
ศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการและผลการศึกษาโครงการสารวจต่างๆ ได้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ และการประเมินเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวม ึงเป็นไปตามกระบวนการดาเนินงานของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน และให้ผล
การสารวจเป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกาหนดไว้
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3.1.3 ควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำโครงกำร
สืบเนื่องจากส านการณ์ราคาน้ามันที่ตกต่า ส่งผลให้บริษัทปรับแผนการพัฒนาและปรับลดต้นทุน เพื่อให้โครงการสามาร
ดาเนินการต่อไปได้ การพัฒนาโครงการเป็นการเตรียมการเพื่อเพิ่มปริมาณสารอง และปริมาณการผลิต และสร้างรายได้ในอนาคต อาทิ
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ และแหล่งแคช-เมเปิล
ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการใหม่ ๆ ได้แก่ ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเกินวงเงิน
งบประมาณ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น บริษัทจึงเตรียมความพร้อมและกาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยง เพื่อให้สามาร ดาเนินโครงการได้
ตามคุณภาพงานที่ต้องการภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนด ดังนี้
1)
ด้านการบริหารโครงการ: ให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ
และการออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าสามาร ดาเนิ น
โครงการได้ทันตามกาหนด และพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
2)
ด้านบุ คลากรและระบบงาน: ให้ ความสาคั ญ ในการพัฒ นาบุค ลากรด้ านการบริห ารโครงการทั้งโครงการที่เป็ น
ผู้ดาเนินการเองและโครงการร่วมทุน รวม ึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประสบการณ์ อีกทั้ง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกระบวนการควบคุมมาตรฐานการพัฒนาโครงการของบริษัท (Project Realization Process) เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสามาร
บรรลุเป้าหมายทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณของโครงการ
3)
ด้านสัญ ญา: เนื่องจากการพัฒ นาโครงการจาเป็นต้อ งทางานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อ บรรลุเป้าหมายของโครงการ
ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับการร่างและกาหนดเงื่อนไขสัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสัญญาและกรณีพิพาทกับคู่สัญญา ความเสี่ยงเหล่านี้สามาร ควบคุมได้โดยเริ่มจากการเจรจา
ซึ่งต้องใช้ความรู้ความสามาร จากบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานวิศวกรรมก่อสร้าง หน่วยงานจัดหา หน่วยงานการเงิน
และบัญ ชี และหน่วยงานกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ การบริหารสัญ ญาที่รอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งจะกระทบต่อแผนการ
ดาเนินงานและผลประกอบการของบริษัทโดยภาพรวม
3.1.4 ควำมเสี่ยงในกำรผลิต
ในการผลิตปิโตรเลี ยมต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายด้าน ตั้งแต่หลุมผลิต ผ่านกระบวนการผลิต จนกระทั่ง ึงจุดขาย อาทิ
ศักยภาพของหลุมผลิต อุปกรณ์ การผลิตชารุดหรือ บกพร่อ ง การปฏิบัติงานผิดพลาดของบุคลากร และคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ เป็นต้น
ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและปริมาณการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทโดยตรง
ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการผลิตตั้งแต่การวางแผนและออกแบบโครงสร้าง
แท่นผลิต กระบวนการผลิต รวม ึงระบบควบคุมด้านการผลิต ระบบการบารุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมบารุง รวมทั้งได้นาระบบการบริหาร
จัดการเพื่อปรับปรุงความเชื่อมั่นในการผลิตอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย (Asset Reliability & Integrity Management System หรือ ARIMS) มาใช้
โดยมีวัต ุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียจากการผลิตอันเนื่องมาจากอุปกรณ์เสียหายหรือเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
บริหารจัดการ การบารุงรักษาเชิงป้องกันและการตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ ไม่มีการหยุดผลิตเนื่องจากความบกพร่องของอุปกรณ์
ต่างๆ (Zero Unplanned Shutdown) ส่วนในด้านบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานนั้น ได้จัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
พัฒนาขีดความสามาร ของผู้ปฏิบัติงานให้มีความความรู้ ความเข้าใจ ความสามาร และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ บริษั ทมีค ณะกรรมการพิจารณาความเสี่ยงด้านการปฏิบัติ การ (Operational Risk Committee หรือ ORC) เพื่อ ให้
ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบั ติการทั้งในด้านเทคนิค ด้านสัญญาและงานสนับสนุนการปฏิบัติการของโครงการต่างๆ ใน
ภาพรวมให้เป็นไปอย่างปลอดภัย และมีประสิทธิผล
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3.1.5 ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรตลำดและกำรจำหน่ำยปิโตรเลียม
เนื่องจากผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นก๊าซธรรมชาติ ซึ่งต้องพึ่งพาตลาดภายในประเทศเป็นหลัก หากความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ไว้ อาจส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัท ดังนั้น ปตท.สผ. จึงมีนโยบายขยายการลงทุน
ในโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในต่างประเทศ เช่น การลงทุนในโครงการที่ผลิตน้ามันดิบ ได้แก่ โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการ
เวียดนาม 16-1 โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี เป็นต้น ซึ่ง ือเป็นการกระจายความเสี่ยงแทนที่จะ
พึ่งพาตลาดในประเทศเพียงอย่างเดียว
ในส่วนของการจาหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศ ซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่ คือ ปตท. นั้น ปตท.สผ. ได้ ทาสัญ ญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นสัญญาระยะยาว โดยมีอายุสัญญาประมาณ 25 – 30 ปี เนื้อหาสัญญาจะระบุให้ผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณ
การซื้อขั้นต่าต่อปีไว้ หากผู้ซื้อไม่สามาร รับก๊าซธรรมชาติได้ตามที่ตกลงไว้ในสัญ ญา จะต้องชาระค่าก๊าซธรรมชาติในส่วนที่ไม่รั บให้แก่
ปตท.สผ. เพื่อเป็นการประกันรายได้ส่วนหนึ่งและการลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากผู้ซื้อไม่รับซื้อก๊าซธรรมชาติ
เพื่อตอบสนองต่อความต้อ งการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจปตท.สผ. ได้ติดตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจและความต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ ประสานงานกับ ปตท. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการ
จัดหาผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมและจัดทาแผนการพั ฒ นาโครงการแบบองค์รวม เพื่อ พัฒ นาและเพิ่ มปริม าณสารองจากโครงการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศโมซัมบิกที่มีปริมาณสารอง
ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่และสามาร ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ได้ ซึ่งสอดรับกับแผนการนาเข้า LNG ของ
ปตท. ในอนาคต ที่จะสามาร เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
3.1.6 ควำมเสี่ยงในด้ำนขีดควำมสำมำรถขององค์กร
ความสามาร ขององค์กรเป็นปัจจัยสาคัญ อย่างยิ่งต่อการดาเนินงานของบริษัทให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรและกระบวนการดาเนินงานเป็นส่วนประกอบหลักในการกาหนดขีดความสามาร ที่จะนาความสาเร็จมาสู่อ งค์กร ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น คือ การขาดผู้เชี่ยวชาญหรือองค์ความรู้ในด้านที่จะสนับสนุนการเติบโตให้กับบริษัท การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการทางาน ทั้งนี้ เพื่อรักษาบุคลากรหลักให้ทางานกับบริษัทต่อไปได้ ปตท.สผ. จึงได้เร่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางาน และบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดาเนินงานและการขยายกิจการประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
1)
การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความสามาร ด้านงานวิจัยและพัฒนาขององค์กร (Technology & Innovation)
ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท โดยจัดทาแผนการพัฒนาขีดความสามาร และเทคโนโลยี (Capability and Technology Development
Roadmap) และแผนการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตตามแผนธุรกิจทั้งหมด 3 ส่วน ได้แก่ (1) การเพิ่ม
ความสาเร็จในการสารวจ (2) การเพิ่มระดับการผลิต และ (3) การพัฒนาโครงการ Green Practice
2)
การพัฒนาระบบ กระบวนการทางาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ (System & Process)
เช่ น การปรั บกระบวนการท างานเป็ น Matrix Organization กั บ Overseas Asset มากขึ้ น โดยมี การปรั บปรุ ง พั ฒ นาขั้ นตอนการท างานให้
สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาคู่มือการมอบอานาจและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับทุก Asset ของ บริษัท รวม ึงการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น IT Global Platform พร้อมทั้งรักษาเส ียรภาพของระบบและควบคุมข้อมูลลับ การพัฒนาศักยภาพการบริหาร
เงินและบัญชี เพื่อก้าวไปสู่ระดับ World Class Finance ทั้งในแง่ของระบบ กระบวนการและบุคลากร อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูล
ทางด้านบั ญ ชีและการเงิน เพื่อใช้ประกอบการตั ดสินใจสาหรับการด าเนินงาน M&A การจัดตั้ง Shared Service Center และ In-House FNA
Academy เป็นต้น

ส่วนที่ 1 หน้า 45

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
3)
เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการลงทุนและดาเนินงานในต่างประเทศมากขึ้น ในอนาคต ปตท.สผ. จึงมีการเตรียมจัดหา
บุคลากรจากภายในประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนให้มีความเพียงพอ การพัฒนาความสามาร ของบุคลากรและภาวะผู้นาให้ทันต่อความต้องการ
รวมไป ึงการรักษาบุคลากรให้ปฏิบัติงานกับองค์กรอย่างต่อเนื่องด้วยการสร้างความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร (Employee Engagement)
โดยมีเป้าหมายอยู่ในระดับ Thailand Top Quartile ในปี 2563 ปรับกระบวนการทางด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมขององค์กร (Corporate Values: EPSPIRIT) ซึ่ง ือเป็นรากฐานที่สาคัญต่อการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่ม ปตท.
3.1.7 ควำมเสี่ยงในด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นประจาเพื่อ
ลดโอกาสการเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ โดย ปตท.สผ. ได้มีการพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อพนักงานและทรัพย์สินเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและปฏิบัติ ูกต้องตามข้อกาหนดกฎหมายของแต่ละประเทศ
ที่มีการดาเนินงานอยู่
ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผ่านระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย (SSHE Management System) ซึ่งมีการกาหนดนโยบาย มาตรฐานกระบวนการ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้พนักงาน
และผู้รับเหมามีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและมีความตระหนักในด้านความปลอดภัย โดยมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากร รวมไป ึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและเสริมสร้างจิตสานึกด้าน SSHE การประเมินความเสี่ยง
ก่อนการทางานและการปฏิบัติตามขั้นตอนการทางานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน นอกจากนี้
ยังมีการดูแลระบบวิศวกรรมและกระบวนการผลิตให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย
ปตท.สผ. มีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ผ่านดัชนีชี้วัดความเสี่ยง
ที่สาคัญ เช่น อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผลของการปิดความเสี่ยงจากการตรวจประเมิน การติดตามภัยธรรมชาติ ส านการณ์ความมั่นคง
และการแพร่ระบาดของโรคในประเทศที่มีความเสี่ยงเป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าส านการณ์ต่างๆ มีการติดตามและหาแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข
ป้องกันและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของสังคมและองค์กรโดยรวม
3.1.8 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน
ความเสี่ยงด้านการเงินประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง สาหรับการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายในการทาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อ ืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเท่านั้น และจัดให้มี
การประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม ปตท.สผ. ขายให้กับ ปตท.
ส่วนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งเกิดจากการที่บริษัทไม่สามาร จัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดาเนินธุรกิจได้อย่าง
เพียงพอในเวลาที่ต้องการนั้น กลุ่ม ปตท.สผ. ได้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยมีการจัดทาประมาณการเงินสด และมีการ
ปรับปรุงข้อมูลประมาณการทางการเงินอย่างสม่าเสมอ รวม ึงการจัดทาวงเงินสินเชื่อทั้งแบบผูกพันและไม่ผูกพัน และการให้กู้กับธนาคาร
พาณิชย์ต่างๆ
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3.2

ปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก
3.2.1 ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเมืองในประเทศที่เข้ำไปลงทุน

ปตท.สผ. มุ่งเน้นขยายการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายหลักที่มีความสาคัญ ในเชิงกลยุทธ์ เพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจมี ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น บริษัทจึง กาหนดให้ทีมงานดูแลรับผิดชอบติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศ
เหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีบทวิเคราะห์ส านการณ์และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นระยะๆ ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้วิเคราะห์
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อันเนื่องมาจากผลของความหลากหลายในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่งเกี่ยวกับ
ประเด็นเส ียรภาพและความมั่นคงของรัฐ ภาพรวมของเศรษฐกิจ กฎหมายข้อบังคับและความปลอดภัย รวมทั้งความน่าเชื่อ ือของประเทศ
ที่เข้าลงทุนด้วย ซึ่งจากผลการประเมินพบว่ากลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างสูง ได้แก่ ประเทศที่อยู่ในแอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง จากการขาดเส ียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ การประเมินความเสี่ยงอย่างครบ ้วนจะเป็นการเตรียม
ความพร้อม โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้น ส านการณ์จะ ูกวิเคราะห์เป็น Scenario ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประเมินความเสี่ยงของประเทศที่เข้าไปลงทุน และจัดเตรียมแผนรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การวิเคราะห์ข้างต้นจะ ูกนามาจัดทาเป็น Risk Rating Score ของแต่ละประเทศเพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนในโครงการใหม่ และสะท้อนในการประเมินมู ลค่าโครงการลงทุนด้วย นอกจากนี้ บริษัทมีการประสานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการ
ต่างประเทศและส านทูตไทยในประเทศที่ เข้าลงทุนและสนใจจะลงทุนด้วย เพื่อ ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดี และสร้างความมั่นใจว่าการ
ดาเนินงานของ ปตท.สผ. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รวม ึงได้ดาเนินไปตามแนวนโยบายของประเทศเช่นกัน
3.2.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance Risk)
โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ความซับซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครั้ง ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีปฏิ บัติ หรือแม้กระทั่งภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการออกกฎหมาย
ซึ่งอาจนาไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ ูกต้อง และส่งผลกระทบต่อบริษัททั้งในด้านการเงิน และการดาเนินงาน เช่น ูกลงโทษปรับ ูกพั ก
หรือเพิก อนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมทั้งอาจส่งผลต่อชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัท ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับ
การบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยได้จัดตั้งฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) ให้เป็น
หน่วยงานกลางในการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานต่างๆ ในกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับคณะกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงาน ว่ากลุ่ม ปตท.สผ. มีการดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง ูกต้องครบ ้วนด้วยความเรียบร้อย
ตามที่ในปี 2558 ได้มีการปรับปรุงกฎหมายที่สาคัญ คือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่งกาหนดเพิ่มเติมฐานความผิดสาหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย โดย ปตท.สผ.
ตระหนัก ึงความสาคัญและผลกระทบของบทบัญญัติดังกล่าว จึงได้บรรจุความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันใน Corporate Risk Profile ของ
บริษัทตั้งแต่ปี 2558 เพื่อให้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในสาหรับการป้องกัน
คอร์รัปชันให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วย โดยในปี 2559 ปตท.สผ. ยังคงให้ความสาคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
โดยได้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง และมีกระบวนการในการติดตามอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในหมวด
“การกากับดูแลกิจการ” หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
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3.2.3 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำนำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ราคาผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่มบริษัทอ้างอิงจากราคาน้ามันในตลาดโลก ซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจากหลายปัจจัยที่
ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ อุปสงค์และอุปทานของตลาด เส ียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการกาหนดสัดส่วน
การผลิตน้ามันของประเทศในกลุ่มโอเปก ปริมาณน้ามันสารองในแต่ละประเทศ รวม ึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล
การเปลี่ยนแปลงของราคาน้ามันในตลาดโลกมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ามันดิบและคอนเดนเสทของกลุ่มบริษัททันที ในขณะที่ราคาขาย
ก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่มบริษัทจะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ ยนแปลงของราคาน้ามันอ้างอิง แต่ส่วนใหญ่
จะมีโครงสร้างสูตรราคาซื้อขายที่มีกลไกของการลดความผันผวนจากราคาน้ามัน (Natural Hedge) ทั้งนี้ การซื้อขายก๊าซธรรมชาติจะมีการปรับ
ราคาเป็นระยะ เช่น ทุก 6 เดือนหรือ 12 เดือน เป็นต้น ตามแต่ที่ได้กาหนดไว้ในสูตรราคาของสัญ ญาซื้ อขายในแต่ละโครงการ ซึ่งจะทาให้
ก๊าซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกว่าน้ามันดิบและคอนเดนเสท
ในปี 2559 ส านการณ์ตลาดน้ามันโดยรวมยังคงมีแนวโน้มอ่อนตัวจากอุปทานน้ามันที่ยังมีมากกว่าอุปสงค์ ราคาน้ามันดิบ
ดูไบแตะจุดต่าสุดในเดือนมกราคมที่ 23 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ อบาร์เรล แต่ยังมีเหตุการณ์ในระหว่างปีที่ช่วยพยุงราคาน้ามันดิบให้ปรับตัว
ขึ้นมาได้ อย่างไรก็ตาม ยังมีส านการณ์ที่ส่งผลให้ราคาน้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้น เช่น ความพยายามของกลุ่มโอเปกและนอกโอเปกที่จะตรึง
และลดกาลังการผลิต เหตุการณ์ไฟป่าในประเทศแคนาดา เหตุการณ์ความไม่สงบในประเทศไนจีเรียและลิเบีย และการผลิตที่ลดลงอย่าง
ต่อ เนื่องในสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ทาให้ราคาน้ามันดิบดูไบปรับตัวสูงขึ้นและมีค่าเฉลี่ยทั้งปีอ ยู่ที่ประมาณ 41 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่ อ
บาร์เรล ทั้งนี้ กลุ่มบริษัทได้ดาเนินการบริหารความเสี่ยงด้านราคา โดยจัดให้มี การวิเคราะห์ผลกระทบต่อรายได้และกาไรของบริษัทที่ระดับ
ราคาน้ามันต่างๆ เป็นประจาทุกปี เพื่อวางแผนการบริหารความเสี่ยงทางด้านราคาน้ามัน โดยแผนดังกล่าวจะต้องผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัท เพื่อเป็นแนวทางให้กลุ่มบริษัทดาเนินการต่อไป
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้ทาสัญ ญาอนุพั นธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ามันสาหรับปี 2560 ไปแล้ว
จานวน 9.10 ล้านบาร์เรล
3.2.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้กาหนดให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลักในการดาเนินงาน (Functional Currency) ซึ่งใช้
ในการรายงานตามระบบ International Financial Reporting Standards (IFRS) เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลักที่
ใช้ อ้ า งอิ ง ในการซื้ อ ขายผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โ ตรเลี ย ม อาทิ น้ ามั น ดิ บ และก๊ า ซธรรมชาติ ซึ่ ง เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ หลั ก ของบริ ษั ท อย่ า งไรก็ ต าม
กลุ่ม ปตท.สผ. ยังคงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากกระแส
เงินสดรับส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นสกุลเงินบาทที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เช่น ราคาขายน้ามันดิบ แม้จะมีสูตรราคาอ้างอิงกับ
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลก ซึ่งซื้อ ขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่เนื่อ งจากลูกค้าหลักของบริษั ทเป็นบริษัทที่จดทะเบียนใน
ประเทศไทย การชาระเงิน จึงต้อ งเป็ น สกุ ลเงินบาทที่เที ยบเท่าสกุล เงิน ดอลลาร์ส หรัฐอเมริกา ในขณะที่ บ ริษั ทมี ภาระค่ าใช้ จ่ายในการ
ดาเนินงานและเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้บริษัทมีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่ง
กลุ่ ม ปตท.สผ. ได้ มี ก ารบริห ารความเสี่ ย งดั งกล่ าวโดยการพิ จ ารณาเข้ าท าธุ ร กรรมสั ญ ญาซื้ อ ขายหรือ สั ญ ญาสิ ท ธิ ที่ จ ะขายเงิ น ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้ า (Forward หรือ Option) โดยอ้างอิงกับ อัต ราแลกเปลี่ ยนที่ใช้ ในการรับ ชาระค่ าขายผลิ ตภั ณ ฑ์ ที่ เป็น สกุ ลเงิน บาท
ดังกล่าวข้างต้น และชาระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเงินลงทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยรายได้รับที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา
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อนึ่ง การกาหนดให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็ นสกุลเงินหลักในการดาเนินงาน (Functional Currency) ยังส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. อันเนื่องมาจากการแปลงค่ารายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินสกุลอื่นที่มิใช่
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในงบการเงินในทุกรอบบัญชี ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณาให้มีสินทรัพย์และ
หนี้สินที่เป็นเงินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ในสัดส่วนที่เหมาะสม และได้พิจารณาเข้าทา
สัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) สาหรับหนี้สินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อเปลี่ยน
ดอกเบี้ยจ่ายและเงินต้นที่ครบกาหนดชาระคืนให้อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
นอกจากนี้ ผลการดาเนินงานทางการเงินของกลุ่ม ปตท.สผ. ยังได้รับผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา เนื่องจากบริษัท พีทีทีอีพี แคนาดา จากัด (PTTEP CA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ดาเนินการใน
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ มีการใช้สกุลเงินดอลลาร์แคนาดาเป็นสกุลเงินหลักในการดาเนินงาน (Functional Currency) แต่มีภ าระ
หนี้สินส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาให้มีกาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่รับรู้จากการแปลงค่าหนี้สินดังกล่าว
เป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดา ทั้งนี้ บริษัทได้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการปรับเปลี่ยนภาระหนี้สินจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
ให้เป็นสกุลเงินดอลลาร์แคนาดาผ่านการเข้าทาสัญญาป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน (Cross Currency Swap) การจัดหาเงินกู้ใหม่เป็น
สกุลเงินดอลลาร์แคนาดา รวม ึงการดาเนินการอื่นๆ ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึง ึงต้นทุน สภาวะตลาด และความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.2.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย ซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตและมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการรักษาสัดส่วนของหนี้สินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ พิจารณาการกู้ยืมเงิ น
ทั้งที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวม ึงการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึง ึงต้นทุน สภาวะตลาด และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.2.6 ควำมเสี่ยงจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมพลังงำน
ปัจจุบันวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน
เช่น อุ ปกรณ์ แ ละระบบสาหรับ เก็ บพลังงานที่ส ามาร กัก เก็ บไฟฟ้ าได้ม ากขึ้น ยานพาหนะที่ใช้พ ลังงานทางเลือ ก เช่น แบตเตอรี่ไฟฟ้ า
ตลอดจนต้นทุนในการทาธุร กิจพลังงานทดแทนและธุรกิจร ไฟฟ้าลดลงในอนาคตจากการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่ง อาจจะส่งผลให้ความ
ต้องการในการใช้น้ามันลดลงอย่างมีนัยสาคัญและอาจนาไปสู่จุดสิ้นสุดของอุตสาหกรรมน้ามันในปี 2573
ปตท.สผ. จึงได้วางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดย จัดตั้งทีม New Generation Exploration
Team (NExT) ในการศึกษาธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท และเน้นการเข้าซื้อกิจการธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีตลาดรองรับที่
แน่นอนสาหรับแผนระยะสั้น และแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพในการสารวจสาหรับแผนระยะยาว นอกจากนี้ ปตท.สผ ยังมีแผนร่วมมือกับ
ปตท. ในการดาเนินธุรกิจใน LNG Value Chain เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจ Midstream (Liquefaction, Trading, Shipping) ในอนาคต
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4. ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้ในการประกอบธุรกิจ
4.1

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์
4.1.1 สินทรัพย์จากโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียม1

สินทรัพย์ข อง ปตท.สผ. และบริษัทย่อ ย โดยส่วนใหญ่ แล้วจะอยู่ในรูปของสินทรัพย์ที่มีกรรมสิทธิ์ร่วมระหว่างผู้ร่วมทุ น
ในโครงการตามสัมปทานสารวจและผลิตปิโตรเลียมต่างๆ สินทรัพย์ดังกล่าวจะอยู่ตามที่ตั้งของแต่ละโครงการ ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุมสารวจและผลิต รวมทั้งต้นทุนค่ารื้อถอน
อุปกรณ์การผลิต ซึ่งประเมินมูลค่าโดยวิศวกรของกลุ่มบริษัทและดุลยพินิจของฝ่ายบริหาร และต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน ซึ่งจะ
เกิดขึ้นเมื่อ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยเข้าซื้อ (Acquisition) สิทธิตามสัมปทานปิโตรเลียม
ทั้งนี้ สินทรัพย์จากโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจะแสดงตามสิทธิถือครองตามสัดส่วน
การร่วมทุนในแต่ละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ดังนี้
โครงกำรของ ปตท.สผ.
โครงการคอนแทร็ค 3 (แปลง บี10, บี11, บี12 และ บี13)
โครงการอี 5
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อี 5 นอร์ท)
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
โครงการอาทิตย์ (แปลง จี 8/50)
โครงการแอล 28/48 2

1
2

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 25.5
ร้อยละ 44.4445
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50
ร้อยละ 80
ร้อยละ -

ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ 5 – ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นผู้ดาเนินการแปลงสารวจหมายเลขแอล 28/48
ได้รับหนังสืออนุมัติการคืนพื้นที่แปลงสัมปทานดังกล่าวจากกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ ภายหลังดาเนินการตามข้อผูกพันครบถ้วนแล้ว
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการจี 9/43
โครงการแอล 22/43
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11
โครงการซอติก้า
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงกำรของ PTTEPO
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ 3
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 4
โครงกำรของ PTTEP AG
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงกำรของ ปตท.สผ.ส.
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อียู-1)
โครงการบี 6/27 5
โครงการเอส 1
โครงกำรของ PTTEP SM
โครงการอินโดนีเซีย เซไมทู 6
3

4

5

6

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25.001
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 7
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 28.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 35
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 60
ร้อยละ 75
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 28.33

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถือหุ้นในบริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด และบริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด ซึ่งเป็น
ผู้ถือสัมปทานในโครงการ
ในระหว่างปีกลุ่มบริษัทได้ทาการขาย PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) โดยรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 13 เรื่องการขาย PTTEP Oman Company Limited และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2559 ผู้ร่วมทุนอื่นในโครงการ บี 6/27 ซึ่งมีบริษัท ปตท.สผ.สยาม จากัด (ปตท.สผ.ส.) เป็นผู้ดาเนินการ ได้ลงนามในสัญญาขอยุติ
การลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 40 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ตามสัญญาร่วมทุน ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการนาส่งเอกสารให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) และผู้ร่วมทุนยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการอินโดนีเซีย
เซไม ทู หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
โครงกำรของ PTTEP SA
โครงการเมียนมาร์พีเอสซี จี และอีพี 2
โครงการเมียนมาร์ MD-7
โครงการเมียนมาร์ MD-8 7
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3
โครงกำรของ PTTEP SMD
โครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ 8
โครงกำรของ PTTEP ML
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า 9
โครงกำรของ PTTEP CA
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
โครงกำรของ PTTEP AP
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
 แปลง เอซี/แอล 7, เอซี/แอล 8, เอซี/อาร์แอล 7,
เอซี/อาร์แอล 12 และเอซี/พี 54
 แปลง เอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และเอซี/แอล 310
 แปลง เอซี /อาร์แอล 10
 แปลง เอซี/อาร์แอล 4 (Tenacious)
 แปลง เอซี/อาร์แอล 6 (Audacious), เอซี/อาร์แอล 6
(ไม่รวม Audacious)11
 แปลง เอซี/อาร์แอล 4 (ไม่รวม Tenacious),
เอซี/อาร์แอล 5
 แปลง ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และดับเบิ้ลยู เอ 397 พี 12

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 70
ร้อยละ 100
ร้อยละ ร้อยละ 75
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ –

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ยื่นขอยุติ การส ารวจและคื น พื้นที่ แ ปลงส ารวจในโครงการเมียนมาร์ MD-8
ในสัดส่วนร้อยละ 100 ต่อรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2559
8
เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD) ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการยุติการลงทุน
ในสัดส่วนร้อยละ 50.7463 ในโครงการอินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์
9
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML) ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า
หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
10
เมื่ อวั นที่ 10 มิ ถุ นายน 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited (PTTEP AAA) ได้ รับอนุ มั ติ จากรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลี ยในการรั บโอน
สัดส่วนการร่วมลงทุนในแปลงสัมปทาน เอซี/แอล 1, เอซี/แอล 2 และเอซี/แอล 3 จากผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 89.6875
เป็นร้อยละ 100
11
เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียในการรับโอนสัดส่วน
การร่วมลงทุนในแปลงสัมปทาน เอซี/อาร์แอล 6 จากผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 50 เป็นร้อยละ 100
12
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2559 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Limited (PTTEP AAA) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเครือรัฐออสเตรเลียในการ
ขอยุติการลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 20 ในแปลงสัมปทาน ดับเบิ้ลยู เอ 396 พี และ ดับเบิ้ลยู เอ 397 พี
7
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
โครงกำรของกลุ่ม Cove
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์ 13
โครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บีและ แอล 12 14
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 นอร์ท และอียู-1)
โครงกำรของ PTTEP G7
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50)
โครงกำรของ PTTEP HKO
โครงการซาราวักเอสเค 410 บี 15

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.5
ร้อยละ ร้อยละ สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 11.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
ร้อยละ 20
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 15
ร้อยละ 35
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 15
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 42.5

สาหรับรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
รำยกำรสินทรัพย์

รำคำทุน
25,136.51

สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
สินทรัพย์ในการสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
ค่าความนิยม
ท่อขนส่งก๊าซและสินทรัพย์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

13

14

15

4,717.12
1,134.08
1,167.06
32,154.77

ค่ำเสื่อมรำคำ /
ค่ำเผื่อ
ค่ำตัดจำหน่ำย กำรด้อยค่ำของ มูลค่ำสุทธิ
สะสม
สินทรัพย์
(16,120.99)
(1,222.87) 7,792.65
(1,165.86) 3,551.26
(119.70) 1,014.38
(328.55)
(16,449.54)

(5.25)
(2,513.68)

833.26
3,191.55

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559 Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกในการยุติ
การสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเคนยาในการขอยุติการร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10
ในโครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมในแปลงสารวจในทะเล ซาราวักเอสเค 410 บี ซึ่งอยู่ในประเทศมาเลเซีย โดย PTTEP HKO มีสัดส่วนร้อยละ 42.5 และเป็นผู้ดาเนินการ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559

4.2

เงินลงทุนของบริษัท
ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และการดาเนินงานร่วมกัน ซึ่งสรุปเงินลงทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

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

บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด (ปตท.สผ.ศธ.) 1
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) 4
PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)
PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) 5
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)

1

2
3
4
5

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ไทย
ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
ไทย
ให้บริการสนับสนุน
บุคลากร
ไทย
ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
ฮ่องกง
ธุรกิจปิโตรเลียม
ไทย
บริหารจัดการด้าน
การเงินของกลุ่ม
บริษัท
ไทย
ธุรกิจปิโตรเลียม
หมูเ่ กาะเคย์แมน
ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2559

2558

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

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2559 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้งบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด (ปตท.สผ.ศธ.) รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 17.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
ถือหุ้นใน Hoang-Long Joint Operating Company ร้อยละ 28.5
ถือหุ้นใน Hoan-Vu Joint Operating Company ร้อยละ 25
รายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 13 เรื่อง การขาย PTTEP Oman Company Limited และการดาเนินงานที่ยกเลิก
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 PTTEP Iran Company Limited (PTTEP IR) ได้รับอนุมัติให้เลิกบริษัทจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
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ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย (ต่อ)
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) 6
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP)
PTTEP Australia Browse Basin Pty Limited (PTTEP AB)
PTTEP Australia International Finance Pty Limited (PTTEP AIF) 7

PTTEP Australasia Pty Limited (PTTEP AA) 7
PTTEP Australia Timor Sea Pty Limited (PTTEP AT)
PTTEP Australasia (Finance) Pty Limited (PTTEP AAF) 7
PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Limited (PTTEP AAP) 7
Tullian Pty Limited (PTTEP AAT) 7
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) 8
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)

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2559

2558

100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ท่อขนส่งก๊าซ

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

ฮ่องกง
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100

เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย

6

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 PTTEP New Zealand Limited (PTTEP NZ) ได้รับอนุมัติให้เลิกบริษัทจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
7
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 บริษัทในกลุ่ม PTTEP Australia Perth Pty Limited (PTTEP AP) ได้ยื่นเอกสารเพื่อชาระบัญชีต่อนายทะเบียน ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
8
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 JV Shore Base Limited (JV Shore Base) ได้รับอนุมัติให้เลิกบริษัทจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี

ส่วนที่ 1 หน้า 55

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย (ต่อ)
PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
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)
Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL) 9
Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL) 10
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 (ปตท.สผ. จี 7)
PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) 11
บริษัทร่วม
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด (เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์)
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด (พีทีที ไอซีที)

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2559

2558

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท
สหราชอาณาจักร ธุรกิจปิโตรเลียม
สาธารณรัฐไซปรัส ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100

100
100
100
100

100
100

100
100

สาธารณรัฐไซปรัส
สาธารณรัฐไซปรัส
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐโมซัมบิก
สาธารณรัฐเคนยา
เนเธอร์แลนด์
เนเธอร์แลนด์
สหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล
หมู่เกาะเคย์แมน
สหราชอาณาจักร
ไทย
ฮ่องกง

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100

100
100
100
100

ไทย

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร

50

50

20

20

หมู่เกาะเคย์แมน
เนเธอร์แลนด์
แคนาดา
แคนาดา

ไทย

9

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 Cove Mozambique Terra Limitada (CMTL) ได้รับ อนุ มัติ ให้ เลิกบริษัท จากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
10
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 Cove Mozambique Energia Limitada (CMEL) ได้รับอนุมัติให้เลิกบริษัทจากรัฐบาลสาธารณรัฐโมซัมบิกเรียบร้อยแล้ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
11
เปลี่ยนชื่อจาก PTTEP HK Investment Limited (PTTEP HKI) เป็น PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 17.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
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ชื่อบริษัท
บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP

12

UAQ Petroleum Limited (UAQ) 13
กำรดำเนินงำนร่วมกัน
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)
กำรร่วมค้ำ
PTT FLNG Limited (PTT FLNG) 14

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2)15

4.3

ประเทศที่
จดทะเบียน
เครือรัฐออสเตรเลีย

ฮ่องกง
มาเลเซีย
เบอร์มิวดา
หมู่เกาะเคย์แมน
ไทย
ไทย
แคนาดา
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย
หมู่เกาะเคย์แมน
เนเธอร์แลนด์
ฮ่องกง

บาฮามาส

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2559
50

2558
50

-

30

ธุรกิจปิโตรเลียม
ท่อขนส่งก๊าซ
ท่อขนส่งก๊าซ
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการการ
เดินทางทางอากาศ
ธุรกิจปิโตรเลียม

50
25.5
19.3178
53.9496
25.0009
32

50
25.5
19.3178
53.9496
25.0009
32

35

35

ท่อขนส่งก๊าซ
ธุรกิจปิโตรเลียม

80
50

80
50

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
ให้เช่าเรือ FSO

50

50

13.11

13.11

ให้บริการฐาน
ปฏิบัติการทางเดิน
อากาศ
ธุรกิจปิโตรเลียม

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 11,386 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 407,984 ล้านบาท)
หรือ 2.87 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น (เทียบเท่า 102.77 บาท ต่อหุ้น)

12

บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ได้แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd. และ Troughton Island Pty Ltd.
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ได้ถอนการลงทุนใน UAQ Petroleum Limited (UAQ) ซึ่งร่วมลงทุน
ในแปลงสัมปทาน Umm AI-Quwain รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 17.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
14
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2557 คณะกรรมการบริษัท PTT FLNG Limited (PTT FLNG) มีมติให้ปิดบริษัท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการปิดบริษัท
15
ถือหุ้นใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. ร้อยละ 100
13
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
- ไม่มี -
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6. ข้อมูลทัว่ ไปและข้อมูลสำคัญอืน่
6.1

ข้อมูล ปตท.สผ.
ชื่อบริษัท
สถำนที่อยู่สำนักงำนใหญ่
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท์
โทรสำร
เว็บไซต์
อีเมล

ทุนจดทะเบียน
ทุนชำระแล้ว

บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19 – 36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
สารวจและผลิตปิโตรเลียมและลงทุนในธุรกิจต่อเนื่อง
0107535000206
+66-2537-4000
+66-2537-4444
www.pttep.com
ติดต่อกรรมการอิสระ independentdirector@pttep.com
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์ ir@pttep.com
ติดต่อเลขานุการบริษัท corporatesecretary@pttep.com
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
3,969,985,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559)

ส่วนที่ 1 หน้า 59

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
6.2

ข้อมูลบริษัทย่อย

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยทั้งหมด 59 บริษัท โดยทุกบริษัทย่อยมีสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และโทรสาร เช่นเดียวกับ ปตท.สผ. ตามข้อ 6.1 และมีรายชื่อกรรมการของกลุ่ม ปตท.สผ.
ของแต่ละบริษัทตามเอกสารแนบ 2
ที่

ชื่อบริษัท

ธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
1.
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
2.
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด
3.

บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

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

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถือหุ้น

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.

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

10 บาท
100 บาท

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ออเร้นจ์

1,000,000

100 บาท

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ.จี7
JV Marine
PTTEP AG
PTTEP AI
PTTEPH
PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP ID
PTTEP IH
PTTEP IR
PTTEP KV
PTTEP ML
PTTEP SA
PTTEP NL

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

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

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEP
100%
PTTEP
51%
PTTEPO
49%
PTTEPO
53.95%
MOECO B.V. 36.05%
KrisEnergy 10% 10%
ปตท.สผ.อ.
100%
PTTEP IH
100%
PTTEPO
100%
PTTEPH
100%
PTTEPO
100%
PTTEPO
100%
PTTEPO
100%
PTTEPH
100%
PTTEPH
100%
PTTEP IH
100%
PTTEPO
100%
PTTEP ID
100%
PTTEPH
100%
PTTEP IH
100%
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18.

PTTEP Offshore Investment Company Limited

PTTEPO

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
6,667

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

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

PTTEPR
PTTEP SD
PTTEP SM
PTTEP SMD
PTTEP SS
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
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
10
409,895,440

PTTEP AAP
PTTEP AAT
PTTEP AAF

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

ที่

33.
34.
35.

1
2

ชื่อบริษัท

PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd
Tullian Pty Ltd
PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd

ชื่อย่อ

รำคำต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ

1 ดอลลาร์ สรอ.
1ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ สรอ.
0.01 ดอลลาร์ สรอ.
1ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
ราคาแตกต่างกัน1
(ราคาเฉลี่ย 0.4895 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย)
0.4957 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
0.4895 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย
1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

ผู้ถือหุ้น

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุน้ สามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEP
ปตท.สผ.อ.
PTTEP AI
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEPO
PTTEP
PTTEPO
PTTEPH
PTTEP AU
PTTEPH
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AB

75%
25%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น B2
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEP AA
PTTEP AAP
PTTEP AA

100%
100%
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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36.
37.
38.

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

PTTEP AAA
PTTEP AAO
PTTEP AT

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

39.

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

PTTEP NC

-4

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

40.

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.

PTTEP NH

-5

-

-

41.
42.
43.
44.

PTTEP Brazil Investment B.V.
PTTEP Canada Limited
PTTEP FLNG Holding Company Limited
PTTEP HK Holding Limited

PTTEP BI
PTTEP CA
PTTEP FH
PTTEP HK

324,423,816.34
2,477,810,872.84
10,000
10,000

1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ แคนาดา
1 ดอลลาร์ ฮ่องกง
1 ดอลลาร์ ฮ่องกง

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

45.
46.
47.
48.
49.

Cove Energy Limited
Cove Energy East Africa Limited
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
PTTEP Mozambique Area 1 Limited
Cove Energy Kenya Limited

COVE
CEEAL
CEMROL
PTTEP MZA1
CEKL

5,089,129.47
1,000
1,000
1,000
1,000

1 ปอนด์สเตอริง
1 ยูโร
1 ยูโร
1 ยูโร
100 ชิลลิงเคนยา

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

50.

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

PTTEP BL

790,293,700

1 เรียลบราซิล

หุ้นสามัญ

ที่

ชื่อบริษัท

ชื่อย่อ

3

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

4

PTTEP NC มี Member Contribution เป็นเงินจานวน 2,151,049,500.00 ดอลลาร์ สรอ. ตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2559
PTTEP NH มี Member Contribution เป็นเงินจานวน 324,423,816.77 ดอลลาร์ สรอ. ตั้งแต่ปี 2556 ถึง 2557 ทั้งนี้ ไม่มีการเพิ่มทุนในปี 2559

5

รำคำต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
-

ผู้ถือหุ้น
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB

100%
100%
100%

PTTEP IH 0.000036%
PTTEP NL 99.999964 %
PTTEP HK
75%
ปตท.สผ.อ.
25%
PTTEP NH
100%
PTTEP NC
100%
PTTEP IH
100%
PTTEP
25%
ปตท.สผ.อ.
75%
PTTEP AI
100%
COVE
100%
CEEAL
100%
CEEAL
100%
CEEAL
99.9%
COVE
0.1%
PTTEP BI 99.9999999%
PTTEP NH 0.0000001%
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ที่

ชื่อบริษัท

51.

PTTEP SP Limited

52.

PTTEP HK Offshore Limited 6

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
2
95,279,585
61,921,550.39

รำคำต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

1 ปอนด์สเตอริง
1 ดอลลาร์ สรอ.
1 ดอลลาร์ ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

SHL

100%

หุ้นสามัญ

PTTEP HK

100%

พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส
ATL

100,000

10 บาท

หุ้นสามัญ

62,500

1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ

PTTEP SVPC

50,000

1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ

PTTEP
ปตท.สผ.อ.
PTTEPO
MOGE
PTTEPH

25%
75%
80%
20%
100%

PTTEP AIF

50,000

1 ดอลลาร์ ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

PTTEP AP

100%

PTTEP CIF

50,000

1 ดอลลาร์ แคนาดา

หุ้นสามัญ

PTTEP NC

100%

ปตท.สผ.ศง.

1,000,000

10 บาท

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ.ศธ.

500,000

10 บาท

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.

25%
75%
25%
75%

ชื่อย่อ
PTTEP SP
PTTEP HKO

ผู้ถือหุ้น

ธุรกิจบริกำร
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
(ให้บริการสนับสนุนบุคลากร)
Andaman Transportation Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในประเทศเมียนมาร์)
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในประเทศเวียดนาม)
PTTEP Australia International Finance Pty Ltd
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
PTTEP Canada International Finance Limited
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด
(เป็นศูนย์บริหารเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย)
บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด
(เป็นศูนย์บริหารธุรกิจของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย)

หมำยเหตุ: ชื่อผู้ถือหุ้นอื่นๆ ในบริษัทย่อย
ชื่อย่อ
KrisEnergy
MOGE
MOECO B.V.
6

ชื่อเต็ม
KrisEnergy (Gulf of Thailand) Ltd.
Myanmar Oil and Gas Enterprise
MOECO International B.V.

เดิมชื่อ PTTEP HK Investment Limited
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6.3

ข้อมูลบริษัทร่วม (นิติบุคคลที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไปแต่ไม่เกินร้อยละ 50)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วมทั้งหมด 16 บริษัท และมีรายชื่อกรรมการของกลุ่ม ปตท.สผ. ของแต่ละบริษัทตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้

ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

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
บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2537-3456
โทรสำร: 66 (0) 2537-2935
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

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

EnCo

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว
180,000,000

ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

PTT ICT

15,000,000

2

3

รำคำต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

ผู้ถือหุ้น

10 บาท

หุ้นสามัญ

 ปตท.สผ. 50%
 ปตท. 50%

10 บาท

หุ้นสามัญ

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

สารวจและผลิตปิโตรเลียม

CPOC

350,000

1 ริงกิตมาเลเซีย

หุ้นสามัญ

 ปตท.สผ.อ. 50%
 PC JDA 50%
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

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
Taninthayi Pipeline Company LLC
สำนักงำนใหญ่: 16 Shwe Taung Kyar Bahan,
Yangon, Myanmar
โทรศัพท์: (951) 526-411-4
โทรสำร: (951) 525-698
บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค
พลาซ่า อีสต์ อาคาร 3 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 66 (0) 2545-5555
โทรสำร: 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: (84) 8 3829-9359
โทรสำร: (84) 8 3822-6106

ท่อขนส่งก๊าซ
ในประเทศเมียนมาร์

MGTC

1,000,000

0.03 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ

 PTTEPO 25.5%
 Unocal Myanmar
28.2625%
 Total E&P
 Myanmar 31.2375%
 MOGE 15%

ท่อขนส่งก๊าซ
ในประเทศเมียนมาร์

TPC

100,000

1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ







PTTEPO 19.31784%
PCM III 30.00140%
PCML 10.90878%
MOGE 20.45414%
Nippon 19.31784%

สารวจและผลิตปิโตรเลียม

B8/32 Partners

110,000

100 บาท

หุ้นสามัญ







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

สารวจและผลิตปิโตรเลียม

HL JOC

-7

-

-






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

5

6

7

7

ผู้ถือหุ้น

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

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

สารวจและผลิตปิโตรเลียม

HV JOC

-8

-

-

ฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ

Mungalalu

600

1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

 PTTEP AAO 50%
 Mr. Arthur Hamilton
41.667%
 Mr. Alex Wood 8.333%

ฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ
(สารอง)

Troughton

100

1 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย

หุ้นสามัญ

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

สารวจและผลิตปิโตรเลียม

GBRS

-9

-

-

ผู้ถือหุ้น
 PTTEP HV 25%
 SOCO 25%
 PVEP 50%

โทรศัพท์: (84) 8 3823-9525
โทรสำร: (84) 8 3823-9526
9

10

11

Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd.
สำนักงำนใหญ่: Unit 8, 9 Swan Crescent,
Winnellie, Northern Territory, 0820, Australia
โทรศัพท์: (61) 8-8981-6981
โทรสำร: (61) 8-8918 8017
Troughton Island Pty Ltd.
สำนักงำนใหญ่: Unit 8, 9 Swan Crescent,
Winnellie, Northern Territory, 0820, Australia
โทรศัพท์: (61) 8-8981 6981
โทรสำร: (61) 8-8918 8017
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

8

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน

9

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน

 PTTEP AG 35%
 PVEP 40%
 Sonatrach 25%
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ที่

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้น
ที่จำหน่ำยได้แล้ว

รำคำต่อหุ้น

ชนิดของหุ้น

12

PTT FLNG Limited
สำนักงำนใหญ่: 1401 Hutchison House, 10
Harcourt Road, Hong Kong
โทรศัพท์: (852) 2846 1888
โทรสำร: (852) 2845 0476
Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.
สำนักงำนใหญ่: Ocean Centre, Montagu
Foreshore, East Bay Street, Nassau,
New Providence, Bahamas P.O. Box SS-19084
โทรศัพท์: โทรสำร: Leismer Aerodrome Limited
สำนักงำนใหญ่: Suite 3600, 308 – 4th Ave S.W.,
Calgary, Alberta T2P 0H7, Canada
โทรศัพท์: (403) 234-0123
โทรสำร: (403) 234-0103
Asia Pacific Marine Services (EF) B.V.

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม

PTT FLNG

1,000

10 ดอลลาร์ ฮ่องกง

หุ้นสามัญ

 PTTEP FH 50%
 PTT International 50%

ให้เช่าเรือ FSO

Erawan 2 FSO
Bahamas

100

1 ดอลลาร์ สรอ.

หุ้นสามัญ

 JV Marine 13.11%
 Chevron Global 65.91%
 MOECO 20.98%

ให้บริการการเดินทางอากาศ

LAL

200

ไม่มีกาหนด
Par Value

หุ้นสามัญ

 PTTEP CA 32%
 Statoil Canada 48%
 FCCL 20%

ให้เช่าเรือ FSO

Asia Pacific
Marine Services

18,000

1 ยูโร

หุ้นสามัญ

 Erawan 2 FSO 100%

สารวจและผลิตปิโตรเลียม

Natuna

90,000

1 ยูโร

หุ้นสามัญ

 PTTEP NH 50%
 PHE OG 50%

13

14

15

16

สำนักงำนใหญ่: Naritaweg 165, Telestone 8,
1043 BW Amsterdam, The Netherlands
โทรศัพท์: โทรสำร: Natuna 2 B.V.
สำนักงำนใหญ่: Atrium Building, 8th Floor, Strawinskylaan
3127, 1077 ZX, Amsterdam, The Netherlands
โทรศัพท์: โทรสำร: -

ผู้ถือหุ้น
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หมำยเหตุ: ชื่อผู้ถือหุ้นอื่นๆ ในบริษัทร่วม
ชื่อย่อ
ปตท.
ปตท. โกลบอลเคมิคอล
ไทยออยล์
เชฟรอน
Chevron Global
Erawan 2 FSO Bahamas
FCCL
KrisEnergy
MOGE
MOECO BV
MOECO
Nippon
OPECO
PC JDA
PCML
PCM III
PHE OG
PTT International
PVEP
SOCO
Sonatrach
Statoil Canada
Total E&P Myanmar
Unocal Myanmar

ชื่อเต็ม
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เชฟรอน บล๊อค บี8 32 (ประเทศไทย) จากัด
Chevron Global Energy Inc.
Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.
FCCL Partnership
KrisEnergy (Gulf of Thailand) Ltd.
Myanmar Oil and Gas Enterprise
MOECO International B.V.
Mitsui Oil Exploration Co.,Ltd.
Nippon Oil Exploration (Myanmar) Ltd.
OPECO Vietnam Ltd.
PC JDA Ltd.
Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.
Petronas Carigali Myanmar III Inc.
Pertamina Hulu Energi Oil and Gas Company
PTT International (Signapore) Company Pte. Ltd.
PetroVietnam Exploration & Production Corporation
SOCO Vietnam Ltd.
Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures
Statoil Canada Ltd.
Total E&P Myanmar SAS
Unocal Myanmar Offshore Co., Ltd.
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6.4

บุคคลอ้ำงอิง
1)

นำยทะเบียนหลักทรัพย์
1.1)

2)

3)

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

นำยทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชำระเงิน
2.1)

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงินสาหรับหุ้นกู้ 2,500 ล้านบาท เสนอขายเดือนมีนาคม 2546 หุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท
เสนอขายเดือนพฤษภาคม 2552 และหุ้นกูด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2299-1536, +66-2299-1824
โทรสำร
+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
โทรสำร
+66-2256-2406

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.1)

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้สาหรับหุ้นกู้ 5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนพฤษภาคม 2552 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
5,000 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชั้น 3 อาคาร 2 เลขที่ 1060 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2256-2316
+66-2256-2401, +66-2256-2402, +66-2256-2403, +66-2256-2404
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4)

Trustee
4.1)

Trustee สาหรับหุ้นกู้ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือ นเมษายน 2554 หุ้นกู้ 323.45 ล้านดอลลาร์
สหรั ฐ อเมริ ก า เสนอขายเดื อ นกั น ยายน 2556 และหุ้ น กู้ ด้ อ ยสิ ท ธิ ที่ มี ลั ก ษณะคล้ า ยทุ น 1,000 ล้ า นดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557

4.2)

ชื่อ

BNY Mellon Corporate Trust

ที่ตั้ง

#03-01 Millenia Tower, 1 Temasek Avenue, Singapore 039192

โทรศัพท์

+65-6432-0570, +65-6432-0351, +65-6432-0354

โทรสำร

+65-6883-0338

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

โทรสำร

+852-2323-0279

5)

นำยทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน
5.1) นายทะเบียนและตัวแทนชาระเงิน สาหรับตั๋ วแลกเงินระยะสั้น แบบสิน เชื่อ หมุน เวียน (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, +66-2299-1824
โทรสำร
+66-2242-3270

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
โทรสำร
+852-2823-6686
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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
โทรสำร
+44-20-7606-0643

8)

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

9)

Interest Rate Swap Counterparties
9.1)

ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

10)

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

Cross Currency Swap Counterparties
10.1) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
10.2) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2470-2020
+66-2470-3065
ธนาคารดอยซ์แบงก์ สาขากรุงเทพฯ
Corporate Treasury Sales
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 27-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2646-5139
+66-2651-5892
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10.3) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11)

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารเงิน
ชั้น 8 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-2483
+66-2937-7969

FX Contracts Counterparties
11.1) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11.2) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11.3) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11.4) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ายธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2470-2020
+66-2470-3065
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารเงิน
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 5 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2208-4815
+66-2256-8398
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารเงิน
ชั้น 8 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-2483
+66-2937-7969
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
Corporate Marketing and Sales
เลขที่ 968 อาคาร HSBC ถนนพระราม 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2614-4847, +66-2614-4848
+66-2632-4831

ส่วนที่ 1 หน้า 72

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
11.5) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11.6) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11.7) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11.8) ชื่อ
หน่วยงำน

โทรศัพท์
โทรสำร
11.9) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ
FICC Sales
87/2 ออลซีซั่นเพลส อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
+66-2305-2985, +66-2305-2986
+66-2685-3224
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
Corporate Sales & Structuring Thailand
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
+66-2788-2785
+66-2788-4825
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
Global Sales Division
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
+66-2670-4658, +66-2670-4659
+66-2657-3281
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
Global Sales Division
สานักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
+66-2021-6380, +66-2021-6385
+66-2266-3048
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ฝ่ายค้าเงินตราต่างประเทศ
สานักงานใหญ่ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
+66-2021-1111, +66-2021-1199
+66-2636-4633
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11.10) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11.11) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11.12) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
12)

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
Capital Markets
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
+66-2676-8008
+66-2292-4690
ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
Global Markets
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
+66-2343-4381-4
+66-2285-1375

ผู้สอบบัญชี
12.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

13)

ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
Global Markets
1 อาคาร Q.House Lumpini ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
+66-2287-9852
+66-2287-9898

สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2271-8112
+66-2618-5790

ที่ปรึกษำกฎหมำย
13.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Ashurst LLP
12 Marina Boulevard, #24-01 Marina Bay,
Financial Centre Tower 3, Singapore 018982
+65-6221-2214
+65-6221-5484
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13.2) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.3) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
13.4) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
13.5) ชื่อ
ที่ตั้ง (1)
โทรศัพท์
โทรสำร
ที่ตั้ง (2)
โทรศัพท์
โทรสำร
ที่ตั้ง (3)
โทรศัพท์
โทรสำร

Atthaworadej & Associates Co., Ltd.
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 12 ถนนพระรามที่ 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-(0)-2613-9449
Baker & McKenzie
ชั้น 25 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-(0)-2636-2000
+66-(0)-2636-2111
CMS Cameron McKenna LLP
Tilal complex, Muscat Grand Mall
3rd Floor, Building No. 5, Muscat PO Box 41,
Postal code 136, The Sultanate of Oman
+968-2439-9905
Herbert Smith Freehills (Thailand) Limited
1403 อาคารอับดุลราฮิม เพลส 990 ถนนพระรามที่ 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-(0)-2657-3888
+66-(0)-2636-0657
23rd Floor, Gloucester Tower,
15 Queen’s Road Central, Hong Kong
+852-2845-6639
+852-2845-9099
22F West Tower, Center 1 Building 26,
Eulji-ro 5-gil, Jung-gu Seoul, Korea 04539
+82-2-6321-5600
+82-2-6321-5601
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13.6) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.7) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.8) ชื่อ
ที่ตั้ง (1)

โทรศัพท์
โทรสำร
ที่ตั้ง (2)

โทรศัพท์
โทรสำร
13.9) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร

King & Spalding (Singapore) LLP
9 Raffles Place, Level 31, Republic Plaza
Tower One, Singapore 048619
+65-6303-6000
+65-6306-6055
Latham & Watkins LLP
18th Floor One Exchange Square,
8 Connaught Place, Central, Hong Kong
+852-2912-2500
+852-2912-2600
LS Horizon Limited
14th Floor, GPF Witthayu Tower A,
93/1 Wireless Road, Lumpini,
Phatumwan, Bangkok 10330, Thailand
+66-(0)-2627-3443
+66-(0)-2627-3250
Suite No. 05.01 (Level-5)
Union Business Center (UBC), Nat Mauk Road,
Bo Cho Quarter, Bahan Township, Yangon 11201,
The Republic of the Union of Myanmar
+95-1-860-3435 ext. 6001
+95-1-860-3436
Pracha Tooppoltup Law Office
48/51 ดิ พรีเมี่ยม เพลส ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 27
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
+66-(0)-2530-3173
-
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13.10) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
13.11) ชื่อ
ทีต่ ั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
13.12) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.13) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
13.14) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Siam Premier International Law Office Limited
ชั้น 26 ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์
999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-(0)-2646-1888
+66-(0)-2646-1919
Skrine
Unit No. 50-8-1, 8th Floor, Wisma UOA Damansara,
50, Jalan Dungun, Damansara Heights, 50490
Kuala Lumpur, Malaysia
+603-2081-3906
+603-2094-3211
Slaughter and May
47th Floor, Jardine House,
One Connaught Place, Central, Hong Kong
+852-2521-0551
+852-2845-2125
Thammanusarn & Associates Law Office
19/56 มาสเตอร์พีซ เอ็กซ์คลูซีฟโซน
ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพฯ 10230
+66-(0)-8-7724-6688
Thompson & Knight LLP
Residence PTT, Villa 45 A,
Hydra 16035, Algeria
+213-2150-1176
+213-2159-2034
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13.15) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
14)

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท
14.1) ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร

15)

นายทองฉัตร หงศ์ลดารมภ์
8/48 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2258-4363
+66-2258-4363

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
15.1) ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร

6.5

Weerawong, Chinnavat & Peangpanor Limited
540 เมอคิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-(0)-2264-8000
+66-(0)-2657-2222

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

ข้อมูลสำคัญอืน่
- ไม่มี -
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
7.1

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) จานวน
2,832 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 11,386 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 0.25 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สาคัญมีดังนี้
7.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วย
หุ้นสามัญจานวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นกู้
ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ซึ่ 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”) ที่ระดับ Baa1 BBB+ และ A- ตามลาดับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุด
ในปี 2559 ปตท.สผ. ไม่มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งในและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559
ปตท.สผ. ได้ซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนจากหุ้นกู้รุ่นที่ออกและเสนอขายในเดือนกันยายน 2556 อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.707 ต่อปี โดยได้ทาการ
ซื้อคืนทั้งสิ้นจานวน 176.55 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทาให้ยอดเงินต้นของหุ้นกู้รุ่นดังกล่าวลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เหลือ 323.45 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. มียอดหุ้นกู้คงค้าง ตามรายละเอียดดังนี้
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1)

หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 27,100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชนิดของหุ้นกู้

หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

1
2

วันที่ออกและเสนอขำย

วันครบกำหนดไถ่ถอน

อำยุ

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

27 มีนาคม 2546

27 มีนาคม 2561

15 ปี

2,5002

29 พฤษภาคม 2552

29 พฤษภาคม 2562

10 ปี

5,0003

6 มิถุนายน 2557

6 มิถุนายน 2562

5 ปี

8,2004

6 มิถุนายน 2557

6 มิถุนายน 2572

15 ปี

11,4005

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS

ร้อยละ 4.625
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 4.80
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 3.91
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 4.82
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

AAA
AAA
AAA
AAA

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ในปี 2548 มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap Agreement) จานวน 60.82 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และในปี 2550 ได้มีการยกเลิก
สัญญาแปลงหนี้กลับเป็นสกุลเงินบาท (Unwounded Swap Agreement) จานวน 2,500 ล้านบาท ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 3.30 ต่อปี ต่อมาในปี 2554 ได้มีการทาสัญญาแปลงหนี้ สกุลเงินบาทเป็นสกุลเงินดอลลาร์ 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
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2)

หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,513.45 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ชนิดของหุ้นกู้

หุ้นกู้เงินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

วันที่ออกและเสนอขำย

วันครบกำหนดไถ่ถอน

อำยุ

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

5 เมษายน 2554

5 เมษายน 2564

10 ปี

7001

12 มิถุนายน 2555

12 มิถุนายน 2585

30 ปี

4902

16 กันยายน 2556

16 กันยายน 2561

5 ปี

323.453

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี
ร้อยละ 5.692
จ่ายดอกเบีย้ ทุก 6 เดือน
ร้อยละ 6.35
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 3.707
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน
Standard &
Moody’s
Poor’s
Baa1
BBB+
Baa1

BBB+

Baa1

BBB+

1

พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

2

พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559

3

ปตท.สผ. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ อันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
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3)

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

หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลักษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน
กาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

1
2

วันที่ออก
และเสนอขำย

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน

15 มิถุนายน 2555

 ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิ

ไถ่ถอนได้เมื่อเลิก
บริษัท หรือ
 ปตท.สผ. ใช้สิทธิ
ไถ่ถอนตามเงื่อนไข
ที่กาหนด

อำยุ
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)
5,0002

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
จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS
AA

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุด ที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
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4)

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

ชนิดของหุ้นกู้
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลักษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน
กาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

1
2

วันที่ออก
และเสนอขำย

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน

18 มิถุนายน 2557

 ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิ

ไถ่ถอนได้เมื่อเลิก
บริษัท หรือ
 ปตท.สผ. ใช้สิทธิ
ไถ่ถอนตามเงื่อนไข
ที่กาหนด

อำยุ

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

1,0002

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
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน1
Standard &
Moody’s
Poor’s
Baa3

BBB-

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2559 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2559
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
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7.1.2 จำนวนหุ้น และผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นจำก เอ็นวีดีอำร์
เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ที่อ อกโดยบริษัท ไทยเอ็น วีดี อ าร์ จากัด (“ไทยเอ็น วีดี อ าร์ ”) ซึ่งเป็ นบริษั ทย่อ ยที่ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ จัดตั้ งขึ้น โดย NVDR มี ลักษณะเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic List) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือ ช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศ
สามารถลงทุนในหุ้นสามัญ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่มีข้อ จากัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ชาวต่างชาติ (Foreign Limit) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุน
ของบริษัท ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะไม่มี สิท ธิในการออกเสี ยงในที่ ประชุมของบริษั ท (Non-Voting Rights) อย่ างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่า
วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือเพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NDVR ได้เช่นกัน
จากการรายงานข้อมูลการออก NVDR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 หุ้นสามัญของ
ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้ มีจานวน 253,925,140 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.40 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. คือ
3,969,985,400 หุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับจานวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิ
ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
7.2

ผู้ถือหุ้น
7.2.1 ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2559 ได้แก่
อันดับ

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก

% ของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด
2,591,860,489
65.29
จำนวนหุ้น

1.

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

2.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

253,925,140

6.40

3.

CHASE NOMINEES LIMITED

139,462,638

3.51

4.

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

98,273,447

2.48

5.

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

38,833,222

0.98

6.

สานักงานประกันสังคม

37,516,877

0.95

7.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

30,061,512

0.76

8.

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

22,797,747

0.57

9.

PEOPLE'S BANK OF CHINA

21,565,200

0.54

10.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

21,521,406

0.54

รวมจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก

3,255,817,678

82.02

รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 15 สิงหำคม 2559

3,969,985,400

100
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7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้ำงอิงขึ้นไป*

1.

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
วันที่ 15 สิงหำคม 2559
CHASE NOMINEES LIMITED

2.
3.

อันดับ

จำนวนหุ้น

% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

44,793,912

1.13

STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY

44,509,851

1.12

STATE STREET BANK EUROPE LIMITED

23,053,932

0.58

112,357,695

2.83

รวมจำนวนหุ้น

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

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิผลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรดำเนินกำรของบริษัท อย่ำง
มีนัยสำคัญ
ปตท. ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. มีส่วนในการกาหนดนโยบายการจัดการและการดาเนินงานของบริษัท
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. จานวน
3 คน จากจานวนกรรมการของ ปตท.สผ. ทั้งหมด 15 คน
7.2.4 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder’s Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์
หรือกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่ำวมีบริษัทร่วมลงนำมด้วย
- ไม่มี 7.3 นโยบายการจ่ายเงินปันผล
หากไม่มีความจาเป็นอันใด คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นเป็น
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. นั้น จะคานึงถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนในอนาคตและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่างๆ
รวมถึงกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาจ่ายเงินปันผล
อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จะไม่ประกาศหรือจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีการเลื่อนการชาระดอกเบี้ยหรือ มีดอกเบี้ยค้างชาระของ “หุ้นกู้
ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2555 จานวน 5,000 ล้านบาท
ที่เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555” และ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน) จานวน 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทีเ่ สนอขายเดือนมิถุนายน 2557” ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของ ปตท.สผ.
ปี
2555
2556
2557
2558
2559
อัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บำท)
17.08
14.07
5.19
- 8.24
2.76
อัตรำเงินปันผลต่อหุ้น (DPS)
5.80
6.00
4.50
3.00
3.25
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)
38%
40%
82%
N/A**
98%

** ปี 2558 ไม่สามารถคานวณอัตราเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (D/P) ได้ เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
*

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่
ร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป
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8. โครงสร้างการจัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2560
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8.1

คณะกรรมการบริษัท
8.1.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix) และมีความสมดุลในสาขาต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการปรับปรุง Skill Mix ใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. รวมถึงกาหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ชัดเจน โดยมี 11 ด้าน
และจัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) Core Skill คือ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของ ปตท.สผ. ได้แก่ Business Judgment,
Management Skill & Corporate Governance และ Business Strategy
(2) Specific Skill คือ ทักษะหรือความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
ของ ปตท.สผ. ได้ แ ก่ Industry Knowledge, Accounting, Legal, International Market, Risk & Crisis Management, Economics & Finance,
SSHE (Safety, Security, Health and Environment) และ Technology
โดยกรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูร ณ์และมีคุณ สมบัติสอดคล้องกับการกากับดูแ ลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. กฎหมายบริษัท มหาชน กฎหมายหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ กฎของคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรั ฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติกรรมการด้วย
โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจานวน 15 คน ซึ่งเป็นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็นกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือเป็น กรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการมีจานวน 15 คน ประกอบด้วย


กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.34 ของกรรมการทั้งคณะ)



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่


กรรมการอิสระ 9 คน (ร้อ ยละ 60 ของกรรมการทั้ งคณะ) ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอ ยู่ ต ามที่
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทกาหนด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดด้วย
ปตท.สผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีการกระจายตัวมากไม่ถือว่าเป็นกลุ่มอื่นๆ อีก
องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุลคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
ทั้งนี้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ
รวมถึงกรรมการที่มาจาก ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท และเลขานุการบริษัท” รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
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8.1.2 ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการ ปตท.สผ. มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. สอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุมคณะกรรมการ โดยยึดหลัก
ความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ดังนี้
(1) จัดให้มีและกากับดูแลให้การดาเนินงานต่างๆ เป็นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
รวมทั้งเป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนา สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี และ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่บุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่นๆ ด้วย
(2)

พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ
(3) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และโครงสร้างอัตรากาลัง และการดาเนินงานที่สาคัญ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานให้บรรลุแผนกลยุทธ์
ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทั้ง ทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม เพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการสามารถ
บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และรองรับกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ราคาน้ามันยังตกต่า
(4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่างๆ รวมถึงกระบวนการทางานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี
การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
(5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสาคัญ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบียบ หรือ อานาจ
ดาเนินการของ ปตท.สผ. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่างๆ กับกลุ่ม ปตท.สผ.
(6) พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส จัดให้มีกระบวนการทางานของ
ปตท.สผ. มีขั้นตอนในการทางานที่มีการถ่วงดุลกัน (Check and Balance) อย่างเหมาะสม และรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมไปถึ ง การป้ อ งกั น การใช้ ป ระโยชน์ อั น มิ ค วรในทรัพ ย์ สิ น ของบริษั ท และการท าธุ ร กรรมกั บ ผู้ ที่ มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
(7) กาหนดให้มีระเบียบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(8)

กากับดูแลให้มีการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกให้มีการทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

(9)

กากับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่างๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม

(10)

กากับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

และทันเวลา

(11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดาเนินการใดๆ ให้กับ ปตท.สผ. ในเรื่อง
ที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสาคัญ
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(12) พิจารณาและอนุมัติ Board Performance Target ของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(13) พิจารณาและอนุมั ติ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้ าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน รวมทั้งกากับดูแลให้ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย
(14) พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดการกิจการของบริษัท
ให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกากับดูแลที่เหมาะสมและมีการติดตาม
ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้อมูล คาปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษั ทจาก
ผู้บริหาร รวมทั้ งขอความเห็น จากที่ ปรึกษาอิสระภายนอก เมื่อ เห็ นว่ามีค วามจาเป็น และเหมาะสม โดย ปตท.สผ. จะเป็น ผู้รับผิ ดชอบ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8.1.3 คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
8.1.3.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนาเสนอคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
(2) ส่งเสริมให้การดาเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบายจริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนา รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และ
พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
(4)

ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(5)

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจาปี

(6)

ดูแลและให้คาแนะนาในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจาปี

(9)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
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นายทรงศัก สายเชื้อ

กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ

นายปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
ซึ่งในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกท่านเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว
8.1.3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
(1)

สอบทานให้ ปตท.สผ. มีรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง และเพียงพอ โดยมีผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมด้วย

ทุกไตรมาส
(2) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.
(3) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีค วามขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
(4) สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม และมีประสิทธิผล
รวมทั้งมีหน้าที่สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ แนวทางการตรวจสอบ และประเมินผลการตรวจสอบการดาเนินงานด้านต่างๆ ของ ปตท.สผ.
ตามวิธีการ และมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป และประสานงานกับผู้สอบบัญชี
(5) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอค่าตอบแทน รวมทั้งเข้าร่วมประชุม
กับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุม อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(6) พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย
พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee)
เพื่อ ทาหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้า งานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่หัวหน้า งานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้อ งเรียนเกี่ยวกับ การประพฤติผิด
ตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของบริษัท
(7)

อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(9)

อนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(10) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัว หน้างานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้นๆ เอง
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(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และผลการตรวจสอบจาก
การร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่างๆ (Special Audit Request)
(12) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
(13) พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
(14) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
(15) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระทั้งหมด
ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ที่จบการศึกษาด้านบัญชี ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำร
นายอาพน กิตติอาพน

ประสบกำรณ์
ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- เมษายน 2553 – เมษายน 2554 : ประธานกรรมการ
-

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการตรวจสอบ

ตรวจสอบ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
พฤษภาคม – ธันวาคม 2550 : ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ บริษัท โรงกลั่นน้ามันระยอง จากัด (มหาชน)
ธันวาคม 2548 – เมษายน 2550 : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โรงกลั่นน้ามันระยอง จากัด (มหาชน)

- 2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ
-

การประปานครหลวง
2550 – 2556 : ประธานกรรมการตรวจสอบ
กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการตรวจสอบ

- 2554 – 2555 : กรรมการตรวจสอบ
-

ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์
งบการเงินเพื่อการลงทุน ดังนี้
(1) 2551-2552 : กรรมการผู้อานวยการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน
ไทยพาณิชย์จากัด
(2) 2550-2551 : กรรมการผู้จัดการสายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์ จากัด
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รำยชื่อกรรมกำร
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

ประสบกำรณ์
ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

ตำแหน่ง
กรรมการตรวจสอบ

- 2558 – ปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบ
-

บริษัท เอเซีย ไบโอแมส จากัด
2557 – ปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

โดยนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยในปี 2559
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง และได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 66 เรื่อง กรรมการตรวจสอบ
ส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ ปฏิบัติ
หน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปี
ไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
8.1.3.3 คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
(1) สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เมื่อมีตาแหน่งว่างลงหรือที่ครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง และอยู่ระหว่าง
การพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคานึงถึง
องค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จานวนบริษัทที่บุ คคลนั้นดารงตาแหน่ง
และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
(2) พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และระบบ
การพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มี
ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(3) พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รักษาการในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไว้เป็นการ
ล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตาแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่างลง
(4) ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนาเสนอ
ให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
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(5) พิจารณา Board Performance Target และ Performance Agreement แต่ละปีของคณะกรรมการ และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลาดับ และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกาหนดแ บบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(6) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการ
เฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
(7)

พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจาปี

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รักษาการในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการสรรหามีจานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมด ประกอบด้วย
นายปิติ ตัณฑเกษม

ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ

โดยนายปิติ ตัณฑเกษม ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาแทนนายอาพน กิตติอาพน และนายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหาแทน นายมนัส แจ่มเวหา ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหามีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2559 ได้ประชุม
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงาน
ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว
8.1.3.4 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทนมี ห น้ าที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่ าด้ วยคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ดังนี้
(1) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและ
โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้าง
เงิน เดือ นของผู้บ ริหารระดับสูง โดยการพิ จารณาต้อ งมีหลั กเกณฑ์ หรือ วิธีการและโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเหตุสมผล และในกรณี
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คานึงถึงหน้ าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจาปีด้วย
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
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(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
(4)

พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

(5)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

อยู่เสมอ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็น กรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมี
จานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย
นายอัชพร จารุจินดา

ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

นายมนัส แจ่มเวหา

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

โดยนายมนัส แจ่มเวหา ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแทน นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน 2559
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการกาหนดค่าตอบแทนที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกคน
และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุม ครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
8.1.3.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework)
รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
(2) กากับดูแลและสนับสนุนให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จในระดับองค์กรตลอดจนระดับโครงการ
(Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคั ญและคานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละปัจจัยเพื่อ
ประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
(3) พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ Corporate Direction และ Value
Chain ในธุรกิจสารวจและผลิต อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการสารวจ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้านการลงทุนที่ครอบคลุมถึง Geopolitical Risk ในแต่ละประเทศที่เข้าไปดาเนินงาน ด้านการเงินและพาณิชย์
ด้านขีดความสามารถขององค์กร และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ตามข้อย่อย (1) พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงอย่างต่อเนื่องและเหมาะสมกับ
สภาวะการดาเนินธุรกิจ
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(4) สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยง
ที่สาคั ญ พร้อ มทั้งแนะนาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่ อ าจมี ผลกระทบในระดับ องค์กร เพื่อ ให้ มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ เนื่อ งและ
มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนา เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวเนื่องกับ
การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
(5) รายงานการกากับผลการประเมินความเสี่ยงและการดาเนินงานเพื่ อลดความเสี่ยงต่อ คณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็นประจา ในกรณีที่มีเรื่องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
(6)

เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท

(7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีจานวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ประกอบด้วย
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

นายปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการบริหารความเสี่ยง
และกรรมการอิสระ

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายทวารัฐ สูตะบุตร

กรรมการบริหารความเสี่ยง

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุม อย่างน้อยปีละ
4 ครั้ง ในปี 2559 ได้ประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง (มีการเปลี่ยนแปลงเลขานุการระหว่างปี) ทั้งนี้
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว
8.1.3.6 คณะกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
(1) เสนอแนะเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แล้วแต่กรณี
(2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็น
ตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
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(3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการ
อิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
(4)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

(5)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ถือว่าเป็นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ต้องมีการประชุมเพื่อแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
มีจานวน 9 คน ประกอบด้วย
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

ประธานกรรมการอิสระ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

รองประธานกรรมการอิสระ

นายอาพน กิตติอาพน

กรรมการอิสระ

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการอิสระ

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการอิสระ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการอิสระ

นายปิติ ตัณฑเกษม

กรรมการอิสระ

นายทรงศัก สายเชือ้

กรรมการอิสระ

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2559 ได้ประชุม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วมประชุ มครบทุกครั้ง และกรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
จากการประชุมคณะกรรมการอิสระ โดยเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมการอิสระได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการอิสระแล้ว
นิยำมกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณ สมบัติความเป็นอิสระของตนเองว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามคานิยามที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ซึ่งเข้มกว่า
ที่กฎหมายกาหนดไว้ในเรื่องสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 0.5 (ก.ล.ต. กาหนดร้อยละ 1) ตามข้อ (1) รวมทั้งต้องมีการทบทวนคุณ สมบัติเป็น
ประจาทุกปีด้วย โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุม
ของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
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(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืมค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของ
ปตท.สผ. บริษั ทใหญ่ บริษัทย่อ ย บริษัทร่วมผู้ถือ หุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ
ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้ นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
(8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.
(9)

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ ปตท.สผ.

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลั กษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้วกรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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อนึ่ง คาจากัดความที่เกี่ยวข้องกับการกาหนดนิยามกรรมการอิสระเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เกี่ยวกับการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ
– ไม่มี –
8.1.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ปตท.สผ. เป็นประจาทุกปี ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและ Board Performance Target ประจาปี และประเมินผลประธานกรรมการ
และคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปี เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนผลงาน
ประเด็นและอุปสรรคต่างๆ ในระหว่างปีที่ผ่านมา และเพิ่มประสิทธิผลการทางาน โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้ กาหนดแบบประเมิน และ
พิจารณากลั่นกรอง Board Performance Target ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติด้วย
แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้งหมด มี 4 แบบ ได้แก่
(1) แบบการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคลและการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ ประเมินใน 4 หัวข้อ คือ (1) คุณสมบัติ
(2) ความเป็นอิสระ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบ และ (4) การฝึกอบรมและการพัฒนาตนเอง
(2) แบบการประเมินผลคณะกรรมการทั้งคณะ ประเมินใน 6 หัวข้อ คือ (1) นโยบายและการจัดทาแผนกลยุทธ์ (2) การปฏิบัติ
หน้าที่ (3) การกากับดูแลฝ่ายจัดการ (4) การประชุม (5) โครงสร้างและคุณสมบัติ และ (6) การฝึกอบรมและพัฒนา
(3) แบบการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องแต่ละคณะตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้นๆ
(4) แบบการประเมินผลประธานกรรมการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินงานของประธานกรรมการตาม
หน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดอยู่ในการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
เช่น การทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การกาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และการปฏิบัติงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะกรรมการ เป็นต้น
แบบประเมิ น ในปี 2559 ทั้ ง 4 แบบข้ างต้ น ได้ มี ก ารปรับ ปรุงเพิ่ ม เติ ม โดยคงน้ าหนั ก ของแต่ ล ะหั ว ข้ อ ของการประเมิ น
เช่นเดียวกับปี 2558 แต่มีการปรับปรุงหลัก ดังนี้
(1)
ปรับ Scale การให้คะแนน: จาก 1 ถึง 5 (1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก, 2 = พอใช้, 3 = มาตรฐาน, 4 = ดี, 5 = ดีมาก)
เป็น 1, 2, 3 (1 = ควรปรับปรุง, 2 = ตามมาตรฐาน, 3 = ดี) เพื่อสะท้อนผลงานคณะกรรมการบริษัทอย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
(2) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นเฉพาะกรรมการเฉพาะเรื่อ งในแต่ละคณะ เพื่อ
สะท้อนถึงผลการปฏิบัติงานในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างแท้จริง โดยให้คณะกรรมการทั้งคณะประเมินคณะกรรมการเฉพาะเรื่องเป็น
ภาพรวมเท่านั้น
ดังนั้น ผลการประเมินจึง มีข้อจากัดในการเปรียบเทียบกับผลคะแนนในปี 2558 ที่มี Scale แตกต่างกับผลการประเมินของ
ปี 2559
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ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ผลจากการประเมินตนเองโดยรวม ตามแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาปี 2559 มีน้าหนักร้อยละ 50 และผลงานตาม Board Performance Target มีน้าหนัก
ร้อยละ 50 โดยสามารถสรุปผลการประเมินคณะกรรมการบริษัทได้ ดังนี้
(1) ผลการประเมิ น ตนเองรายบุ ค คลปี 2559 ได้ ค ะแนนเฉลี่ ย 2.84 โดยเป็ น คะแนนในระดั บ ใกล้ เคี ย งกั บ ระดั บ ดี
ในขั้นสูงสุด สาหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2559 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.81
(2)

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ปี 2559 ที่พิจารณาจาก 2 ส่วนหลัก คือ

(2.1) ผลงานตาม Board Performance Target ประจ าปี 2559 ได้ค ะแนน 3.91 โดยในปี 2558 ได้ค ะแนน
3.44 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน
(2.2) ผลการประเมิน ตนเองโดยรวมทั้ง คณะ ปี 2559 ได้ค ะแนนเฉลี่ย 2.91 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
โดยเป็นคะแนนใกล้กับระดับดีซึ่งเป็นคะแนนขั้นสูงสุด
ดังนั้น ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการในปี 2559 ตามผลการประเมิน 2 ส่วนหลัก ได้คะแนน 4.38 เพิ่มขึ้นจาก
ปี 2558 ทีไ่ ด้คะแนน 4.18
นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2559 ได้เพิ่มส่วนการประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการได้ประเมินในส่วนนี้ด้วยเช่นกันเพื่อ เป็น Two-way Communication ทั้งนี้ ในการ
กาหนดแผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการจะนามาประกอบใน Board Performance Target ของปีถัดไป
(3)
รายละเอียด ดังนี้

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง 5 คณะ ปี 2559 ได้คะแนนในระดับ ใกล้เคียงกับระดับ ดี โดยมี
(3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนน 3.00
(3.2) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 2.96
(3.3) คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน 3.00
(3.4) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้คะแนน 2.73
(3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 2.94

(4)

ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะปี 2559 ได้คะแนน 2.96 เป็นคะแนนใกล้กับระดับดี ซึ่งเป็น

คะแนนขั้นสูงสุด
ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทั้งหมดให้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ
และฝ่ายจัดการ ปตท.สผ. ต่อไป อาทิ การจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาเรื่องระบบ
การบริหารทรัพยากรบุคคลในภาพรวม การพัฒนาการวางแผนสืบทอดในตาแหน่งหลักๆ ที่สาคัญ (Critical Positions) เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการ
จะให้ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นกรรมการ และเปิดกว้าง
ในการสนับสนุนให้มีการทากิจกรรม (Initiatives) ต่างๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
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8.1.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(CEO) ซึ่งในปีปลายปี 2558 มีการปรับเปลี่ยนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา
ประเมินผลงานรอบ 6 เดือน และสิ้นปีในตาแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาได้ทาการประเมินผล โดยมีเกณฑ์วัดใน 6 ด้าน ได้แก่
(1)

ความสาเร็จในภาพรวม (Achievement)

(2)

ความเป็นผู้นา (Leadership)

(3)

การกาหนดกลยุทธ์และการดาเนินงาน (Strategic Planning and Execution)

(4)

การบริหารทรัพยากรบุคคล (People Management)

(5)

การตัดสินใจ (Decision Making)

(6)

ความสัมพันธ์กับคณะกรรมการบริษัท ภาครัฐ ปตท. และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ

นอกจากนี้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานประจาปี ของ CEO ซึ่งคณะกรรมการสรรหา
เห็นชอบกับการกาหนดให้ใช้ดัชนีวัดผลการดาเนินงานของบริษัท (Corporate KPI) ในแต่ละปีเป็นผลการปฏิบัติงานของ CEO และเพื่อใช้
ในการพิจารณาค่าตอบแทนของ CEO อีกด้วย และนาเสนอผลการประเมินต่อ คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check
and Balance) และสามารถตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของ CEO ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้างการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป
8.1.6 กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้งทุกวันพฤหัสบดีสุดท้าย
ของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้แจ้งกาหนดวันประชุมปี 2560 ให้คณะกรรมการทราบในเดือนกันยายน 2559 และกาหนดระเบียบวาระประจา
แต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ เพื่อพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ประจาปี ปีละครั้ง นอกจากนี้ จะมีการประชุม
เพื่อหารือ ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้ เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2559 มีการประชุมคณะกรรมการรวม 16 ครั้ง และ
เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทาความเข้าใจเนื้อหาสาระของระเบียบวาระการประชุม โดยปกติ เลขานุการบริษัท
จะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าภายใน 7 วันทาการก่อนการประชุม เว้นแต่
ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่ข้อมูลยังมีไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีการส่งระเบียบวาระการประชุมผ่านระบบ Application
Software ของอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่ออานวยความสะดวกต่อสภาวะเทคโนโลยีปัจจุบัน ทาให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันท่วงที และลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงการใช้กระดาษเอกสารได้เป็นอย่างมากในรอบปีอีกด้วย
โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณา
เรื่องที่จะนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้
ระเบี ยบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษั ทจะแบ่ งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบียบวาระพิจารณาติด ตามผลการ
ดาเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นประจา โดยในปี 2559 มีการนาเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 65 เรื่อง และระเบียบวาระเพื่อทราบ
จานวน 156 เรื่อง ซึ่งระเบียบวาระประจาของการประชุมที่สาคัญ มีดังนี้
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เดือน
มกราคม

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
กรกฎาคม
กันยายน
พฤศจิกายน
ธันวาคม

ระเบียบวำระประจำ
-

-

การเตรียมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้แก่
(1) งบการเงินก่อนการตรวจสอบประจาปี
(2) การจ่ายเงินปันผล
(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
(4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
(5) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีและรายงานประจาปี
แนวทางการจัดทาทิศทางการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี
ความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
การเลือกตั้งประธานกรรมการ การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
และกรรมการผู้มีอานาจลงชื่อผูกพันบริษัท
การกาหนดนโยบายและการจัดทาแผนกลยุทธ์ รวมถึงโครงสร้างอัตรากาลังประจาปี
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี)
กาหนดการประชุมประจาปี
แผนธุรกิจ แผนการลงทุน 5 ปี และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
แผนการจัดหาประจาปี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และ
ประธานกรรมการประจาปี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณการขึ้นเงินเดือนตามผลงาน และการจ่ายเงินรางวัลประจาปี
ดัชนีวัดผลการดาเนินงาน และ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นอกจากนี้ ในปี 2559 ยังมีการพิจารณาระเบียบวาระที่สาคัญที่มีผลกระทบต่อสภาวะธุรกิจ ภายใต้สถานการณ์ราคาน้ามัน
ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง ภาพรวมแผนกลยุทธ์และการบริหารจัดการภายใต้สภาวะราคาน้ามันตกต่า การบริหารจัดการความปลอดภัย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ ปตท.สผ. Oil Price Hedging Process การลดต้นทุน การปรับแผนงานและงบประมาณ ความเหมาะสม
ในการเข้าลงทุนโครงการต่างๆ แผนการจัดหาประจาปี พ.ศ. 2560 และการปรับปรุงระเบียบบริษัท เช่น ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา รวมถึงการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว
ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง เลขานุการบริษัทในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการบริษั ท เข้าร่วมการประชุม ทุ กครั้ง เพื่ อ ท าหน้ าที่ ในการดู แ ลและให้ค าแนะนาแก่ค ณะกรรมการเกี่ ยวกั บ กฎเกณฑ์ ต่ างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้อง
ครบถ้วน
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การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด
จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1)

การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น

(2)

การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ ปตท.สผ.

(3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(4)

การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท

(5)

การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท

(6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับ กับการทารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสาคัญต่างๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณามีการลงมติ
เป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็น หรือคาถาม
คาตอบ และคาชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อคิดเห็น คาถาม คาตอบ หรือคาชี้แจงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงานการประชุม
คณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติ คณะกรรมการ ปตท.สผ. เข้าร่วม
การประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมีเหตุจาเป็นไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมีหนังสือลาการประชุมต่อประธานกรรมการ พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลที่จาเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง โดยบริษัทได้รายงานจานวนครั้งของ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 3 ครั้ง ในปี 2559 เพื่อการติดตามงานของฝ่ายจัดการ
และอภิปรายปัญ หาต่างๆ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบถึงผลการประชุม เพื่อนาผลดังกล่าวไป
พิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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8.1.7 จำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทในปี 2559

รายชื่อกรรมการ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายปรัชญา
นายเทวินทร์
นายอาพน
นายมนัส
นายอัชพร
พลเรือเอก ธนะรัตน์
พันเอก นิมิตต์
นายเศรษฐพุฒิ
นายปิติ

ภิญญาวัธน์
วงศ์วานิช
กิตติอาพน1
แจ่มเวหา1,2
จารุจินดา2
อุบล
สุวรรณรัฐ2
สุทธิวาทนฤพุฒิ2,3
ตัณฑเกษม2,3

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
อิสระ

จานวน
การประชุมทั้งปี
16 ครั้ง
16/16
14/16
16/16
15/16
14/16
16/16
15/16
14/16
15/16

จานวน
การประชุมทั้งปี
4 ครั้ง
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4

คณะกรรมการ
โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการ
จานวน
การประชุมทั้งปี
3 ครั้ง
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
3/3
2/3
3/3

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จานวน
การประชุมทั้งปี
4 ครั้ง
4/4
4/4

จานวน
การประชุมทั้งปี
11 ครั้ง
11/11
11/11
10/11
-

คณะกรรมการ
กาหนด
ค่าตอบแทน
จานวน
การประชุมทั้งปี
2 ครั้ง
1/1
2/2
2/2
-

คณะกรรมการ
สรรหา
จานวน
การประชุมทั้งปี
8 ครั้ง
5/5
5/5
7/8
3/3
3/3

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
จานวน
การประชุมทั้งปี
14 ครั้ง
10/14
14/14
14/14

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559
จานวน
การประชุมทั้งปี
1 ครั้ง
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

นายอาพน กิตติอาพน และนายมนัส แจ่มเวหา พ้นจากการเป็นประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหาตามลาดับ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559
- นายมนัส แจ่มเวหา ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
- นายอัชพร จารุจินดา ดารงตาแหน่งประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
- พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวานทฤพุฒิ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการตรวจสอบ
- นายปิติ ตัณฑเกษม ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาล
- นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ
3
นายปิติ ตัณฑเกษม และนายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกรรมการสรรหา ตามลาดับ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2559
1
2
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รายชื่อกรรมการ

4
5

คณะกรรมการ
บริษัท

คณะกรรมการ
อิสระ

คณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ

จานวน
การประชุมทั้งปี
4 ครั้ง
3/4
-

คณะกรรมการ
โดยไม่มี
ฝ่ายจัดการ
จานวน
การประชุมทั้งปี
3 ครั้ง
3/3
3/3
3/3
3/3

จานวน
การประชุมทั้งปี
16 ครั้ง
15/16
14/16
16/16
14/16

จานวน
การประชุมทั้งปี
4 ครั้ง
4/4
-

3/3

-

10. นายวิรัตน์
11. นายทรงศัก
12. นายทวารัฐ
13. นายปิติพันธ์

เอื้อนฤมิต2
สายเชื้อ
สูตะบุตร
เทพปฏิมากรณ์

14. นางสาวปนัดดา

14/14

4/4

15. นายสมพร

กนกวัฒน์2,4
ว่องวุฒิพรชัย

16/16

-

1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล5

-

-

กรรมกำรลำออกระหว่ำงปี 2559
-

จานวน
การประชุมทั้งปี
11 ครั้ง
-

คณะกรรมการ
กาหนด
ค่าตอบแทน
จานวน
การประชุมทั้งปี
2 ครั้ง
-

9/9

คณะกรรมการ
สรรหา
จานวน
การประชุมทั้งปี
8 ครั้ง
-

คณะกรรมการ
บริหาร
ความเสี่ยง
จานวน
การประชุมทั้งปี
14 ครั้ง
12/14
11/14
12/14

การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559
จานวน
การประชุมทั้งปี
1 ครั้ง
1/1
1/1
1/1
1/1

-

-

-

1/1

-

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559
นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล ลาออกจากการเป็นกรรมการและกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2559
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8.1.8 รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำรบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
รำยชื่อกรรมกำร
1. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558
15,000

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

2. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช

146,543

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

3. นายอาพน

กิตติอาพน

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

4. นายมนัส

แจ่มเวหา

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิตภิ าวะ

-

5. นายอัชพร

จารุจินดา

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

จำนวนหุ้น
กำรเปลี่ยนแปลง
ในปี 2559
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 2559
-

15,000
146,543
-

ส่วนที่ 2 หน้า 27

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

รำยชื่อกรรมกำร
6. พลเรือเอก ธนะรัตน์

อุบล

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558
-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

7. พันเอก นิมิตต์

สุวรรณรัฐ

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

8. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธวาทนฤพุฒิ

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

9. นายปิติ

ตัณฑเกษม

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

10. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

จำนวนหุ้น
กำรเปลี่ยนแปลง
ในปี 2559
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
12,700
จาหน่าย
12,700
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
40,000
จาหน่าย
40,000
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559
-

ส่วนที่ 2 หน้า 28

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

รำยชื่อกรรมกำร
11. นายทรงศัก

สายเชื้อ

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558
-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

12. นายทวารัฐ

สูตะบุตร

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

13. นายปิติพันธ์

เทพปฏิมากรณ์

-

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

14. นางสาวปนัดดา

กนกวัฒน์

N/A

คู่สมรส

N/A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

N/A

15. นายสมพร

ว่องวุฒิพรชัย

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

206,927
3,500
-

จำนวนหุ้น
กำรเปลี่ยนแปลง
ในปี 2559
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
29,942
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559
30,000
236,869
3,500
-

ส่วนที่ 2 หน้า 29

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

รำยชื่อกรรมกำร

จำนวนหุ้น
กำรเปลี่ยนแปลง
ในปี 2559

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2558

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559

กรรมกำรลำออกระหว่ำงปี 2559
1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

-

-

ส่วนที่ 2 หน้า 30

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
8.2

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 20 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและ
ประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
รายชื่อและจานวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร* คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

1. นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

ตำแหน่ง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

*

6

ได้มา
206,927
จาหน่าย

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ทั่วไป
EJIP

29,942
15,353

ทั่วไป

-

EJIP

-

3,500

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการ กลุ่มงาน
โครงการผลิตและสนับสนุน
ปฏิบัติการและรักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2559

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

คู่สมรส

2. นายพงศธร ทวีสิน6

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558

ได้มา
34,362

236,869

3,500
-

49,715

จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

-

นับรวมจานวนหุ้นที่ได้รับจากโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ซึ่งมีระยะโครงการตั้งแต่ปี 2556 – 2561 เพื่อสนับสนุนให้
พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
อีกทั้งสร้างความภักดี และความเป็นเจ้าของต่อองค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของ EJIP ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายการ
ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เรื่อง พนักงาน”
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ (ตาแหน่งเทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ส่วนที่ 2 หน้า 31

-

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

3. นายฐิติ เมฆวิชัย

ตำแหน่ง

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริการธุรกิจ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และโครงการพัฒนา

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

7

จาหน่าย

24,747
-

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

21,696
-

ได้มา
97,247
จาหน่าย
-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรส

47,914

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

คู่สมรส

5. นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์7

ได้มา

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์
และการสารวจ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2559

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

คู่สมรส

4. นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558

ได้มา
30,049
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

20,636
-

72,661

-

118,943

-

50,685

ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

ส่วนที่ 2 หน้า 32

-

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

ตำแหน่ง

6. นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล8

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงิน
และการบัญชี

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกิจการองค์กรและ
กากับการปฏิบัติตามนโยบาย
และเลขานุการบริษัท

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

จาหน่าย

ได้มา
133,158
จาหน่าย

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

N/A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรส

4,783

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
N/A
จาหน่าย

คู่สมรส

8. นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล10

ได้มา

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

รักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2559

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

คู่สมรส

7. นางประณต ติราศัย9

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558

ได้มา
N/A
จาหน่าย

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
N/A
จาหน่าย
N/A

15,196
19,970
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

19,979

-

153,128

-

36,608

ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2559
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
10
ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559
8
9

ส่วนที่ 2 หน้า 33

-

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

9. นายชัชวาล เอี่ยมศิริ

ตำแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2559
ได้มา

35,415
จาหน่าย

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

10. นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์11

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

11. นายยงยศ ครองพาณิชย์

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

11

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

EJIP
ทั่วไป
EJIP

จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

76,054
จาหน่าย

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ทั่วไป

ได้มา

ได้มา

8,000

คู่สมรส

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา

80,831
จาหน่าย

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

13,461
19,740
8,000
7,700
18,497
-

48,876

-

87,794

300
-

99,328

ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตัง้ แต่วันที่ 16 ตุลาคม 2559

ส่วนที่ 2 หน้า 34

-

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

12. นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล12

ตำแหน่ง

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและ
นักลงทุนสัมพันธ์

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

12
13

จาหน่าย
ได้มา

ได้มา
25,564
จาหน่าย

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรส

53,171

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

คู่สมรส

14. นางสาวพรทิพย์ จันทร์สุขศรี13

ได้มา

จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารเงิน

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2559

-

คู่สมรส

13. นางชนมาศ ศาสนนันทน์

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558

ได้มา
17,317
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

12,433
10,127
11,271
-

65,604

-

35,691

28,588

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ปฏิบัติงานสมทบที่บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
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-

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

15. นางศิริรัตน์ สรารัตนกุล

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีการเงิน

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหาร

200,887
จาหน่าย

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ได้มา
43,007
จาหน่าย

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

คู่สมรส
บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

17. นางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย

ได้มา

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายภาษี

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2559

-

คู่สมรส

16. นางสาวกาญจนันท์ ปาณานนท์

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558

ได้มา
จาหน่าย

คู่สมรส

-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

-

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย

10,987
8,479
-

211,874

-

51,486

-

ทัว่ ไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

-

ส่วนที่ 2 หน้า 36

-

-

-

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

18. นายศักดิ์ชัย สาระเวก14

ตำแหน่ง

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายนโยบายและบริหาร
ระบบบัญชี

N/A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

15
16

N/A
จาหน่าย

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

N/A

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

คู่สมรส

N/A

ได้มา

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
N/A
จาหน่าย

คู่สมรส

20. นางธัญญพร วังวสุ16

จาหน่าย

จาหน่าย

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารเงิน

ได้มา
จาหน่าย
ได้มา

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

N/A

N/A

ผู้เชี่ยวชาญ
รายงานตรงต่อ
กลุ่มงานการเงิน
และการบัญชี

ได้มา
N/A
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
N/A
จาหน่าย
N/A

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2559
ได้มา

คู่สมรส

19. นายอนุตรา บุนนาค15

14

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

23,522

4,000
-

N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

-

-

145,511

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน สายงาการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้เชีย่ วชาญ รายงานตรงต่อกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 พฤษภาคม 2558
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-

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
จำนวนหุ้น
รำยชื่อผู้บริหำร

ตำแหน่ง

ณ วันที่
31 ธันวำคม
2558

ณ วันที่
1 มกรำคม
2560

กำรเปลี่ยนแปลงในปี 2559

ผู้บริหำรที่พ้นจำกตำแหน่งระหว่ำงปี 2559

1. นายกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉาย17

คู่สมรส

ได้มา
54,992
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
ได้มา
จาหน่าย
-

บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
8.3

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานเทคโนโลยีและ
พัฒนาความยั่งยืน

ทั่วไป
EJIP
ทั่วไป
EJIP

22,554
-

77,546

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แก่ ระหว่างบริษัท ผู้ถือหุ้น และหน่วยงานกากับดูแล ทั้งนี้
คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย
(มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560) และรักษาการตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท ให้ดารงตาแหน่ งเลขานุการ
บริษัท และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการสรรหาเลขานุการ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยนางประณต จบการศึกษาด้านกฎหมาย
และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท รวมถึงมีประสบการณ์อื่นๆ ที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สาคัญที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยรายละเอียด
ข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชบัญ ญัติหลักทรัพ ย์แ ละตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดทาและเก็บรักษา
เอกสารสาคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือ
ผู้บริหาร และจัดส่งสาเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
•
ให้คาแนะนา ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
•

17

ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น

เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
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-

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
•

จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

•

เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จาเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ

•
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับหน่วยงาน
ภายนอกที่กากับดูแลบริษัทจดทะเบียน
•

กากับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทาและการเก็บรักษาเอกสารที่สาคัญของบริษัทย่อย

•
ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกากับดูแ ลกิจการที่ดีแ ละจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนาต่างๆ เป็นประจา
•
ดูแลให้บริษัทปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และเป็นไปตามข้อกฎหมาย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ถือหุ้นรายย่อย
•
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรีย นผ่านเข้ามาในระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.
•
8.4

หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชั ดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องปี 2559 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(1)

ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน

(2)

ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(3) โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รับร้อยละ 0.1
ของกาไรสุทธิปีนั้นๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาการดารงตาแหน่งกรรมการ
(4)

ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25

ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะเป็นกรรมการประจาตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee)
จานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2558 ดังนี้
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(1)

ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(2)

ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25

(3)

กรณีมีมติเวียนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

(4)

กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.
– ไม่มี –
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รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุ คคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งค่าตอบแทนในปี 2559 ปรากฏตาม
ตารางด้านล่างนี้
ค่ำตอบแทน
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท
ค่ำเบี้ยประชุม

1. นายปรัชญา
2. นายเทวินทร์
3. นายอาพน
4. นายมนัส
5. นายอัชพร
6. พลเรือเอก ธนะรัตน์
7. พันเอก นิมิตต์
8. นายเศรษฐพุฒิ
9. นายปิติ
10. นายวิรัตน์
11. นายทรงศัก
12. นายทวารัฐ
13. นายปิติพันธ์
14. นางสาวปนัดดา
15. นายสมพร

ภิญญาวัธน์
วงศ์วานิช
กิตติอาพน
แจ่มเวหา
จารุจินดา
อุบล
สุวรรณรัฐ
สุทธิวาทนฤพุฒิ
ตัณฑเกษม
เอื้อนฤมิต
สายเชื้อ
สูตะบุตร
เทพปฏิมากรณ์
กนกวัฒน์
ว่องวุฒิพรชัย

800,000
560,000
640,000
600,000
560,000
640,000
600,000
560,000
600,000
600,000
560,000
640,000
560,000
560,000
640,000

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน
600,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
440,000
480,000

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
บรรษัทภิบำล
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง
ค่ำเบี้ยประชุม
0
0
550,000
0
440,000
0
0
400,000
0
0
0
0
0
360,000
0

ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยประชุม
0
0
0
0
0
200,000
0
0
160,000
0
160,000
0
0
0
0

0
0
0
40,000
100,000
80,000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
250,000
200,000
0
0
280,000
120,000
150,000
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
400,000
700,000
560,000
480,000
0
440,000
480,000
0
0

โบนัสกรรมกำร
ปี 2559
ที่บริษัทจ่ำย
ในปี 2560$
1,054,075.29
843,260.23
843,260.23
843,260.23
843,260.23
843,260.23
843,260.23
843,260.23
843,260.23
843,260.23
843,260.23
843,260.23
843,260.23
746,492.67
843,260.23

รวม

2,454,075.29
1,883,260.23
2,763,260.23
2,163,260.23
2,423,260.23
2,243,260.23
2,603,260.23
3,103,260.23
2,793,260.23
2,403,260.23
2,043,260.23
2,403,260.23
2,363,260.23
2,106,492.67
1,963,260.23

มติที่ประชุมสามัญประจาปี 2559 กาหนดให้กรรมการได้รับโบนัสปี 2559 ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รบั ร้อยละ 0.1 ของกาไรสุทธิปีนั้นจากงบการเงินรวมของบริษัท
หมายเหตุ: นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการ ปตท.สผ. ในปี 2559 ให้กับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหารในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปตท.สผ. มีการจัดรถบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านั้น
$
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ค่ำตอบแทน
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำรบริษัท
ค่ำเบี้ยประชุม

1. นายจักรกฤศฏิ์

พาราพันธกุล
รวม

0
9,120,000

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน
40,000
7,320,000

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
บรรษัทภิบำล
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง
ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยประชุม

กรรมกำรที่ลำออกระหว่ำงปี 2559
0
0
0
1,750,000
520,000
220,000

0
1,000,000

0
3,060,000

โบนัสกรรมกำร
ปี 2559
ที่บริษัทจ่ำย
ในปี 2560$

11,519.95
12,774,470.90

รวม

51,519.95
35,764,470.90
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8.4.2 นโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. เป็นกลไกในการดาเนิ นธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่ว มเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของ ปตท.สผ.
ผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วมที่ประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม
หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด และบริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะ
กรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม เนื่องจากเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงของ ปตท.สผ. และเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานอยู่แล้ว แต่หาก
ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในธุรกิจอื่น เช่น บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะได้รับค่าตอบแทน เนื่องจากเป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยได้กาหนด
นโยบายค่าตอบแทนนี้ไว้อย่างชัดเจนในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
8.4.3 ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริห ารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มี การกาหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์
ที่ชัด เจนและโปร่งใส โดยคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนจะเป็น ผู้พิ จารณาทบทวนค่ าตอบแทนของประธานเจ้าหน้ าที่บ ริห ารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมถึงค่าตอบแทนทั้งแบบระยะสั้น เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจาปี และแบบระยะยาว เช่น สิทธิ
ตามโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนั กงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) เป็น ต้น เพื่ อ เสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ.
พิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติข องบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรม
เดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย
การพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และ
โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจาปีด้วย
โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง คิดเป็น
อัตราประมาณ 1.4 : 1 และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด
คิดเป็นอัตราประมาณ 8.8 : 1
8.4.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกาหนดโครงสร้างเงินเดือน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
กับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดาเนินงานของ ปตท.สผ. และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งโครงสร้าง
เงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. จะกาหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อั ตราการจ่ายและผลการสารวจค่าตอบแทนของ
บริษัทชั้นนา ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดอัตราค่าตอบแทน
รายบุคคล ในการปรับ เงินเดือนประจาปีของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดาเนินงานของ
ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานแล้วแต่
กรณีด้วย
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เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้ านค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นนาซึ่งอยู่ในธุรกิจ เดียวกัน ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการสารวจ
ค่าตอบแทนระหว่างบริษัทชั้นนาในธุรกิจเดียวกันเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการนาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ถึง
สถานะปัจจุบันของการกาหนดนโยบายเพื่อ แข่งขันด้านค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งในกรณีที่มี
ความจาเป็นต้องปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิมไปมาก
ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้
จำนวนรำย
101

เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ4
รวม

ปี 2558
จำนวนเงินรวม (บำท)
จำนวนรำย
80,943,178
101
15,142,1382
10,663,254
106,748,570

ปี 2559
จำนวนเงินรวม (บำท)
78,142,595
35,151,4873
10,228,158
123,522,240

ในปี 2559 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
รวมทั้งค่าจ้างของพนักงานปฏิบัติงานสมทบเป็นจานวนทั้งสิ้น 7,259,415,902 บาท
8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจานวนพนักงานและลูกจ้างประจา รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานสมทบ จานวน
ทั้งสิ้น 3,794 คน โดยแบ่งตามประเภทของพนักงาน ดังต่อไปนี้
จานวนพนักงาน*
ประเภท
พนักงานประจาชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
พนักงานปฏิบัติงานสมทบจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมทุน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1

2
3
4

*

จำนวน (คน)
2,101
1,283
69
330
11
3,794

อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ผูบ้ ริหารระดับสูงจานวน 10 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จดั การใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และตาแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหาร
ระดับสูงจาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.
โบนัสปี 2558 ที่จ่ายในปี 2559 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
โบนัสปี 2559 ที่จ่ายในปี 2560 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
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จานวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงานหลัก*
กลุ่มงำน

พนักงำน
ประจำ
ชำวไทย

**

พนักงำน
พนักงำน
สัญญำจ้ำง สัญญำจ้ำง
ชำวไทย ชำวต่ำงชำติ

พนักงำน
ท้องถิ่น

พนักงำน
ปฏิบัติงำน
สมทบ

สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

85

12

0

0

0

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา

309

152

24

24

0

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

131

97

0

0

0

กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ

171

39

12

13

0

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ

121

88

1

0

0

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

279

242

21

7

0

กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ

840

613

8

286

11

กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

63

4

2

0

0

กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน

102

36

1

0

0

2,101

1,283

69

330

11

รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

*

อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

**

อ้างอิงตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

8.5.1 นโยบำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ ปตท.สผ. ให้พร้อมรองรับการเติบโต
ทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ปรับปรุงระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยนาแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาแบบ
มุ่งพั ฒ นาขีดความสามารถ (Competency - Based Training and Development) มาใช้อ ย่างจริงจัง โดยเน้นหลักการพั ฒ นา 70:20:10
(70% On-the-Job Training : 20% Coaching and Mentoring : 10% Formal Training) เพื่อ เร่งรัด ให้การพัฒ นาบุคลากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2559 บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1)

จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก

ปตท.สผ. สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านการฝึกอบรมและพัฒนา
ภายในองค์กรและกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรทางด้านเทคนิค หลักสูตรเฉพาะด้านตามตาแหน่งงาน
หลักสูตรทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) และหลักสูตรพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการทางาน เช่น ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นา
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(2)

จัดทาโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาระยะยาว

เพื่อเตรียมพนักงานให้พร้อ มปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหลักสูตร
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานระยะยาว 1 – 3 ปี ตามแผนพัฒนารายบุคคล โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึกงานในรูปแบบ on-the-job training
ผ่านการปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของบริษัท หรือปฏิบัติงานสมทบกับบริษัทร่วมทุน หรือบริษัท Services Company ทั้งในและต่างประเทศ
ในปี 2559 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 44,373,962 บาท โดยมีจานวนชั่วโมงในการ
ฝึกอบรมพนักงานโดยเฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จานวนชั่วโมงการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยเฉลี่ย 96 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี จากพนักงานกลุ่มเทคนิคที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) จานวน 105 คนและพนักงานที่เป็น Mentee จานวน 308 คน คิดเป็นสัดส่วน
พนักงานที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) ต่อพนักงานที่เป็น Mentee อยู่ในอัตราส่วนประมาณ 1 : 3 และมีแผนที่จะขยายผลต่อไปอีกในปี 2560
นอกจากนี้ ยังมีพนั กงานได้รับการหมุนเวียนเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถรวมทั้งสิ้น 613 คน คิดเป็นร้อยละ 26 ของพนักงาน
ประจาทั้งหมด ทาให้ ปตท.สผ. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้สูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 7 เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5
ในปีที่ผ่านมา
(3)

สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

ปตท.สผ. ได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อ ศึกษาต่อ ระดับปริญ ญาโท ในมหาวิทยาลัยชั้นนาทั่วโลกใน
สาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

(2)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม

(3)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

(4)

สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ

(5)

สาขาบริหารธุรกิจ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโท ในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
(1)

สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

(2)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3)

สาขาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการวัดประเมินผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรจากมูลค่าการลงทุนทั้งในด้านเวลาแล ะ
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในกิจกรรมการพัฒนาต่อ ผลประกอบการ กาลังการผลิต ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมพนักงานแรกเข้าสายเทคนิค
ให้สามารถปฏิบัติงานและตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (time-to-autonomy) และระยะเวลาการเตรียมความพร้อ มพนักงานระดับบริหารขึ้น
ดารงต าแหน่ง เป้า หมาย โดยดัช นีชี ้วัด เหล่า นี ้จ ะถูก นามาใช้ในการประเมิน และปรับ ปรุงกิจ กรรมการพัฒ นาให้มีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญ และมุ่งมั่นดาเนิน ธุร กิจ โดยยึด ถือ ปฏิบัติตามการกากับ ดูแ ลกิจ การที่ดีแ ละ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนาพา ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” และ
สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกากับดูแลและ
ส่งเสริมให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนา
ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในระดับสากลเสมอ อันเป็นผลให้ในรอบปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศ
และระดับต่างประเทศดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่างๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี ” โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2555 (CG 2555) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลซึ่งเป็นที่ยอมรับ
มาอย่างต่อเนื่องหรือดีกว่า ดังนี้
9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาหนดในการ
กากับดูแลกิจการที่ดี ถึงแนวทางดาเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความมั่นใจว่าผู้ถือหุ้นได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานทั้งหมด เช่น การซื้อขาย
หรือโอนหุ้น การแสดงสิทธิความเป็นเจ้าของในหุ้นที่ตนถืออยู่ การเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สาคัญ ๆ ที่คณะกรรมการต้องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ เช่น การเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ การแต่งตั้งผู้สอบบัญ ชีและการกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี การทารายการเกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดเป็นสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่ อ ปตท.สผ. อย่างมีนัยสาคัญ รวมทั้งการได้รับส่วนแบ่งในกาไร/เงินปันผล และการได้รับ
ข้อมูลของ ปตท.สผ. อย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน เป็นต้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียว โดยทุกหุ้นมีสิทธิออกเสียง
หนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น โดย ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) กำรจัดประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี : ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้นในการจัดประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
อย่างต่อเนื่องหรือดีกว่า โดยในปี 2559 ได้ดาเนินการที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
ก่อนกำรประชุม
(1.1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากาหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ บุค คลที่มี
คุณ สมบัติเหมาะสมเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อ นวันประชุมตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน ถึง 31 ธันวาคม 2558 และได้แจ้ง
การรับเสนอชื่อรวมถึงหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่
8 กันยายน 2558 โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กาหนด ซึ่งจะเป็นการกลั่นกรอง
ระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็นประโยชน์อย่างแท้จริงกับ ปตท.สผ. รวมถึงเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณ สมบัติ เหมาะสมผ่า น
คณะกรรมการสรรหาก่อนนาเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้น
ทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มายัง ปตท.สผ.
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(1.2) เปิดเผยกาหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2559 ให้ผู้ถือ หุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อ น
วันประชุม โดยแจ้งทันทีเมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกาหนดวันประชุมตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2559 รวมทั้งได้แจ้งกาหนดวันให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่
12 กุมภาพันธ์ 2559 ล่วงหน้า ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
(1.3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ปตท.สผ. ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่าง
เพียงพอและครบถ้วนต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและการมอบฉันทะ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และได้จัดส่งหนั งสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์
ให้ผู้ถือหุ้น 17 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย
(1.4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือว่ามีส่วนได้เสีย
ในเรื่อ งนี้ (แต่ ไม่ ถือ ว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิ เศษ) หรือ ในระเบียบวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรม การที่ถือ ว่ากรรมการเป็นผู้มี ส่วนได้เสี ย
เป็นพิเศษและไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจานวนหุ้นที่ตนถือ อยู่ได้ เป็นต้น ปตท.สผ. แนะนาให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง
(1.5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย
กำรดำเนินกำรในวันประชุม
(1.1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 มีนาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย ปตท.สผ. ได้พิจารณากาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น และได้นาเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้กับการประชุมทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และแสดงผล เพื่อให้การประชุม
ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อ ง และแม่นยา และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อ อ านวยความสะดวก โดยเปิดให้ผู้ถือ หุ้น
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง และจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
(1.2) กรรมการเข้าร่วมประชุม 14 คน จากจานวนกรรมการ 15 คน ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม
กรรมการที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ บริหารสูงสุดด้าน
การเงินและบัญ ชี ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสู ง
ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) อาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัคร ทาหน้าที่เป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการดาเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. และลาดับระเบียบวาระ
โดยไม่เพิ่มระเบียบวาระอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จัดสรรเวลาการประชุมสาหรับแต่ละระเบียบวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระและบริษัท ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม
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(1.3) ได้มีการชี้แจงจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม
การลงคะแนนเสียง และนับคะแนนอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. ก่อนเริ่มประชุม และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และลงคะแนนเสียงแยกแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อความสะดวก
รวดเร็ว และความถูกต้องแม่นยา ก่อนแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจนในห้องประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับ
ของบริษัท และได้จัดให้มีอาสาสมัครจากผู้ถือหุ้นและที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอกมาเป็นผู้ตรวจสอบ การนับคะแนนเสียง
รวมทั้งจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนลงชื่อไว้ เพื่อการตรวจสอบในภายหลังด้วย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง
และลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ได้เข้าประชุม
เป็นต้นไป
(1.4) จัดทาข้อมูลที่นาเสนอในการประชุม เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
(1.5) จัดให้มีที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) เพื่อทาหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของ ปตท.สผ. ได้แก่ กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้ที่มีส่วนได้ เสียไม่ได้ใช้สิทธิอ อกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสอดคล้อ งตรงกับ
ข้อบังคับของบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง และดูแลให้มีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติ
และผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง รวมถึงให้มี ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับ
คะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระด้วย
หลังกำรประชุม
(1.1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกระเบียบทันทีในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้น
การประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
(1.2) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ข้อมูลที่นาเสนอ คาถาม/คาตอบ คาชี้แจงและข้อคิดเห็นโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระ
การประชุม มติที่ประชุ มซึ่งระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริหาร
ที่เข้าประชุม และได้นาส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. และผู้ถือหุ้น ทุกราย ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุม เพื่อ ให้มั่ นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อ มูลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือ แก้ไขรายงานการประชุมได้ภ ายในเวลา
ที่กฎหมายกาหนด โดยในปี 2559 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงานการประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม
พร้อมภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
(2) กำรให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น: เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์
ทั้งเรื่องที่กฎหมายกาหนดและเรื่องที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ
สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือ หุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มี
อานาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปตท.สผ. ไม่มี
การถือหุ้นไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
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(3) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในธุรกิจและควำมผูกพันระยะยำวกับผู้ถือหุ้น : ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในปี 2559 ได้จัดกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
(3.1) จัดกิจกรรมเพื่อสังคมที่ศูนย์จัดการพื้นที่สีเขียวเชิงนิเวศนครเขื่อนขันธ์ จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โ ครงการ
ฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) สาหรับผู้ถือหุ้นจานวน 100 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อ
สังคมกับ ปตท.สผ.
(3.2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการที่โครงการเอส 1 แหล่งน้ามันสิริกิติ์ จังหวัดกาแพงเพชร สาหรับผู้ถือหุ้นจานวน
240 คน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความเข้าใจและมั่นใจในการดาเนินงานของ ปตท.สผ. โดยผู้ถือหุ้นได้พบปะผู้บริหาร รับฟังข้อมูลการดาเนินธุรกิจ
และสอบถามข้อมูลต่างๆ จากผู้บริหารของ ปตท.สผ. ได้โดยตรง ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ยกเลิกการจากัดอายุของผู้ถือหุ้น เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติต่อ
ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันให้ดียิ่งขึ้น
(3.3) จัดให้มี PTTEP Newsletter รายไตรมาส เพื่อเพิ่มช่องทางในการนาเสนอข่าวสารต่างๆ ของ ปตท.สผ. ได้แก่
ผลการดาเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการที่สาคัญ การดาเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึงการนาเสนอข้อมูล
สาคัญ เกี่ยวกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่องคุณธรรมของคน 4 ประการ ที่สอดคล้องกับ
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ตลอดจนมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น
นักลงทุน และประชาชนทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ด้วย
(4) กำรให้ควำมสำคัญและดูแลผู้ถือหุ้นทุกรำย: ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อขอข้อมูล
ได้โดยตรงทาง E-mail ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เป็นต้น
และผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ความสาคัญ
กับการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทน
ที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ย อมรับ
ในการติดตามวัดผล
(5)

มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน

ปตท.สผ. กากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยได้ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
(5.1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้หน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)
เป็นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทารายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
(5.2) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้รับทราบอย่างสม่าเสมอผ่านช่อ งทางต่างๆ ของ ปตท.สผ. รวมทั้งจัดการอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้มั่ นใจว่า กฎเกณฑ์แ ละนโยบาย
ดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กาหนดบทลงโทษ
ทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อ ย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญ ชาในฐานะที่เป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างที่ดี ( CG Leader) กาชับหรือ ให้คาแนะนา
บุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปี 2559 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
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(5.3) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้นของ ปตท.สผ. โดยหน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์จะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป
ผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับทราบข้อมูลภายในที่สาคัญให้งดซื้อขายหุ้น
ปตท.สผ. เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กาหนด โดยให้รวมถึงการซื้อขายหุ้น ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่า
จะเป็นการซื้อหรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เมื่อจะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดาเนินงาน หรือการเข้าลงทุนในโครงการ
ที่สาคัญ โดยกรณีฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยด้วย
(5.4) ให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารตั้ง แต่ร ะดับ ผู้ช่ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ขึ้น ไป และผู้จัด การอาวุโสใน กลุ่มงาน
การเงินและการบัญชี รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อหน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพิ่มเติมจากหน้าที่
ในการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบเป็นรายเดือนสาหรับใช้ ติดตามผลการปฏิบัติตามจริยธรรม
ธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้งเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงานประจาปีอย่างครบถ้วนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
(6) กาหนดให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารตั้ง แต่ร องกรรมการผู้จัด การใหญ่ขึ้น ไป และผู้บ ริห ารตั้ง แต่ ผู้จัดการอาวุโสขึ้นไป
ในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รายงานการมีส่วนได้เสียทั้งของตนเองและบุคคลที่มี ค วามเกี่ยวข้อ งโดยไม่ชักช้าเมื่อ เกิดกรณีดังกล่า ว
โดยเลขานุการบริษัทจะจัดส่งรายงานการมีส่วนได้เสียดังกล่าว ให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบทราบภายใน 7 วันทาการ
นับแต่วันที่ ปตท.สผ. ได้รับรายงาน ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนด ซึ่งสอดคล้องกับ พระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุน
(7) ปตท.สผ. กาหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติ รวมทั้งได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ทุกคนรายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ ปตท.สผ. ทราบด้วย ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้น จะต้อง
รายงานให้ ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น
9.1.2 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้อนุมัติพันธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสาคัญ กับสิทธิของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีใจความหลักสาคัญ
ได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นบริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาในภูมิภาคเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว และในทางปฏิบั ติ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายในตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกาหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษร
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งได้กาหนดกรอบความประพฤติด้านจริยธรรมในการดาเนิ นธุรกิจที่
คานึงถึงการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงช่อ งทางติดต่อสื่อสารและรับข้อ ร้องเรียน
ข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
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9.1.2.1 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ควำมสำคัญ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญในการกากับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
ไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม (Zero Tolerance on any form of corruption) โดยมีกลไกในการกากับควบคุม
ทุกส่วนให้สอดคล้องกันตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (Good Corporate Governance and Business
Ethics of PTTEP Group หรือ CG&BE) ซึ่งเป็นระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ทุกคนในองค์กรตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ
ต้องลงนามพันธสัญญายึดมั่นปฏิบัติตาม และนาไปใช้กับบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ปตท.สผ.
เช่น ตัวแทน ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ด้วย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี มีระบบโครงสร้างการบริหารและกากับดูแลที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม
ตลอดจนมีการกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อ ง รวมถึงการตรวจสอบที่อิสระ และมีแนวปฏิบัติ ที่ชัดเจนในเรื่อ ง
ที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้ใน CG&BE โดยมีกรรมการและผู้บริหารในทุกระดับเป็นผู้นาการปฏิบัติ (CG Leader) รวมถึงมีคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลทาหน้าที่ในการติดตามดูแล ทั้งนี้ CG&BE ได้จัดทาอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพ์
เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ซึ่งผู้ทสี่ นใจ
สามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มไปศึกษาเพิ่มเติมได้ และได้มีการประกาศใช้ “แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้บริหาร
และพนักงานปฏิบัติตนอย่างถูกต้องและเหมาะสมในสถานการณ์ต่ างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมภายใน
อย่างหนึ่งของ ปตท.สผ.
นอกจากนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ปตท.สผ. ยึดหลัก “No Gift Policy” อย่างเคร่งครัด
และประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจนว่า จะไม่รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส รวมทั้งกาหนดให้ Integrity &
Ethics เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติด้วย
ขอบเขตของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดให้ CG&BE เป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีเนื้อหาที่
กาหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ทั้งหมด เช่น การกาหนด
โครงสร้างการกากับดูแลที่ดีที่ระบุไว้ในส่วนการกากับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance) รวมถึงการกาหนดแนวปฏิบัติในเรื่องความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การจัดหาและสัญ ญา การป้องกันการฟอกเงิน ความเป็นกลางทางการเมือ ง การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะไว้ในส่วนของจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดย CG&BE มีสภาพ
บังคับที่ชัดเจนกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้ค้าของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตน
ให้สอดคล้องกับ CG&BE
ปตท.สผ. ได้กาหนดนิยามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้โดยยึดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
กฎหมายต่างประเทศที่มี อิทธิพลหรือมีสภาพบังคับที่กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องปฏิบัติตาม โดยพิจารณาที่เจตนาเป็นหลักว่า การดาเนินการใดๆ
เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. นั้น ต้องไม่มีเจตนาให้มีการใช้อานาจหน้าที่ของตนหรือของบุคคลอื่นโดยไม่ชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้
ซึ่งผิดกฎหมาย และ/หรือ กฎระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยรวมถึงการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบที่กระทาในฐานะผู้ให้ หรือผู้รับ หรือผ่านตัวแทน
อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญว่า บางกิจกรรม เช่น การสนับสนุนกิจกรรมทางการเมือง (Political Support) การบริจาคเพื่อ
การกุ ศล (Not-for-Profit Donation) การเป็ นผู้ ให้ การสนั บ สนุ น (Sponsor) การจ่ ายค่ าอ านวยความสะดวก (Facilitation Payment) อาจมี
โอกาสเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางคอร์รัปชัน ดังนั้น ในการกาหนดนิยาม “คอร์รัปชัน” จึงได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมข้างต้น ที่กระทาโดยมี
เจตนาทุจริตไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ที่จะดาเนินการมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมเหล่านี้
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มำตรกำรและหลักกำรในกำรนำไปปฏิบัติ
การดาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ซึ่งมีหน่วยงานที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลในแต่ละเรื่อง ปตท.สผ. จึงได้มีการกาหนดรูปแบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงตามหลักการวางแนว
ป้องกันในสามระดับ (3 Lines of Defense) ได้แก่
(1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนและดูแลงานของตนให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่กาหนด มีการควบคุมภายใน มีการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม โดยผู้รับผิดชอบในระดับแรกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า มีความรู้เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่
ของตนและเผชิญกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) คือ หน่วยงานต่างๆ ที่ทาหน้าที่ และ/หรือ รับผิดชอบ
ในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ที่ใช้กับองค์กร โดยตั้งแต่ปี 2560 ได้มีการจัดตั้งกลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับ
การปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้หน่วยงานหลักที่เป็น Second Line of Defense เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล หน่วยงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน หน่วยงานกากับการปฏิบั ติตามกฎเกณฑ์ บริหารจัดการภายใต้กลุ่มงานเดียวกัน โดยมีแนวทางการบริหารจัดการแบบ
บู รณาการเชิ งรุ กที่ ชั ดเจนตามที่ ก าหนดใน Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance Management System (GRC MS)
เพื่อให้การทางานบรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้ระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม และลดความซับซ้อนในการดาเนินงาน โดยแบ่ง
ขอบเขตการดาเนินงานเป็น 7 เรื่องหลัก ได้แก่ (1) บทบาทของผู้นาและความมุ่งมั่น (Leadership and Commitment) (2) เป้าหมายและ
นโยบายเชิงกลยุทธ์ (Strategic Objective and Policies) (3) โครงสร้างและทรัพยากร (Organization and Resources) (4) การสื่อสารและ
ฝึกอบรม (Communication and Training) (5) การประเมินผล (Assessment) (6) การติดตามและการบังคับใช้ (Monitoring and Enforcement)
และ (7) การตรวจสอบ (Audit)
(3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบ ที่ทางานควบคู่กับผู้สอบบัญชี
ภายนอกของ ปตท.สผ. ในการสอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทั้งในระดับ First และ Second Line of Defense
ปตท.สผ. ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC เข้าร่วมการประเมินการควบคุมภายใน ซึ่งมีหัวข้อเรื่องการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน การฉ้อโกงหรือการทารายงานเท็จ ตามแบบประเมิน
ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน ที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.)
และให้ผู้บริหารระดับผู้จัดการอาวุโสประเมินตนเองในเรื่องโอกาสที่จะเกิดการทุจริต โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยที่ทาให้เกิดโอกาสการทุจริต
ได้แก่ แรงจูงใจ/ความกดดัน โอกาสในการทาทุจริต และทัศนคติ/เหตุผลความจาเป็นในการทาทุจริต ผลการประเมินการควบคุมภายใน บ่งชี้ว่า
ปตท.สผ. มีการควบคุม ภายในที่เพียงพอและเหมาะสม หน่วยงานส่วนใหญ่มีการประเมินโอกาสการเกิดการทุจริต โดยคานึงถึง 3 ปัจจัย
อย่างครบถ้วน และปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล
นอกจากมาตรการและหลักการในการประเมิน การควบคุมภายในแล้ว ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการส่งเสริ ม
มาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชัน ได้แก่
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(1) ประเมินความเสี่ยงโดยการสัมภาษณ์ผู้บริหารทั้งองค์กรเพื่อจัดลาดับความสาคัญของความเสี่ยงคอร์รัปชัน
ที่อาจจะเกิดขึ้น และนากิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงนามากาหนดมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติม อาทิ การจัดทาแนวทางการปฏิบัติ ตนเพื่อ
ป้องกันการคอร์รัปชัน การกาหนดขั้นตอนและแบบขออนุมัติการให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การติดตามข้อมูลการให้
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระบวนการแจ้งการมีส่วนได้เสียในงานจัดหา รวมทั้งการจัดทาแผนการตรวจสอบเกี่ยวกั บ
คอร์รัปชัน และได้กาหนดมาตรการควบคุมภายในเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสี่ยงคอร์รัปชันในกระบวนการจัดหาหรือการจ้างบุคคลภายนอก
มาดาเนินการแทนในนาม ปตท.สผ. อาทิ การประเมินการปฏิบัติตามการจัดหาและสัญญาสาหรับผู้ค้าที่มีความเสี่ยงสูง การเพิ่มการสอบทาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาให้เข้มงวดขึ้น
(2) ทบทวนความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและบรรจุอยู่ใน Corporate Risk Profile ของ ปตท.สผ. และได้
กาหนด Key Risk Indicator และ Mitigation Plan เพื่อให้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิดและรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เป็นรายไตรมาส
กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกาหนดแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝังนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันให้กับทุกคนในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับ และทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจและระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ตลอดจนขยายการดาเนินการไปสู่ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า โดยกาหนดดัชนีวัดผลการดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่ชัดเจนและรายงานผลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าได้มี
การนานโยบายไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและได้ผลสาเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยในปี 2559 ได้มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น
กำรดำเนินกำรภำยในองค์กร
(1) จัดการปฐมนิเทศ (Induction) กรรมการใหม่ ผู้บริหารใหม่ และพนักงานใหม่ เพื่อแนะนาหลักการภาพรวม
ของเรื่อง Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance (GRC) ให้กลุ่มคนดังกล่าวรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
(2) จัดให้มีการส่งเสริมเรื่อง GRC ให้กับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการอย่างสม่าเสมอ เพื่อแจ้งข้อมูล
และกรณีศึกษาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบก่อนเริ่มการประชุมคณะกรรมการ
บริษัทและการประชุมฝ่ายจัดการ โดยประธานในที่ประชุมจะเน้นย้าให้กรรมการและฝ่ายจัดการนาไปปฏิบัติด้วย
(3) จัดให้มีหลักสูตรการอบรมเรื่อง GRC เต็มวันสาหรับพนักงานที่ผ่านการปฐมนิเทศแล้ว โดยเนื้อหาครอบคลุม
การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ ซึ่งจะเน้นในเรื่องการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันและเรื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
(4) จัดให้มี Online Training เรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน เพื่อเป็นช่องทางให้ ผู้บริหารและพนักงานทุกคน
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยง มาตรการควบคุมภายใน รวมถึงแนวปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน
การคอร์รัปชัน โดยมี ผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนและสอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของจานวนผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมาย
ทั้งหมด และผลของการเข้าร่วมและสอบผ่านของพนักงานในแต่ล ะกลุ่มงานใช้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหาร
ปี 2559 ด้วย โดยมีการรายงานผลของการฝึกอบรมให้ CEO และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลทราบด้วย
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(5) จั ดให้ มี หลั กสู ตร CG&BE Workshop in Myanmar ส าหรับพนั กงานของโครงการเมี ยนมาร์ ณ กรุ งย่ างกุ้ ง
ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ที่จัดให้กับผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง CG&BE และ
นาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยผู้บริหารสูงสุดของโครงการเมียนมาร์ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กร
และกากับการปฏิบัติตามนโยบาย ได้เข้าร่วมหลักสูตรด้วย ซึ่งเป็นการเน้นย้าให้เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญและมุ่งหวังให้พนักงาน
ปฏิบัติงานอย่างมี CG&BE อย่างจริงจัง โดยใช้รูปแบบการสอนที่สนุกสนานและกระตุ้นให้พนักงานมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
ในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
(6) จัดให้มี กิจกรรม Compliance Communication เรื่อ งการป้อ งกันการคอร์รัปชัน และการป้ องกันการใช้
ข้อมูลภายใน สาหรับผู้บริหารและพนักงานโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (สงขลา) และโครงการเอส 1 โดยจัดให้มีการบรรยาย
และการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิด เห็นในประเด็นต่างๆ เพื่อติดตามการนานโยบายไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง โดยได้ชี้แจงให้ผู้บริหาร
และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งได้นาประเด็นต่างๆ ที่ได้รับมาปรับปรุงแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ดียิ่งขึ้นด้วย
(7) จัดงาน PTT Group CG Day 2016 ซึ่งเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจาทุกปีของบริษัทในกลุ่ม ปตท. โดยในปี 2559
ปตท.สผ. เป็นเจ้าภาพ ซึ่งจัดขึ้นภายใต้ชื่องาน PTT Group CG Day 2016: See Through The Future โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใส
ของกลุ่ม ปตท. ที่จะเติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยให้ความสาคัญในเรื่ องการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
เพื่อรณรงค์และสร้างจิตสานึกให้กับบุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท. เพื่อให้นาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม
และขยายการสื่อสารไปสู่ผู้ค้ามากยิ่งขึ้น โดยมีผู้ค้าเข้าร่วมกว่า 60 ราย เพื่อรับทราบวิสัยทัศน์ของ CEO กลุ่ม ปตท. และร่วมประกาศเจตนารมณ์
ในการต่อต้านคอร์รัปชันกับกลุ่ม ปตท. รวมทั้งได้เพิ่มการสื่อสารไปถึงภาคประชาสังคม เช่น โรงเรียน ด้วย
(8) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ ความคุ้มครอง (Whistleblowing Communication)
เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรีย นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การให้ความคุ้มครองและขั้นตอนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการเปิดเผยสรุปจานวนเรื่องร้องเรียนและการลงโทษในแต่ละปีให้ทุกคนในองค์กรทราบ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การรับเรื่อง
ร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง ในการรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์ กรที่โปร่งใสปราศจาก
คอร์รัปชันด้วย
(9) จัดให้มีสื่อประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่ทุกคนในองค์กรอย่างต่อเนื่องที่สานักงานใหญ่และพื้นที่
ปฏิบัติการ เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ และ Newsletter เป็นต้น
กำรดำเนินกำรให้กับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
ปตท.สผ. มีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการพัฒ นาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษัทภิบาล โดยจะเป็นผู้นา
ในการปฏิบัติอย่างจริงจังและขยายการดาเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งประกอบด้วยการจัดทานโยบายที่ชัดเจนครอบคลุมถึง
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน ตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. และการดาเนินการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกดาเนินธุรกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) จัดให้มีการบรรยายในเรื่องนโยบายการต่อ ต้านคอร์รัปชันให้กับ ผู้ค้าในงาน SSHE Contractor Forum
โดยนายปิติ ตัณฑเกษม กรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้บรรยายเกี่ยวกับความสาคัญและนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.สผ. รวมถึง
การสนั บ สนุ น ให้ ผู้ ค้ าเข้าเป็ น แนวร่วมปฏิ บั ติ ข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ านการทุ จริต (Private Sector Collective Action Coalition
Against Corruption หรือ CAC) ด้วย โดยมีผู้บริหารและพนักงานจากบริษัทของผู้ค้ารวมถึงพนักงาน ปตท.สผ. เข้าร่วมกว่า 300 คน
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(2) จัดให้มีการบรรยายเรื่อง “การเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริต” โดยได้เชิญที่ปรึกษาโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เป็นผู้บรรยายให้กับผู้ค้า และมีผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. เข้าร่วมชี้แจงนโยบายและตอบข้อซักถามต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ค้าโดยตรงด้วย เพื่อให้ผู้ค้ามีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการเข้ารับการรับรองเป็นสมาชิกของ CAC และนโยบายของ ปตท.สผ.
ในเรื่องดังกล่าว
(3) จัดให้มีการบรรยายเรื่อง GRC และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
และการให้ความคุ้มครองให้กับผู้ค้าในงาน Vendor Symposium เป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง
(4) จัดทา PTTEP Newsletter ให้ผู้ถือ หุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไป เป็นรายไตรมาสและเผยแพร่
ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. โดยในปี 2559 ได้นาเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการดาเนินมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันของ ปตท.สผ. และบทบาทของ
ปตท.สผ. ในการมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีการกากับดูแลองค์กรอย่าง
โปร่งใส เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ
(5) แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของกลุ่ม ปตท.สผ. งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส
(6) ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีวัฒนธรรมที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี 2559
ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญต่างๆ ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับสังคมในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชัน”
นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามในกรณีที่มี คาถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมายังอีเมลของหน่วยงานบรรษัทภิบาล (CGPromotion@pttep.com) ด้วย
กำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรให้ควำมคุ้มครอง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้อ งเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภ าพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากล และเพื่อ ให้ ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและ
บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยเปิดให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งถึงการปฏิบัติ
ที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อ กฎหมาย ระเบียบ การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจากการกระทา
โดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน โดยระเบียบดังกล่าว
เปิดเผยอยู่ทั้งในเว็บไซต์ภายในของบริษัท (CG Portal) และเว็บไซต์ของบริษัท (www.pttep.com) โดยผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบรวมถึงมี
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมกับผู้ แจ้งเรื่องร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น การกลั่นแกล้ง ข่มขู่ เลือกปฏิบัติ ถือว่ากระทาผิดวินัยด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเรื่องได้ดาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม โดยขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ เช่น
เลขานุการบริษัทต้องพิจารณาข้อเท็จจริงและความเพียงพอของหลักฐานในเบื้องต้นและส่งเรื่องให้ผู้ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทาการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จาเป็น ต้องได้รับอนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วัน
ทาการ)
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ขั้นตอนการตรวจสอบและสรุปผลเรื่องร้องเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีไม่ซับซ้อนภายใน 30 วันทาการ และ
กรณีซับซ้อน 60 วันทาการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จาเป็น จะต้องขออนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 30 วันทาการ)
โดยผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้นๆ และเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ได้รับผ่านช่องทางที่กาหนด
ตามระเบียบข้างต้น จะต้องรายงานและสรุปผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) และ
คณะกรรมการบริษัท
ปตท.สผ. กาหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบข้างต้น ดังนี้
(1)

จดหมาย ถึง กรรมการ ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท
บมจ. ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

(2)

โทรสาร ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท
(หมายเลข +66-2537-4949)

(3)

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท
(cghotline@pttep.com)

(4) ช่องทาง Whistleblowing System ทั้งในเว็บไซต์ภายในของบริษัท (CG Portal) และเว็บไซต์ของบริษัท
(www.pttep.com) สาหรับบุคคลภายนอก ที่จัดทาขึ้นเพื่ออานวยความสะดวกในการติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนและสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ โดยระบบจะกาหนดหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่า
ระบบมีความปลอดภัยและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทาง CG Hotline ทั้งสิ้น 9 เรื่อง เมื่อเลขานุการบริษัทพิจารณา
ความเพียงพอและความชัดเจนของพยานหลักฐานตามระเบียบบริษัทแล้ว รับเป็นเรื่องร้องเรียนจานวน 6 เรื่อง โดยมีข้อมูลเรื่องร้องเรียน
เปรียบเทียบกับปี 2558 ดังนี้
หัวข้อ
จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับผ่าน CG Hotline
ประเภทของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
- บุคคลภายนอกองค์กร
- บุคคลภายในองค์กร
- ไม่เปิดเผยตัวตน
จานวนเรื่องที่รับเป็นเรื่องร้องเรียนเมื่อพิจารณา
ความชัดเจนและเพียงพอของพยานหลักฐาน

ปี 2558
5

ปี 2559
9

กำรเปลี่ยนแปลง
44% ()

3
2
-

4
4
1

25% ()
50% ()
100% ()

3

6

50% ()

ทั้งนี้ สรุปผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนได้ดังนี้

พบการกระทาผิด 4 เรื่อง เกี่ยวกับการประพฤติผิดจริยธรรมธุรกิจเรื่อง “การใช้และการรักษาข้อมูลและ
ทรัพย์สิน” 1 เรื่อง และ “การทรัพยากรบุคคล” จานวน 3 เรื่อง โดยได้ลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทด้วยการตักเตือนทางวาจา 2 เรื่อง
และการตักเตือนแบบเป็นลายลักษณ์อักษร 2 เรื่อง

ไม่พบการกระทาผิด 2 เรื่อง ซึ่งมิใช่การกลั่นแกล้งหรือทาให้ผู้อื่นเสียหาย
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ไม่พบเรื่องร้องเรียนที่ผิดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน

ได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน คณะกรรมการตรวจสอบหรือคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาล (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท

นาผลสรุปที่ได้จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อกาหนดแนวทางป้องกัน
ต่อไป
นอกจากนี้ ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้มีการจัดทาการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control Self Assessment
หรือ CSA) เพื่อประเมินระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ ปตท.สผ. และนาผลมาพัฒนาและปรับปรุงการรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นต่อไป
กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ติดตามการดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อ ต้านการทุ จริต คอร์รัปชั น ซึ่งเป็ นส่ วนหนึ่งของ CG&BE โดยมี เลขานุ การบริษั ท ท าหน้ าที่ ในการรวบรวมและรายงานผลต่ อ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทุกไตรมาส นอกจากนี้ เนื่องจากมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นการดาเนินการร่วม
ของหลายหน่วยงาน ที่ทาหน้าที่เป็น Second Line of Defense และ Third Line of Defense จึงต้องมีการรายงานคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ที่เกี่ยวข้อง เช่น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยผลการดาเนินการทุกเรื่องจะรายงานต่อคณะกรรมการ
บริษัท ตลอดจนรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจาปีด้วย
ในปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการ (Operation Site) เพื่อติดตามรับทราบรายงาน
การนา CG&BE ไปปฏิบัติที่โครงการเอส 1 จังหวัดกาแพงเพชร เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2559 และเพื่อเน้นย้าถึงความสาคัญของการดาเนิน
นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และเปิดโอกาสให้ผู้บริหารได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชันด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานประจาปีด้าน CG&BE และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามดัชนีวัดผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator หรือ KPI) เพื่อให้มั่นใจว่าดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์
กำรตรวจสอบ
ปตท.สผ. กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องทุจริตซึ่งรวมถึงคอร์รัปชันด้วย โดยกาหนด
เป็นแผนงานตรวจสอบประจาปีที่ชัดเจน และมีการตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบัน หน่วยงานตรวจสอบมี
ข้อพึงปฏิบัติในการตรวจสอบการทุจริต โดยมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต การป้องกันและตรวจจับการทุจริต
และการสืบสวนการทุจริต รวมถึงข้อพึงปฏิบัติในการสืบสวนการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต
หน่วยงานตรวจสอบมีการตรวจสอบกระบวนการบริหารจัดการเงินบริจาคและเงินสนับสนุน โดยได้มีข้อเสนอแนะ
จากการตรวจสอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปรับปรุ งแล้วเสร็จในปี 2559 แล้ว รวมทั้ง
มีการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของกระบวนการจัดซื้อและการทาสัญญาอย่างสม่าเสมอตามระดับความเสี่ยงที่ประเมินไว้ ซึ่งได้
พิจารณาถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันไว้ด้วย โดยได้มีข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไปปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย
ปตท.สผ. มีกระบวนการในการตรวจสอบการขายและการตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตามและป้องกันความเสี่ยง
ต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม โดยรายการขายหลักของ ปตท.สผ. เป็นการขายให้ ปตท. ซึ่งมีการตรวจสอบ
โครงสร้างราคาขายไว้ในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลก และผู้ร่วมทุนของโครงการทุกรายเห็นชอบ
ร่วมกัน โครงสร้างราคาต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนการดาเนินการจัดทาสัญญาซื้อขาย
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าวด้วย
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กำรทบทวนควำมเพียงพอของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ปตท.สผ. เชื่อว่ามาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการทบทวนอย่างสม่าเสมอ โดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC ทางานร่วมกันในการประเมินผล โดยเพิ่มการประเมินผลเรื่องนี้เข้าไปในกระบวนการทางานที่มีอยู่แล้วของ
แต่ละหน่วยงาน และนามาใช้ประกอบการทาแผนงานของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยผลของการประเมินในปี 2559 นาไปสู่การปรับปรุง ระเบียบ
CG&BE ระเบียบการรับเรื่อ งร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง รวมทั้งการกาหนดเครื่อ งมือ ควบคุมภายในให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน และมีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายที่รัดกุม โปร่งใส ตรวจสอบได้
กำรมีส่วนร่วมกับสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ว่ามีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่คอร์รัปชัน รวมถึงการที่ ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ จึงมีหน้าที่ต้องเป็นผู้นาการปฏิบัติ
และส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีการดาเนินการและเข้าร่วม
ในกิจกรรมที่สาคัญ เช่น ร่วมแสดงพลังต่อต้านคอร์รัปชันและส่งเสริมแนวคิดพลเมืองต้านโกงและต้านคอร์รัปชันในงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
แห่งชาติ ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นผู้นาผู้บริหารและ
พนักงานของ ปตท.สผ. ร่วมแสดงพลังกว่า 100 คน เมื่อ วันที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง และเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
เกี่ยวกับการดาเนินงานด้านบรรษัทภิบาลและมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันของ ปตท.สผ. ในงาน “สัมมนาสาธารณะเพื่อนาเสนอผลงาน
ของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตระดับสูง" (นยปส.) เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ณ สานักงาน ป.ป.ช. เป็นต้น
ปตท.สผ. เข้าเป็นสมาชิกของ United Nations Global Compact (UNGC) ตั้งแต่ปี 2554 ในระดับ Active Level
และได้รับการยอมรับจาก UNGC ให้ยกระดับสู่การปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติในเรื่อง
สิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม และการต่อต้านคอร์รัปชัน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 และยังคงมุ่งมั่นรักษามาตรฐานการปฏิบัติตาม
เกณฑ์ขั้นสูงสุดมาโดยตลอด ซึ่งเป็นความสาเร็จอีกด้านหนึ่งของ ปตท.สผ. ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ ในปี 2559 ปตท.สผ.
ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในการจัดตั้ง Global Compact Network Thailand เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานภายใต้หลักการสากลของ UNGC ด้วย
ปตท.สผ. ได้รับการรับรองเป็น “สมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Certified
Company)” จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 เพื่อแสดงเจตนารมณ์
และความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และได้ขยายขอบเขตการดาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ไปยังบริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า คู่ธุรกิจ อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย
9.1.2.2 นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ
(1)

ผู้ถือหุ้น

ปตท.สผ. เคารพสิทธิข องผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดมั่นดาเนินธุรกิจ
ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
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(2)

พนักงำน

(2.1) ปตท.สผ. ยึดถือ ปฏิบัติตามหลักองค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมาย
รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็กในทุกพื้นที่ที่เข้าไปลงทุน โดยกาหนดแนวปฏิบัติไว้ในการกากับ ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม
ปตท.สผ. ดังนี้
(1)

การทาความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(2)

การศึกษา และทาความเข้าใจ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละพื้นที่ที่ตน

ในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงาน
(3)
เคารพความแตกต่างของวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีข องท้องถิ่น โดยไม่
กระทาการใดๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ
(4)
การไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจาก
ความแตกต่างในเรื่องถิ่น กาเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล
ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(2.2) ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ
เพื่อให้ทางานในตาแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัคร ตามที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ทุกประการ และบรรจุพนักงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรมกับทั้งพนักงานภายใน และผู้เข้าสมัครแข่งขันทุกราย นอกจากนั้น
เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงาน ปตท.สผ. แล้ว ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสก้าวหน้า
ในงานและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของ ปตท.สผ.
(2.3) ปตท.สผ. จัดระบบค่าจ้างที่เป็นธรรมต่อพนักงานและองค์กร โดยมีการทบทวนปรับปรุงนโยบาย
ค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่
ต้องการให้ทางานอยู่กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ โดยพิจารณาจากอัตราค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้างในปัจจุบันของกลุ่มผู้ประกอบการ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมอื่นในประเทศ ความแตกต่างของงานในแต่ละตาแหน่ง ความรู้ความชานาญที่ต้องการ ความยากง่ายในการปฏิบัติ
หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานที่มีต่องานในหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
(2.4) ปตท.สผ. จัด และ/หรือ ปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อ ปตท.สผ. โดยพิจารณา
จากความสามารถในการจ่ายของ ปตท.สผ. ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว โดยมุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดารงชีพของ
พนักงานและครอบครัว เช่น เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสาหรับพนักงานและครอบครัว เป็นต้น
และสอดคล้องกับสวัสดิการที่ผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอื่นในประเทศส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงานของตน ปตท.สผ. มีการทบทวนความเหมาะสม
ของสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจาเป็นในการดาเนินธุ รกิจในด้านต่างๆ
ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ นอกจากสวัสดิการต่างๆ แล้ว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงานโดยผ่านทาง
โครงการสบายใจดีที่บริการให้คาปรึกษาทุกเรื่อง สาหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว การงาน ความรัก
บุตร กฎหมาย และอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา
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ปตท.สผ. กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในการดารงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุการทางาน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประกอบด้วยเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท โดย ปตท.สผ. จ่ายเงินสมทบในกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเป็นประจา
ทุกเดือนในอัตราร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นประจาทุกเดือนในอัตรา
ตั้งแต่ร้อยละ 2 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 โดยเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็นไปตามเงื่อนไขที่ ปตท.สผ.
กาหนด
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังจัดให้มีโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน (Employee Joint Investment
Program หรือ EJIP) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมหุ้นเพื่อสร้างแรงจูงใจ ในการทางาน
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น อีกทั้งสร้างความผูกพัน และความเป็นเจ้าของต่อองค์กรใน
ระยะยาว โดยจะทาการซื้อหุ้นสามัญของ ปตท.สผ. ผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเริ่ม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ถึง 31 มกราคม 2561 รวมระยะเวลา 5 ปี โดยพนักงานที่มีสิทธิและสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ขอให้ ปตท.สผ.
หักเงินเดือนในอัตราร้อยละ 2 ถึง 10 ของเงินเดือน และ ปตท.สผ. จะจ่ายเงินสมทบให้พนักงานที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ 100 ของเงิน
ที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการในแต่ละเดือน ซึ่งมูลค่าที่พนักงานจะได้รับขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ในระยะยาว
ปตท.สผ. มอบรางวั ลอายุก ารทางาน (Long Service Award) เป็นที่ร ะลึกสาหรับพนัก งาน
ที่ปฏิบัติงานให้องค์กรมาเป็นเวลานาน และเป็นการยกย่องเชิดชูผู้จงรักภักดีกับองค์กร โดยจัดให้มีการมอบทองคาตามอายุงาน สาหรับผู้ที่
ปฏิบัติงานครบ 5 ปี, 10 ปี, 15 ปี, 20 ปี และ 25 ปี ในเดือนมิถุนายนของทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อสร้างความผูกพันระหว่าง
พนักงานกับองค์กรในระยะยาว และเป็นการขอบคุณ สาหรับการอุทิศตนทางานร่วมกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน รวมทั้งแสดงให้เห็นถึง
ความมั่นคงในการทางานที่ ปตท.สผ.
(2.5) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับการพัฒ นาบุคลากรเพื่ อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการดาเนินกิจการให้ประสบผลสาเร็จ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงาน
ได้รับการพัฒนาผ่านการฝึกอบรมและพัฒนาในหลักสูตรต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว นอกเหนือจากการพัฒนาขีด ความสามารถของ
พนักงานในด้านวิชาการและทักษะต่างๆ ในการทางานแล้ว ปตท.สผ. ยังได้ปลูกฝังค่านิยมในการทางาน ให้กับพนักงานควบคู่กันไปเพื่อให้เกิด
วัฒ นธรรมการทางานเดียวกัน อันจะเป็นปัจจัยหลักให้สามารถดาเนินงานได้บรรลุผลวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้ โดยในปี 2559
พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เฉลี่ย 27 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เช่น หลักสูตร ISO 14001 ความใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น
โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
(2.6) ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกัน
ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปโดยเร็ว และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หากเกิดปัญหาระหว่างพนักงาน
หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ โดยผู้ที่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ และกระทาไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ได้รับผลกระทบใดๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้าง หรือ
กระทาการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการกระทาผิดต่างๆ ผ่านทาง CG Hotline ซึ่งมีกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นความลับ โดยมีการรับรู้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเป็นการปกป้องพนักงาน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเรื่องจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน
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(2.7) ปตท.สผ. ได้สารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงปัจจัย
ที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการต่อไป ซึ่งในปี 2559 ปตท.สผ.
ได้ทาการสารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเป็นครั้งที่ห้า และพบว่าพนักงาน ปตท.สผ. ร้อยละ 53 มีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทาแผนยกระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับองค์กรและ
ระดับกลุ่มงาน และในปี 2560 ปตท.สผ. จะติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนงานดังกล่าวเป็นระยะๆ โดยมีแผนจะสารวจ
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
(3)

ลูกค้ำ
ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายน้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และก๊าซแอลพีจี
ในราคาที่สามารถแข่งขันได้และเป็นธรรม โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจร สาหรับหลักเกณฑ์
ในการคัดเลือ กลูกค้า ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แ ก่ ผลประโชน์ทางเศรษฐศาสตร์ข องราคาผลิตภัณ ฑ์ ความมั่นคง
ทางการเงิน มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึ งนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อผู้ซื้อทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว ปตท.สผ. มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ตามสัญ ญาอย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผู้ซื้อ อย่า งสม่าเสมอ เพื่อ ให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณ ฑ์ที่มีคุณ ภาพตรงตามที่
กาหนดไว้ในสัญญาได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
(4)

รัฐบำล
ปตท.สผ. ดาเนินงานด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดี
และมีจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics หรือ CG&BE) ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ยึดมั่นการดาเนิ นงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศ
ที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด
(5)

ผู้ร่วมทุน

โครงการร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุนรายอื่นทั้งในและต่างประเทศ จะดาเนินธุรกิจภายใต้ข้อตกลง
ในการทางานร่วมกันตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้มีจริยธรรมธุรกิจในระดับเดียวกัน โดยมีการกาหนดสิทธิและหน้าที่ของผู้ร่วมทุน
อย่างชัดเจน และให้สิทธิผู้ร่วมทุนเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อกาหนดแนวทางบริหาร การจัดหาบริการและสินค้า รวมถึงแผนและ
งบประมาณประจาปี โดยมีขอบเขตและแนวทางการลงมติที่ชัดเจน รวมถึงการให้สิทธิผู้ร่วมทุนในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชี
รายปี และมีมาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เช่น บทปรับในกรณี ที่ผู้ร่วมทุนไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน นอกจากนี้ ยังเน้นถึง
ความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมทุนและบุคคลภายนอก
(6)

สังคม ชุมชน

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญในสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ พร้อมทั้งส่งเสริมพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและชุมชนทั้งในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงาน ในการดาเนินงานด้านสังคมและชุมชน ปตท.สผ. ได้นาระบบ
การบริหารจัดการประเด็นและผู้มีส่วนได้เสีย (Issue and Stakeholder Management System หรือ ISMS) มาใช้เป็นเครื่องมือ เพื่อทาการวิเคราะห์
ความเสี่ยงด้านสังคม ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. และให้นาเครื่องมือไปใช้ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ซึ่งดาเนินการ
โดย ปตท.สผ. ทั้งในและต่างประเทศ
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(7)

สิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ โดยมีการกาหนดนโยบาย จัดทาระบบและแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Policy) และเปิดเผยข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน อัตราการหยุดงาน
อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน และอัตราการหกรั่วไหลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและสารเคมีในรายงานความยั่งยืน และกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติให้รับทราบ รวมทั้งยังมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานได้ทราบผ่านทางสื่อของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง
และมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบหลัก และคู่มือและ
มาตรฐานการดาเนินงานอีก 27 ฉบับ ที่มีการปรับปรุงอย่างสม่าเสมอ ซึ่งพื้นที่ปฏิบัติการทุกที่ของ ปตท.สผ. ได้มีการปฏิบัติตามระบบการบริหาร
จัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สาหรับการรักษาสิ่งแวดล้อม ปตท.สผ. ได้นามาตรฐาน ISO 14001:2004 มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการและรักษาคุณ ภาพสิ่งแวดล้อม เพื่ อ ให้ทุกหน่วยปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ที่ได้รับการรับ รองมาตรฐานฯ สามารถนาไปปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้น และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
มาตรฐาน ISO 14001:2004 จากบริษัท AJA Registrars Limited ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
สาหรับภายในประเทศ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือ และแหล่งบงกชใต้ของโครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการสินภูฮ่อม โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม และศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. ส่วนโครงการต่างประเทศในเครือรัฐ
ออสเตรเลีย ได้แก่ ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่งที่เขตดาร์วิน และสานักงานของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย (แอชมอร์ คาร์เทียร์)
พีทีวาย จากัด ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และ ปตท.สผ. ยังวางแผนที่จะดาเนินการขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO 14001:2015
ในปี 2560 อีกด้วย
ปตท.สผ. มีแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลั กเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเกิดจากการดาเนินธุรกิจ ลดรอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) และรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) เพิ่มความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งเสริมสร้างคุณค่าให้กับการดาเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณค่า
ให้กับการดาเนินธุรกิจ ได้แก่ การทาโครงการ 5 ส. ในกลุ่ม ปตท. การลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่า และการลดปริมาณของเสียซึ่งปลดปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมจากกิจกรรมการดาเนินงานของ ปตท.สผ. อีกทั้งยังมีการดาเนินการ
สายโซ่อุปทานสีเขียว อันประกอบไปด้วย การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ระบบการขนส่งสีเขียว และสานักงานสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ การ
ดาเนินงานของ ปตท.สผ. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานของ ปตท.สผ.มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ดาเนินธุร กิจที่เป็ นมิต รต่อ สิ่งแวดล้อ ม ปตท.สผ. จึงได้ มีการจัดอบรมทางด้านสิ่งแวดล้อ มให้สอดคล้อ งกับ ข้อ กาหนดทางกฎหมายกั บ
พนักงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหารทุกคนผ่านการอบรมเบื้องต้นและขั้นสูงตามลาดับ ทั้งที่เป็นพนักงานเดิมและพนักงานใหม่
ซึ่ง ปตท.สผ. ได้เปิดเผยการดาเนินงานสีเขียวของบริษัทผ่านรายงานความยั่งยืนประจาปี 2559
นอกจากนี้ ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้เป็นเจ้าภาพจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อการบริหารจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพและการให้บริการของระบบนิเวศในอุตสาหกรรมปิโตรเลียมเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งการอบรมดังกล่าว
พั ฒ นาขึ้ น โดย International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), International Association of Oil and
Gas Producers (IOGP) แ ล ะ United Nations Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC)
เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรในอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อ ม
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวอีกด้วย
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(8)

ผู้ค้ำ

ตามที่ระเบียบการจัดหา และการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ กลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดว่า
ผู้ค้าถือเป็นส่วนสาคัญที่เอื้ออานวยให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ยั่งยืนอยู่ได้ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นผู้ค้าในทางธุ รกิจที่เสมอภาคกัน
โดยการดาเนินการจัดหาของ กลุ่ม ปตท.สผ. ตั้ง อยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงในนิติกรรม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงด้านคุณภาพ ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
หรือ SSHE) เป็นสาคัญ ทั้งนี้ ผู้ค้าต้องมี มาตรการในการทางานที่ปลอดภัยต่อกลุ่ม ปตท.สผ. และพนักงานของผู้ค้าต้องมีจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน
คู่มือสาหรับผู้ค้า
ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสาหรับผู้ค้า เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ค้าในการติดต่อหรื อทาธุรกรรมต่างๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหารวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า การปฏิบัติตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสาร ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสาหรับผู้ค้าได้ที่เว็บไซต์ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ >
ฝ่ายจัดหาและสัญญา > คู่มือสาหรับผู้ค้า ปตท.สผ. (PTTEP Vendor Guide)
การขึ้นทะเบียนผู้ค้า
ปตท.สผ. ยึดมั่นในหลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่กีดกันผู้ค้าในการเข้าร่วมแข่งขันทางธุรกิจ
และได้จัดให้มีช่องทางลงทะเบียนเป็นผู้ค้าของ ปตท.สผ. 3 ช่องทาง คือ
(1) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ >
ฝ่ายจัดหาและสัญญา > Vendor Registration
(2)

การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านทางหน่วยงานบริหารผู้ค้า โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

บริหารผู้ค้าได้ตลอดเวลาทาการ
(3) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านผู้ใช้งานของ ปตท.สผ. โดยตรง ซึ่งผู้ใช้งานจะเสนอชื่อของผู้ค้า
มายังหน่วยงานบริหารผู้ค้า เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต่อไป
การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่
ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นโดยการคัดกรองและประเมินผู้ค้ารายใหม่จาแนกตามกลุ่มสินค้า
และบริการ ซึ่งดาเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ ซึ่งประกอบไปด้วยหน่วยงานต่อไปนี้
(1)

หน่วยงานด้านเทคนิคและคุณภาพ

(2)

หน่วยงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(3)

หน่วยงานด้านการพาณิชย์ กฎหมาย และสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ โดยผู้แทนของแต่ละหน่วยงานมีอานาจ
ในการพิจารณาและประเมินผลอย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมั่นใจว่าผู้ค้ามีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนที่จะร่วมงานกับ
ปตท.สผ.
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การปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัยของผู้ค้า
ปตท.สผ. ได้เพิ่มมาตรการการกากับดูแลและพัฒนาการบริหารจัดการของผู้ค้าในด้านความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักและสาคัญของ ปตท.สผ. โดยได้จัดทาวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย ( SSHE
Contractor Management Procedure and Plan) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีการวางแผนปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง
มากขึ้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้ผู้ค้าดาเนินงานและปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน และแผนความปลอดภัยดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยจัดให้มี
การประชุม SSHE Contractor Forum กับผู้ค้าทุกปี เพื่อให้ความสาคัญและทาความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย คู่มือ รวมถึง
วิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย ในการดาเนินงานสารวจและผลิตปิโตรเลียมในทุกๆ พื้นที่สัมปทานทั่วโลก
ประกาศของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)
ในการปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. นั้น ปตท.สผ. ได้จัดเตรียมเว็บไซต์ประกาศราคากลาง
ของรายการจัดหาให้แก่ผู้ค้าและประชาชนทราบ โดยสามารถดูประกาศราคากลางการจัดหาได้ที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ >
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ ปตท.สผ. ยังแนะนาผู้ค้าทุกรายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทา และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของ
โครงการที่บุคคลและนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2554 อย่างเคร่งครัด
การกาหนดแผนกลยุทธ์การจัดหา
ปตท.สผ. จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลภาพรวมในการดาเนินการจัดหาจากข้อมูลการจัดหา 3 ปี
ย้อนหลัง มาทาการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านการดาเนินงานและด้านการตลาด และประมวลผลเพื่ อจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการ
ซึ่งรวมถึงการได้มาของรายชื่อผู้ค้าที่มีความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.
ภายหลังจากที่ได้ทราบข้อมูลผู้ค้าที่มีความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจแล้ว (Critical Contractors/Suppliers)
ปตท.สผ. จะนาเอาข้อมูลดังกล่าวมาทาเป็นแผนกลยุทธ์ก ารจัดหาและสัญ ญาในแต่ละกลุ่มสินค้าและบริการ และจัดทาบทวิเคราะห์ทาง
การตลาด เพื่อใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การจัดหาและการทาสัญญาต่อไป ปตท.สผ. จะส่งแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา รวมถึงรายชื่อ
ผู้เข้าร่วมประมูล ไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดาเนินการออกประมูล (แผนกลยุทธ์
การจัดหาและสัญญา และรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานของโครงการ
(Assets) และหน่วยงานจัดหา ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้)
การคัดเลือกผู้ค้า
การคัดเลือกผู้ค้าสาหรับการจัดหาที่มีมูลค่าและความเสี่ยงสูง ผู้ค้าต้องเสนอซองเอกสารประมูลแบบปิดผนึก
2 ซอง (แยกกันระหว่างเอกสารประมูลด้านเทคนิคและเอกสารประมูลทางด้านราคา) โดยการประเมินผลการประมูลจะเปิดซองเอกสารด้านเทคนิค
เพื่อประเมินด้านคุณ ภาพทางเทคนิค และด้าน SSHE ก่อ นที่จะเปิดซองเอกสารประมูลทางด้านราคา โดยผลการประมูลจะถูกส่งไปยัง
คณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) และคณะกรรมการบริษัท (สาหรับการจัดหามูลค่าสูง) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติอีกครั้ง
ก่อนที่จะเข้าทาสัญ ญากับผู้ค้า ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติทางเทคนิค และ SSHE ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน
และเสนอราคาประเมินต่าสุด หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. เท่านั้น
การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน
เนื่องด้วยการบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้ามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานสารวจ
และผลิตปิโตรเลียม ผู้บริหารสัญญาจะเตรียมความพร้อมระหว่างผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อทาความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่อง
แผนงาน เป้าหมาย มาตรฐานความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงตัวชี้วัดการทางานที่สาคัญ และจะทาการตรวจสอบ ติดตาม
ผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา ให้บริการที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม และเคารพสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาสัญญา ผู้บริหารสัญญาต้องทารายงานการประเมินผลงานของผู้ค้า
(Contract Closed-out Report) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาการดาเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ค้าในระยะยาวต่อไป
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ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ค้า
ในปี 2559 ปตท.สผ. ดาเนินการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสายโซ่อุปทาน
เพื่ อ พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ค้ า มี ก ารจั ด กิ จ กรรมการสั ม มนาผู้ ค้ า (Vendor Symposium) โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ อบรมและชี้ แ จง
กระบวนการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาผู้ค้า พร้อมทั้งการสื่อสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าและระบบความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE MS) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ค้าเข้าร่วมถึง 70 ราย
ปตท.สผ. ยั ง มี กิ จ กรรมการสั ม มนาคู่ ค้ า (Supplier Day) โดยเชิ ญ ผู้ ค้ า หลั ก เข้ า ร่ ว มหารื อ เพื่ อ สร้ า ง
นวัตกรรมใหม่ๆ และความคิดริเริ่มในการลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพในการดาเนินงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงการสร้างความเข้าใจ
อัน ดีต่ อ การดาเนิ นธุ รกิ จร่วมกัน ระหว่างผู้ ค้าและ ปตท.สผ. นอกจากนั้น ยังมี การดาเนิ น งานด้ านความรับผิ ด ชอบของธุร กิจต่ อ สังคม
(Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ร่วมกับผู้ค้าและผู้รับเหมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับ
ชุมชนในทุกๆ พื้นที่ที่ ปตท.สผ. เข้าไปดาเนินงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยในเดือนกันยายน 2559 ได้ร่วมกันทาความสะอาดและเก็บขยะ
ตามแนวชายหาดของหาดทรายรี อาเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยกิจกรรม CSR นี้ ได้สร้างเสริมความสามัคคีระหว่างองค์กรและความสัมพันธ์
ที่ยั่งยืนกับชุมชนและผู้ค้า เพื่อนาไปสู่การเพิ่มผลผลิต การเติบโตที่ยั่งยืน และการทางานร่วมกันอย่างปลอดภัยเพื่อโลกสีเขียวต่อไป
การจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น
ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถ
ของผู้ค้าในประเทศไทยให้แข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทย กระจายรายได้สู่คนไทย รวมทั้งลดการรั่วไหล
ของเงินตราไทยออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระยะยาวกับชุมชน
ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดาเนินการ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ค้าดูแลและรับผิดชอบต่อ
สังคม ชุมชน จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนของสินค้าและสนับสนุนการจัดหาในท้องถิ่นด้วย
การร้องเรียน
เพื่อให้ผู้ค้าแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสุจริตต่อการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย การกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ของกรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ ที่กระทาการ
แทน ปตท.สผ. รวมถึงให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลใดๆ ที่ให้ความร่วมมือกับ ปตท.สผ. ด้วยความสุจริตใจ ปตท.สผ. จึง
ได้เปิดช่องทางต่างๆ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ค้า (CG Hotline Channels) อาทิ การส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง cghotline@pttep.com
หรือการแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ www.pttep.com หรือโทรสารหมายเลข +66-2537-4949
(9)

เจ้ำหนี้

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเจ้าหนี้ต่างๆ ของ
ปตท.สผ. โดยการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสาคัญต่อ
ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็ว และความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย โดยสารสนเทศที่สาคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทางด้านข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญ ชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน

ส่วนที่ 2 หน้า 66

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
สาหรับผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้อื่น ปตท.สผ. ได้ดาเนินการออกหุ้นกู้ ตามข้อกาหนดกฎหมายและประกาศ
ต่างๆ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคานึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้ และเงื่อนไขตาม
สัญญากู้ยืมต่างๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความ
เสียหายอันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมด้วย
(10)

คู่แข่ง

ปตท.สผ. ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นมืออาชีพและเสมอภาค ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่โปร่งใส
และเป็นธรรม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดย ปตท.สผ. ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนด
สาหรับการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อ งกับคู่แข่งในแต่ละพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจ ทั้ งนี้ รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคู่แข่ง
ปรากฏในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการแข่งขันทางการค้า
(11)

ขนบธรรมเนียมประเพณี

ในการเข้าไปดาเนินงานในท้องที่ต่างๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบัติอันคานึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของท้อ งถิ่นนั้นๆ โดยได้จัดให้มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจาก
สถานทูตฯ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อพึงระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นแก่พนักงาน
ที่จะไปทางานในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(12)

สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายด้านสิท ธิม นุษยชนอย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริม สิทธิมนุษยชนขั้น
พื้นฐาน ดังแสดงในการกากับดูแ ลกิจการที่ดีแ ละจริยธรรมธุร กิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เคารพกฎหมายท้อ งถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และ
ค่านิย ม ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน และปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ โดยไม่เลือ กปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่จ้างแรงงานเด็กหรือการไม่ใช้
แรงงานบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุนจะมีกฎหมายท้องถิ่นกาหนดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้หรือไม่ก็ตาม โดย
ปฏิ บัติสอดคล้องตามหลักสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN – Universal Declaration of Human Rights) และข้อตกลงร่วมต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ สนธิสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานและปฏิญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยสิทธิของ
ชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact หรือ UNGC) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ต่อเนื่องเป็นปีที่สอง
ในปี 2559 ปตท.สผ. ยั ง ได้ ร่ ว มกั บ 14 องค์ ก รที่ ต ระหนั ก ถึ ง การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น จั ด ตั้ ง เครื อ ข่ า ย
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand) เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจของไทยได้เข้าใจถึงความสาคัญ
ของการดาเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนภายใต้ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอีกด้วย
ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและถูก สุขอนามัย
และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับ ปตท.สผ. รวมถึงการว่าจ้างคู่ธุรกิจที่มีการดาเนินงานภายใต้กรอบ
จริยธรรมและไม่ละเมิดสิท ธิมนุษ ยชน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและพนักงานผ่านตัวแทนพนักงานใน
คณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม
และจาเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
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กฎหมำย

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนินธุรกิจ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องทาความเข้า ใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานกลางในการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งได้แก่
ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และตั้งแต่ปี 2556 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ประกาศนโยบายการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance
Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ. ทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของแต่ละคนในการส่งเสริมให้ การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของ
พนักงานผ่าน Compliance Program
9.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
9.1.3.1 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน
การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่ มีความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ
กับข้อมูลข่าวสารที่ต้อ งแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และ
ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็ นไปตามที่กาหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานสื่อสารองค์กร (Corporate Communications) คอยดูแลให้ข้อมูล
และตอบข้อซักถาม
สารสนเทศที่สาคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2559 การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผ ยแก่สาธารณะ
โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รายงานความรับผิดชอบต่อรายงานทางการเงิน ไว้ในรายงานประจาปีด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเปิดเผย
งบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจาปีฉบับก่อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อมูลก่อนและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไม่มีผลแตกต่างที่มีสาระสาคัญแต่อย่างใด
สาหรับการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลตามกฎเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ และสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดไว้ ซึ่งได้แก่ การได้มา/จาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายเงินปันผล
บทวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการและการบริหารความเสี่ยง จดหมายเชิญประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผล
ต่อการตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการกากับดูแลกิจการที่ดีไว้ในรายงานประจาปีและแบบ 56-1 ด้วย
ข้อมูลต่างๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญอื่นๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อ มูลข่าวสารได้ทันต่อ เหตุการณ์ เข้าถึงข้อ มูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่สุด
ซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลสาคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดาเนินงานที่นาเสนอต่อ
นักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กาหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนาเสนอข้อมูล
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ข้อมูลการเงินและผลการดาเนินงานย้อนหลังในรูปแบบ Microsoft Excel ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ซึ่งออก
บทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์ การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ซึ่งรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจาปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทาสื่อเผยแพร่เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลประกอบการและการดาเนิน
ธุรกิจของ ปตท.สผ. ในรูปแบบของวิดีโอ และเอกสารเผยแพร่ในรูปแบบ Infographic แก่นักลงทุนอีกด้วย
ปตท.สผ. มีการจัดทาวารสารนักลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ชื่อ Explorer’s Journal ซึ่งรวบรวมข้อ มูลเกี่ยวกับ
ผลประกอบการรายไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่สาคัญ
ในช่วงเวลานั้นๆ รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้จัดทาเป็น 2 ภาษาและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ที่สนใจ พร้อมทั้งเผยแพร่ในเว็บไซต์ ถือเป็นการเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถรับข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้อย่างต่อเนื่อง และทันต่อ
เหตุการณ์อีกช่องทางหนึ่ง
ในรอบปี 2559 ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 30 เรื่อง และจัดกิจกรรม
เพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้
กิจกรรม

จำนวน (ครั้ง)

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshows/Conferences) ทั้งในและต่างประเทศ

13

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)

4

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าชมพื้นที่ดาเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)

7

การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุน (Knowledge Sharing)

4

การพบกับนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)

50

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบนักลงทุนรายย่อย เช่น
งาน SET in the City และการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน ทั้ง นี้ ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ปตท.สผ. ได้จัด
ให้มี หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกั บ ปตท.สผ. ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลของ ปตท.สผ. แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสาคัญ
ของการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดาเนินการอย่างดีที่สุด
9.1.3.2 นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ ปตท.สผ. ให้แก่
นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักวิเคราะห์แ ละผู้ลงทุน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบประสานงาน และให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารของ ปตท.สผ.
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นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ 3 วิธี ดังนี้
(1)

ทางโทรศัพท์: +66-2537-5919, +66-2537-5304, +66-2537-5779 และ +66-2537-4446

(2)

ทาง e-mail: ir@pttep.com

(3)

ทางโทรสาร: +66-2537-4444

9.1.4 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่ตามที่ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท” โดยมีบทบาทที่สาคัญในเรื่องต่างๆ ดังนี้
(1)

การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็น ผู้ ตัด สิน ใจเกี่ ยวกับ นโยบายการด าเนิ น งาน วิสัยทั ศ น์ พั นธกิ จ ค่านิ ยม แผนงาน
งบประมาณ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้ องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คาแนะนากับฝ่ายจัดการ
ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ปตท.สผ. คือ เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม
(2)

การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีทางชี้นาการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิ ทธิภาพ
จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามส่วนด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับโดยทั่วไป และได้จัดให้มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลในเรื่องนี้
(3)

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้
กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นั กลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ปตท.สผ. จัดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่ เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยง
ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอ
และเชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประมวลผลอย่างสม่าเสมอ
(4)

การบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่กากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่เป็น Standing Sub-Committee พร้อมทั้งกาหนด
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกากับและ
ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ
กาหนดแผนการดาเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
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(5)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นผู้กาหนดเครื่องมื อในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงกาหนดให้มี
การเปิดเผยในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนซึ่งได้กาหนดเรื่องนี้ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิ บัติเป็น
มาตรฐานด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
(6)

การกากับการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ในทุกพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ
รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิ บัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและขั้นตอน
การทางานของกลุ่ม ปตท.สผ. มีความถูกต้องและรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้หน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี้
9.2

คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่
ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอี ยดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ
รับผิดชอบ และได้กาหนดคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
ในระเบี ย บของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ งแต่ ละคณะ โดยสมาชิ กของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรรษั ทภิ บ าลต้ อ ง
ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องประกอบด้วย
กรรมการอิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกาหนดให้
กรรมการอิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุม
ของแต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสม่าเสมอ และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1
และรายงานประจาปีเป็นประจาทุกปี
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจานวน 5 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2) คณะกรรมการตรวจสอบ
(3) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการสรรหา และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อ
กรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จานวนครั้งการประชุม จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม และนโยบายการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” และรายงานการทาหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ปรากฏในหัวข้อ “รายงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงสุด
9.3.1 กำรสรรหำกรรมกำร

ในการสรรหากรรมการ เมื่อมีตาแหน่งกรรมการว่างลง คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่จาเป็น
และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์
และเป็นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ. รวมทั้งให้ความสาคัญในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงเพศ
และความเป็นอิสระของกรรมการ และคานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้านและโปร่งใส
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และจะวิเคราะห์ความเพียงพอและความเหมาะสม (Gap Analysis) ของ Skill Mix ปัจจุบันและ Target Skill Mix โดยในปี 2559 – 2560
ปตท.สผ. ให้ความส าคั ญกับ Target Skill Mix ด้าน Risk & Crisis Management และ Economics & Finance เป็ น Priority หลั ก เพื่ อให้สอดคล้อง
กับ Strategic Direction ปี 2559 – 2560 ของ ปตท.สผ. คือ Reset, Refocus, Renew ที่เน้นการบริหารความเสี่ยง การลดต้นทุน และการปรับเปลี่ยน
กลยุทธ์การลงทุนให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ามันที่มีความผันผวนสูง รวมถึงสถานการณ์เศรษฐกิจและ Global Demand/Supply
คณะกรรมการสรรหาจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการโดยพิจารณาจาก
ทาเนียบบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. (Directors’ Pool ของ ปตท.สผ.) บัญชีรายชื่อคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool ของ สคร.) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มี ทักษะหรือความเชี่ยวชาญ
ในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึง
ข้อเสนอของผู้ถือ หุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือ กตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า (หากมี) เพื่อประกอบการ
พิจารณากรณีกรรมการครบวาระด้วย
การเลื อ กตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่งเมื่ อ ครบวาระ ต้อ งได้รับ อนุ มัติจากที่ ประชุมสามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
(1) คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ที่เหมาะสม รวมถึงมีคุณสมบัติและไม่มี
ลักษณะต้องห้าม แล้วเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ โดยบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจาก คนร. และคณะกรรมการ ปตท.สผ.
จะได้รับการบรรจุชื่อในระเบียบวาระการประชุม พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการและ คนร. (ถ้ามี) นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้ นเพื่อ
เลือกตั้ง ทั้งนี้ เป็นสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายที่จะเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการได้ ปตท.สผ. จึงได้เพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อกรรมการ
ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน – 31 ธันวาคม 2558 โดยได้แจ้งให้ผู้ลงทุนทราบผ่านช่องทางการแจ้งข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. โดยมีหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อกรรมการล่วงหน้าพร้อมทั้งแบบเสนอชื่อกรรมการ แสดงอยู่บน
เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
(2) ในกรณีที่จานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงได้ รับการเลือ กตั้ง
ในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคค ล
และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
(3) ในกรณีที่จานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจานวนเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจานวนกรรมการที่ จะพึง
ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วย
การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ด้วย ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระเดิม
ที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ออกไป
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9.3.2 กำรสรรหำผู้บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตาแหน่งบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารและ
กากับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) ดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งนี้ กรณีสรรหา
และบรรจุบุคคลจากภายนอกลงตาแหน่งบริหารจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสั มภาษณ์ และการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับบริหารด้านการตรวจสอบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย
9.4

การพัฒนากรรมการและผูบ้ ริหาร
9.4.1 กำรพัฒนำกรรมกำร
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

(1) การรับฟังการบรรยายสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กับผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ ง
การก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี และจริยธรรมธุรกิ จของกลุ่ ม ปตท.สผ. และข้ อมู ลที่ จ าเป็ นและเป็ นประโยชน์ ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ กรรมการอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
(2) การได้รับคู่มือกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ
(3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจและเป็น
ประโยชน์ในการทางานของกรรมการบริษัท
กรรมการใหม่ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศจะต้อ งประเมินประสิทธิภ าพการจัดปฐมนิเทศ เพื่อ นาผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย
นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทาหน้าที่ประธาน
กรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย
การอบรมของกรรมการ
ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ
ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of
Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนาอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทาหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยในปี 2559 มีกรรมการ
เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 11 คน ดังนี้
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รำยชื่อกรรมกำร
(1) นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

หลักสูตร
- การเสวนาเชิงวิชาการ The Power of Culture: From Performance Culture to Winning Culture
ของ IOD
- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD

(2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD

(3) นายมนัส แจ่มเวหา

- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD

(4) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

-

(5) พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

- Director Certification Program (DCP 216/2016) ของ IOD

(6) นายปิติ ตัณฑเกษม

- Boards that Make a Difference (BMD 2/2016) ของ IOD
- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD

(7) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD

(8) นายทวารัฐ สูตะบุตร

- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD

(9) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD

(10) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD

(11) นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

- Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD
- Director Certification Program (DCP) 224/2016

Board that Make a Difference (BMD 1/2016) ของ IOD
How to Develop a Risk Management Plan (HRP 9/2016) ของ IOD
Risk Management for Corporate Leaders (RCL 26/2016) ของ IOD
Anti-Corruption: Leadership Role of the Board ของ IOD

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program
(DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จานวน 12 คน และ 1 คน ตามลาดับ รวมทั้งสิ้น 13 คน จากกรรมการทั้งหมด
15 คน หรือร้อยละ 86.67 และ ปตท.สผ. ได้สมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และ
ในทุกครั้งที่ ปตท.สผ. ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือ เอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะนาส่งข้อมู ล
ดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
ปตท.สผ. ได้เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายให้แก่คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2559 ได้จัดทั้งสิ้น 2 ครั้ง ในหัวข้อ “ร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมฯ และผลกระทบต่อ ปตท.สผ. (แปลงใหม่)”
และ “ความรู้เรื่องคาจากัดความ Reserves Resource ที่ ปตท.สผ. ใช้อยู่ในปัจจุบัน” โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการแจ้ง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้วย
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9.4.2 แผนสืบทอดตำแหน่งงำนของผู้บริหำร
ปตท.สผ. มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่ง งาน (Succession Planning) เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ
และเพื่อบรรจุลงโครงสร้างองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5 ปีตามแผนขยายธุรกิจของบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของ
บริษัทในอนาคต โดยมีคณะกรรมการกากับดูแลและพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
เป็นผู้สืบทอดตาแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม PTTEP Management Success Profile ของแต่ละ Business Area (Asset
Management, Business Development, Technical Support และ Business Support) ซึ่งประกอบด้วยขีดความสามารถ (Competency)
คุณลักษณะ (Personal Attribute) ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริษัทและธุรกิจของบริษัท (Organization Knowledge) ประสบการณ์ (Experience)
และผลประเมินศักยภาพสูงสุดที่เล็งเห็นได้ในปัจจุบัน (Currently Estimated Potential หรือ CEP) เมื่อได้รายชื่อผู้สืบทอดตาแหน่งงานนั้นๆ แล้ว
บริษัทจะมีการกาหนดแผนพัฒนารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้านความรู้ความสามารถในงาน ทักษะ
การบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทางานร่วมกับผู้อื่นตามค่านิยมและวัฒ นธรรมองค์กร เพื่อ ให้ผู้สื บทอดตาแหน่งงานมี
คุณสมบัติพร้อมที่จะดารงตาแหน่งได้ตามกาหนดเวลาที่ต้องการ
9.4.3 กำรแต่งตั้งและแผนสืบทอดงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมการสรรหา มีบทบาทเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบ
เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์
วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะในด้านต่างๆ ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการสารวจและผลิตปิโตรเลียมต่อ ปตท.สผ.
เช่น มีวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์พลังงาน มีความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการดาเนินงานโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งคานึงถึง
โอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้วย
ปตท.สผ. มีการกาหนดแผนสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ ปตท.สผ.
มีความพร้อมหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจน
ลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ปตท.สผ. โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
(1) ปตท.สผ. ร่วมกับคณะกรรมการจัดการกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee หรือ PTTGMC) จัดโปรแกรม
พัฒนาผู้บริหารระดับสูงของกลุ่ม (Group Leadership Development Program หรือ GLDP) โดยมุ่งเน้นกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อม เพื่อที่จะเข้ารับการคัดเลือกให้สืบทอด
ตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ของ ปตท.สผ. เป็นกรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย
(2) คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามข้อ (1) และนาเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริษัท
ปตท. พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อมาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ.
(3) คณะกรรมการสรรหา ปตท.สผ. พิจารณาผู้บริหารที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะ
ผู้ถือ หุ้นใหญ่ตามข้อ (2) โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีศักยภาพสู งใน ปตท.สผ.
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือ กจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ
ปตท.สผ. การมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) และวิสัยทัศน์ในการนาพา ปตท.สผ. ให้เจริญ เติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์
ที่คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดไว้
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(4) คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อพร้อมข้อคิดเห็นและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อไป
9.5

อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
9.5.1 อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่มีอานาจลงชื่อเป็นสาคัญเพื่อผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกแทนบริษั ท
(ข้อ 9 วรรคหกของข้อบังคับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว)
9.5.2 อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่กระทาการแทนบริษัทในการ
ดาเนินงานตามปกติธุรกิจให้เป็นไปตามวั ตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของ ปตท.สผ. การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทาน
ปิโตรเลียม หรือสัญญาต่างๆ ของบริษัทและกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เป็นผู้รักษาการและมีอานาจในการดาเนินการตามระเบียบ
ของ ปตท.สผ. ได้แก่ ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญ ชี พ.ศ. 2555 ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548 ระเบียบ
การจัดหาพัสดุทั่วไป พ.ศ. 2558 ระเบียบการจัดหาเพื่อการประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2558 และระเบียบการบริหาร
โครงการลงทุน พ.ศ. 2557 โดยให้ใช้วิธีปฏิ บัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ป ระกอบธุรกิจปิโตรเลียมและให้คานึงถึงประโยชน์ของ
ปตท.สผ. เป็นสาคัญ รวมถึงการมอบอานาจ โดยผู้รับมอบอานาจ หรือผู้รับมอบอานาจช่วงทุกช่วงต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในลักษณะใดๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อานาจดังกล่าว
9.6

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
รายละเอียดปรากฏในหมวด “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” หัวข้อ “นโยบายการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.”

9.7

การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ และจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดารงตาแหน่ ง

ปตท.สผ. กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ซึ่งตามข้อบังคับ ปตท.สผ.
กาหนดให้มีไม่เกิน 15 คน ทาให้กรรมการมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่งต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้ง
กลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนได้ปฏิบัติงานต่อเนื่อง
อย่างมี ประสิ ทธิภ าพ เพื่ อ ประโยชน์สู งสุ ดต่ อ ปตท.สผ. และผู้ ถือ หุ้น โดยรวม นอกจากนี้ เพื่ อ ให้ ปตท.สผ. ได้ รับ ประโยชน์ จากความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการสั่งสมมาตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง ปตท.สผ. จึงไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของ
กรรมการที่เข้มงวดเกินไป (เช่น 2 วาระหรือไม่เกิน 6 ปี) เพื่ อให้คณะกรรมการสรรหาได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุด
มาดารงตาแหน่งกรรมการ อันจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง ปตท.สผ. และผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดส่วนประกอบ
สาคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ จานวนบริษัทจดทะเบียนอื่นที่กรรมการดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารอยู่ ต้องไม่เกิน 4 บริษัท
โดยข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท” ทั้งนี้ ปัจจุบันไม่มีกรรมการคนใดที่ดารงตาแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นเกิน
3 บริษัท ซึ่งปฏิบัติได้ดีกว่าที่บริษัทกาหนด สาหรับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริษัทได้มีมติ
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 เห็นสมควรปรับวาระการดารงตาแหน่งของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุดเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการ
โดยมีผลตั้งแต่เดือนเมษายน 2559 เป็นต้นไป
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9.8

การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จั ดการใหญ่ รวมทั้งการกาหนดอานาจหน้าที่

ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ของ ปตท.สผ. เลือกตั้งจากกรรมการซึ่งเป็นคนละบุคคลกัน
เสมอและประธานกรรมการไม่ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจาวัน ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และ
การบริหารงานปกติประจาวันออกจากกัน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1)

มีภาวะผู้นาและบทบาทหลักในการกากับดูแลให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ

(2) กาหนดระเบียบวาระการประชุมตามหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
(3) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพและดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งกาหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อ งทุก คณะเพื่อ ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่แ ละการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9.9

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ปตท.สผ. กาหนดให้ความเป็นอิสระเป็ นปั จจัยที่สาคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ หากไม่มี ผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสม
ดังกล่าวให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่นๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบัน คือ นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัทที่กาหนดไว้เข้มกว่ากฎหมายและได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานได้อย่างเป็นอิสระดีมาก ปตท.สผ. มีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะเช่นทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางาน รวมทั้งเพื่อเป็นการตรวจสอบ
การทาหน้าที่ของประธานกรรมการ โดยนาผลคะแนนที่ได้จากการประเมินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงานประจาปีด้วย (ผลประเมิน
ประธานกรรมการโดยรวมสาหรับปี 2559 ได้มีการปรับปรุง Scale การให้คะแนนเป็น 1 = ปรับปรุง 2 = มาตรฐานตามที่คาดหวัง และ 3 = ดี
โดยประธานกรรมการได้ผลคะแนน 2.96 ซึ่งอยู่ในระดับดี) โดยรายละเอียดของผลประเมินประธานกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผล
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” นอกจากความเป็นอิสระของประธานกรรมการแล้ว กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็ น
ต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และการปฏิบัติงานในเวลาอื่นๆ ด้วย เพื่อกากับดูแล
ให้การดาเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
9.10 นโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อืน่ ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผู้บริหาร
ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าของประสบการณ์ที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจะได้รับจากการเป็น
กรรมการที่หน่วยงานอื่น อย่างไรก็ตาม เพื่อให้มีเวลาในการทางานให้กับ ปตท.สผ. ได้อย่างเต็มที่จึงกาหนดไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารสามารถรับตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือ
องค์กรอื่น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรือครอบครัว) ได้ตามความจาเป็นและไม่ทาให้เสียการงานของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
ก่อนและต้องไม่นาเอา ปตท.สผ. หรือตาแหน่งของตนใน ปตท.สผ. ไปพัวพันกับกิจการนั้นๆ โดยผู้บริหารที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้ไปเป็นกรรมการ
ในองค์กร หรือคณะใดๆ ในธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมหรือ ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผลตอบแทนที่ได้รับให้เป็นของ ปตท.สผ. หากได้รับ
มอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในกรณีอื่น ให้ผู้บริหารสามารถรับค่าตอบแทนจากการนั้นได้ ทั้งนี้ ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการที่
บริษัทอื่นของผู้บริหารแต่ละคนได้ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
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9.11 การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปตท.สผ. ให้ความส าคัญกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยกาหนดอยู่ใน
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งมีหลักการที่สาคัญดังนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นสาคัญ และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรม
ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2)

กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ ปตท.สผ. ทราบ

(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมในการพิจารณาหรือออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงมีการเปิดเผย
ในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่ม ปตท.สผ. ต้องเสียผลประโยชน์ หรือก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือขัดขวางการปฏิบัติงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก
ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการใดต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดาเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
(3) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เมื่อมีข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจว่า การปฏิบัติงานของตน หรือการที่ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มีการดาเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวกับ ปตท.สผ. โดยทันที
9.12 จริยธรรมธุรกิจ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นวิถีทางชี้นา
การดาเนินธุรกิจที่ดี สาหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิ
และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่ง จะสร้างให้เกิดความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดาเนินงาน ที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสของ ปตท.สผ. และสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นส่วนหนึ่งของ “การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุร กิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)”
ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2532 และมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
โดยฉบับปัจจุบันได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ. โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างคาถาม รวมถึงข้อมูลเพื่อการศึกษาเพิ่มเติม
และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง จานวน 10 เรื่อง ที่สะท้อนถึงคุณค่าองค์กรในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร
และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
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(1)

การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง

(2)

ความเป็นกลางทางการเมือง

(3)

การทรัพยากรบุคคล

(4)



สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน



ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ข่มขู่คุกคาม



ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์



การทางานอื่น และการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของผู้บริหาร และพนักงาน

การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน


การบันทึก การใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล



การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ



การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา



การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน

(5)

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(6)

การจัดหาและสัญญา

(7)

การต่อต้านคอร์รัปชัน

(8)

การแข่งขันทางการค้า

(9)

การป้องกันการฟอกเงิน

(10)

ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ได้แจกจ่ายหนังสือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
เพื่อใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติด้วย ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาที่จะยึดถือการกากับดู แลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
เป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมทุน หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานที่ ปตท.สผ.
ติดต่อเป็นประจา และผู้ที่สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ภายใต้หัวข้อเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่ างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ดูแ ลให้มีการสื่อ สารในเรื่อ งดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
กรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และได้ขยายการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน
และตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในกลุ่มธุรกิจและสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ ย่อย
“การสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง” ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
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คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ติดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดาเนินงานด้าน CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจาทุกไตรมาส โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทสามารถ
ติดตามผลการดาเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังได้มีการพิจารณาแผนการดาเนินงานปี 2559
โดยนาผลการประเมินของปี 2558 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานของปีถัดไปด้วย เพื่อจะได้พัฒนาการดาเนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
9.13 ระบบการควบคุมภายใน
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนากรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013)
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า
และทรัพ ย์สิน ไม่รั่ว ไหล การรายงานทั้งทางการเงิน และไม่ใช่ก ารเงิน (Reporting) เพื่อ ใช้ภ ายในและภายนอก มีค วามเชื่อ ถือ ได้แ ละ
ทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงาน
ที่องค์กรได้กาหนดไว้ (Compliance) ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. สามารถสรุปตาม 5 องค์ประกอบ ได้ดังนี้
1.

สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)

ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้อมการควบคุมที่สร้างจิตสานึกและบรรยากาศของการควบคุมภายใน โดยดาเนินธุรกิจภายใต้หลักการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อนาไปสู่เป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน สง่างาม” มีคณะกรรมการบริษัททาหน้าที่กากับ
ดูแลและพัฒนางานด้านการควบคุมภายใน รวมถึงมีการกาหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และความรับผิดชอบอย่างเหมาะสม
กับการดาเนินงาน
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ให้ความสาคัญในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒนา และรักษาไว้
ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ รวมทั้งมีการกาหนดความรับผิดชอบในเรื่องของ
การควบคุมภายในเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรอีกด้วย
2.

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
และกากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ปตท.สผ. ได้นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล
ISO 31000 มาประยุกต์ใช้และได้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต
และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญที่อาจจะกระทบกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อที่จะสามารถจัดการได้อย่างทันเหตุการณ์
3.

มำตรกำรควบคุม (Control Activities)

ปตท.สผ. กาหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น มีมาตรการควบคุมผ่านทางนโยบาย
วิธีปฏิบัติงาน มีมาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี เป็นต้น และมีการทบทวนมาตรการควบคุมอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยัง
ส่งเสริมให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้
ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามที่ได้ออกแบบไว้
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4.

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information and Communication)

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล โดยจัดให้มีระบบประมวลผลข้อมูลที่มีคุณภาพ เหมาะสม
และเพียงพอต่อการดาเนินงานและตัดสินใจ กล่าวคือ มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เข้าถึงได้ง่าย ปลอดภัย ตรวจสอบได้ มีเสถียรภาพ
และจากัดไม่ให้ผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. ดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่ ปตท.สผ. ได้อย่างปลอดภัย
5.

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้ งในรูปแบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลอิสระ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบข้อบกพร่อง
ปตท.สผ. ได้กาหนดแผนการปรับปรุงและผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างทันเหตุการณ์ สาหรับการประเมินผลอิสระ ปตท.สผ. ได้จัดให้มี
การประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเป็นประจาทุ กปี และการตรวจสอบโดยสายงานตรวจสอบ
ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2559 ปรากฏในหมวด “การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง”
9.14 การบริหารความเสีย่ ง
คณะกรรมการและผู้บ ริหาร ปตท.สผ. ให้ค วามสาคัญ ในการบริหารความเสี่ยงที่ มีประสิท ธิผล เนื่อ งจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ปตท.สผ. จึงได้กาหนดขอบเขตความเสี่ยง
ที่ยอมรับได้ขององค์กร (PTTEP Risk Appetite Statement) และกรอบการกากับดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Governance Framework)
เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และมีนโยบายบริหารความเสี่ยงที่กาหนดให้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน รวมถึงผู้ค้า และผู้รับเหมา ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ ปตท.สผ. บรรลุ
เป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมั่นใจ
ปตท.สผ. ได้นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสาหรับการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้
ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ทั้งในระดับบริษัท โครงการ หน่วยงาน รวมถึงกระบวนการทางาน และการลงทุนต่างๆ เป็นต้น โดยมี
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ทาหน้าที่ดูแลความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ ยง และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
และรายงานให้ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและจิตสานึกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร
9.15 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.15.1 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2559 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมี ค่าตอบแทนการสอบบัญ ชีให้แก่
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสานักงานสอบบัญชีอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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(2)

ค่าบริการอื่น* (Non-Audit Fee)
สาหรับปี 2559 ปตท.สผ. ไม่ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สตง.

* หมายเหตุ: "ค่าบริการอื่น" ในที่นี้ เป็นคาที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
9.15.2 สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2557-2559)
สตง. ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่องบการเงินรวมของ ปตท.สผ. อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
9.16 การปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรือ่ งอืน่ ๆ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและยึดมั่นในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ในระดับสากล โดยการนาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้นั้น จะคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดาเนินธุร กิจ
ของบริ ษัท และประโยชน์ต่อ บริษัท ผู้ถือ หุ้น และผู้มีส่ว นได้เสีย โดยรวมด้วย โดยมีเรื่อ งที่ ปตท.สผ. มีค วามก้าวหน้า ในการดาเนินการ
มากกว่าที่กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 2555 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น
(1) ในการเลือกตั้งกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะต้องได้ รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (Majority Voting) แม้ว่าจะมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่พึงแต่งตั้งในคราวนั้น
(2)

การกาหนดเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ปี และถือว่าขาดคุณสมบัติทันทีเมื่อมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์

(3) การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก
(4)

การกาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่

(5) การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการมอบฉันทะหลายทอดนั้น เป็นไปโดย
ถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
(6) คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ Skill Mix เป็นประจาทุกปี โดยกาหนดนิยามของทักษะหรือ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละด้านอย่างชัดเจน และกาหนด Target สาหรับ Skill Mix ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนากรรมการ รวมทั้งให้ความสาคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity)
โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศและเชื้อชาติด้วย
(7) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการเพศหญิงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระและจบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรงเป็น
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน รวมทั้ง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาชุดใหม่ประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมดเพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการสรรหากรรมการอย่างโปร่งใส ป้องกัน
Conflict of Interest และสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีด้วย
(8) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่ดาเนินการอย่างจริงจัง ตามแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานและ Board Performance Target โดยครอบคลุมการประเมินในทุกมิติ ทั้งในด้านการประเมินตนเองและแบบไขว้ การประเมิน
ประธานกรรมการ การประเมินคณะกรรมการทั้งคณะ และได้มีการนาผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น
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(9) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้งและประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 3 ครั้งในปี 2559 เพื่อ
หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย และได้แจ้งให้ CEO ทราบถึงผล
การประชุมด้วย
(10) ปตท.สผ. กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนของ CEO และผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้อ งกับผลการดาเนินงาน
ทั้ง ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผูกกับผลประกอบการของ ปตท.สผ. (Tied to Performance) และได้เปิดเผยสัดส่วนเปรียบเทียบ (Ratio)
ของค่าเฉลี่ยค่าตอบแทนของพนักงานและค่าเฉลี่ยของค่าตอบแทนของ CEO ด้วย
(11) การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง CG&BE ให้กับกรรมการ กรรมการเฉพาะเรื่อง ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มี
ประสิทธิภาพ เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยมีการกาหนดแผนงานที่ชัดเจนและดัชนีวัดผลการดาเนินงานเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจ
อย่า งเป็น ระบบ และมีร ะบบการติด ตามการดาเนิน งานในเรื่อ งนี้ โดยคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลเป็น ผู้กาหนดแผนงาน และดัช นี
วัดผลการดาเนินงาน โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการขยายการดาเนินการ
ไปสู่ผู้ค้าเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในกลุ่มธุรกิจและสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”
(12) คณะกรรมการบริษัทมีบทบาทอย่างจริงจังในการกากับ ดูแลให้ทุกคนในองค์กรนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี 6 ประการ
ไปใช้ในการดาเนินงาน โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ม อบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลนาหลักการ CG 6 ประการ
มาประเมินกระบวนการดาเนินงานที่สาคัญของ ปตท.สผ. ได้แก่ กระบวนการตัดสินใจโครงการลงทุน กระบวนการประมาณการราคาน้ามัน
กระบวนการประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน และกระบวนการด้อยค่าของสินทรัพย์ เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนาหลักการ CG ไปใช้ในกระบวนการ
ต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิผล รวมทั้งได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ฝ่ายจัดการในการพัฒนากระบวนการต่ างๆ ของ
ปตท.สผ. ตามหลักการ CG ด้วย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดาเนินการในแนวทางอื่นๆ ด้วย ดังนี้
(1) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับความเป็นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหาประธานกรรมการจาก
กรรมการอิสระเป็นลาดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผลหรือ มีความเหมาะสมในประเด็นอื่น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอื่น รวมทั้ง
พิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ทางาน รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นาที่ดี เป็นต้น
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการต่างๆ ในการตรวจสอบการทาหน้ าที่ด้วย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้ อ
“ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย
(2) ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดให้มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปตท.สผ. มีจานวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ ปตท.สผ. และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อช่วยติดตามดูแลในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
จานวน 5 คณะ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ชัดเจนระบุไว้ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเป็นประจาทุกปีด้วย
(3) เนื่ อ งจาก ปตท.สผ. มี สถานะเป็ น รัฐ วิสาหกิ จตามพระราชบั ญ ญั ติ วิธีก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 ปตท.สผ. จึ งต้ อ งมี
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือแล้ว
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(4) แม้ว่า ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด แต่ ปตท.สผ.
ให้ความสาคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น
รายย่อยอยู่เสมอ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย
(5) ปตท.สผ. มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่ององค์ประชุมขั้นต่า ในการลงมติการประชุมว่าต้อ งมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกาหนดว่าในกรณีที่
กรรมการขาดประชุมเกินกว่าสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ และกาหนด
ดัชนีให้การเข้าร่วมประชุมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Target) อีกด้วย ประกอบกับ
ปตท.สผ. ได้กาหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในรอบปี 2559 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกว่าสองในสาม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทุกครั้ง และก่อนการลงมติที่ประชุม
ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย
(6) ปตท.สผ. ไม่มีโครงการให้สิทธิแก่ผู้บริหารในการซื้อหลักทรัพย์ของ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม ปตท.สผ. จัดให้มีโครงการสะสมหุ้น
สาหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ที่ให้ผู้บริหารและพนักงานซื้อหุ้นบริษัท โดย ปตท.สผ. จะสมทบเงินให้
ส่วนหนึ่งทุกเดือน สม่าเสมอตลอดอายุโครงการ 5 ปี โดยหุ้นที่ซื้อจะมีช่วงระยะเวลาห้ามขาย 3 ปี นับแต่วันที่ได้หุ้นในแต่ละเดือน ซึ่ งเป็น
โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางานและสร้างความภักดีและเป็นเจ้าขององค์กรในระยะยาว
(7) เนื่องจากข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงไม่ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสน อ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น
(8) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการจัดส่ งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
อย่างเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเร็ว เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล ปตท.สผ. จึงจัด
ให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี นอกจากนี้ เนื่องจาก ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงิน
ของ ปตท.สผ. จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย จึงทาให้ปัจจุบัน ปตท.สผ. จัดส่ง
หนังสือเชิญ ประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 17 วันก่อนประชุม อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์
ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย
9.17 รางวัลต่างๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
(1) ปตท.สผ. ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการ
บริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจาปี 2559 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลั กษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย ปตท.สผ. ได้รับการประเมิน
ในระดับสูงสุดต่อเนื่องมาตั้งแต่การประเมินครั้งแรกของ IOD ในปี 2544
(2) รางวัลจากนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง คือ (1) The Asset Corporate Awards ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่
มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานเป็นเลิศทั้ง 5 ด้าน คือ ผลการดาเนินงานทางการเงิน การจัดการ การกากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อ ม และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้รับเป็นปีที่ 8 ติดต่อ กัน (2) รางวัล The Asset Best Initiative in Innovation
เป็ น ปี ที่ 2 ติ ด ต่ อ กั น (3) The Asset Best Investor Relations Team Award” เป็ น ปี ที่ 2 ติ ด ต่ อ กั น และ (4) The Asset Best Initiative in
Environmental Responsibility

ส่วนที่ 2 หน้า 84

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
(3) รางวัล Asia’s Best CFO (Investor Relations) ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รางวัล Best Investor Relations
Company (Thailand) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และรางวัล Asia’s Best Environmental Responsibility ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในงาน the
6th Asian Excellence Award 2016 จัดโดยนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของ
ฮ่องกงและเอเชีย
(4) ประกาศนียบัตรสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน
ปี 2559 (ระดับประเทศ) ในระดับเพชรและระดับทอง จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
(5) ใบรับรองการตรวจประเมินระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ตามมาตรฐาน ISO 22301: 2012 ซึ่งเป็นการรับรองว่า
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในระดับสากล สามารถดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องภายใต้ภาวะวิกฤติ
เพื่อตอบสนองและปกป้องผลประโยชน์และชื่อเสียงของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กรได้เป็นอย่างดี
(6) 3 รางวัลด้านสถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมยอดเยี่ยม
(SHE Award) ใน 3 โครงการ ได้แก่ แหล่งบงกชใต้ โครงการเอส 1 และโครงการสินภูฮ่อม ในงาน SHE Award ประจาปี 2559 โดยรางวัล
สถานประกอบกิจการปิโตรเลียมที่มีการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม (SHE Award) ถูกจัดขึ้นโดยกรมเชื้อเพลิง
ธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้าน อาชีวอนามัย ความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
(7) รางวัล Platinum Award ประเภท Best Community Programme Award จากงาน The 8th Annual Global CSR Summit
and Awards 2016 ประเทศอินโดนีเซีย จากโครงการ PTTEP-LKC DD คลินิกด้านสุข ภาพ ซึ่ง ปตท.สผ. ได้ร่วมมือ กับ Dompet Dhuafa
องค์กรที่ไม่แ สวงหากาไรที่ทางานด้านสังคมระดับชั้นนาของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อ ก่อ ตั้งโครงการ PTTEP-LKC DD ในปี 2557 โดยมี
เป้าหมายเพื่อให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองทางตอนเหนือของกรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
(8) รางวัล Bronze Stevie Award ประเภท Innovation in Community Relations ของ The Asia-Pacific Stevie Awards จาก
การดาเนินโครงการด้านสุขภาพ “โรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ” ให้กับชุมชนในบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานของโครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ มาตั้งแต่ปี 2552 เพื่อลดอัตราการติดเชื้อพยาธิในเด็กนักเรียน และนามาซึ่งสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น โดยได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้และตรวจรักษานักเรียนกว่า 6,000 คน
(9) รางวัล CFO ยอดเยี่ยม สาหรับกลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร จากงาน IAA Awards for Listed Companies 2015/2016 โดย
สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน ซึ่งมอบให้แก่คุณเพ็ญจันทร์ จริเกษม อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานการเงินและการบัญชี เป็นปีที่ 5
ติดต่อกัน โดย IAA Awards เป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนใน 8 กลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับการเสนอชื่อและให้คะแนน
จากนักวิเคราะห์และผู้จัดการกองทุน โดยพิจารณาจากความสามารถในการบริหารที่เป็นเลิศ การให้ข้อมูลอย่างครบถ้วน มีจรรยาบรรณและ
บรรษัทภิบาลในการดาเนินธุรกิจ รวมถึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง
(10) รางวัลดีเด่น รายงานความยั่งยืน ประจาปี 2559 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียน โดยการสนับสนุน
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒ น์ เพื่อส่งเสริมบริษัทจดทะเบียนที่มีการเปิดเผย
ข้อ มูลด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแ ลกิจการ (Environmental, Social, and Governance หรือ ESG) ในรูปแบบของรายงาน
ความยั่งยืน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้ลงทุนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกลุ่มต่างๆ
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(11) รางวัล SPE Distinguished Corporate Support Award ของเอเชียแปซิฟิกเหนื อ จากการประชุม SPE Asia Pacific Oil & Gas
Conference and Exhibition (APOGCE) โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีความโดดเด่นในการให้การสนับสนุน The Society of Petroleum
Engineers (SPE) ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ทั้งการเสียสละเวลาและบุคลากรเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมของ SPE ตลอดปีที่ผ่านมา
SPE เป็นองค์กรซึ่งผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมเข้ามาเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรในธุรกิจนี้ได้เพิ่มความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมปิโตรเลียม
(12) รางวัล BG Group’s Gold Hard Hat Award บริษัท บีจี เอเชีย แปซิฟิค พีทีอี ลิมิเต็ด จากการพัฒนาอุปกรณ์ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
ร้ายแรงของโครงการบงกช ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้านความปลอดภัยในกระบวนการผลิตก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. รางวัล
BG Group’s Gold Hard Hat Award เป็นรางวัลที่มอบให้กับผู้ที่ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นส่งเสริมพฤติกรรมด้านความปลอดภัยในการทางาน
(13) ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติในโอกาสที่ ปตท.สผ. เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ประเภทการจัดงานประชุมสัมมนาที่ปลอดคาร์บอน (Carbon Neutral Event) จากกิจกรรมชดเชยการปล่อยคาร์บอนที่องค์การบริหารจัดการ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) จัดขึ้น พิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้จัดขึ้นในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน” ประจาปี 2559
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9.18 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
9.18.1 รำยงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในการดาเนินงาน
และได้พัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน ที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด ทาหน้าที่กากับและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิ บาลทุกคนได้เข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง สาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 สรุปได้ดังนี้
(1) ประเมินและทบทวนการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับ กฎหมาย
แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนา รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนาเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การปรับปรุงระเบียบการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(2) ส่งเสริมให้การดาเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยติดตามผล
การจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงการพิจารณารับทราบ
การดาเนินการในเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก CG Hotline เป็นประจาทุกไตรมาส
(3) กากับดูแลให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒ นธรรมองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และปฏิบัติตาม
นโยบายของกลุ่ม ปตท.สผ. ในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
(4)
พิจารณาแผนกลยุทธ์ระยะยาวสาหรับโครงการเพื่อสังคมและการสื่อสารองค์กรระยะยาวปี 2559 - 2563 ของ ปตท.สผ.
นาเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงติดตามความคืบหน้าของผลการดาเนินงานในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป็นรายไตรมาส เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน
(5) กาหนดแนวทางการรายงานการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. (CG Report) ให้สอดคล้องตาม
หลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและหลักเกณฑ์ของสากล เพื่อจัดทารายงานเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders)
ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รั บมอบหมายด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ
ในการให้ความเห็นเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม

พลเรือเอก

ธนะรัตน์ อุบล
(ธนะรัตน์ อุบล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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9.18.2 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดารงไว้ซึ่งการจัดการที่มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลภายใต้การ ดาเนินธุรกิจสารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งเป็นธุรกิจที่ใช้เงินลงทุนจานวนมากและมีความเสี่ยงสูง อีกทั้งต้องดาเนินการร่วมกับบริษัทผู้ร่วมทุนอื่นๆ
และต้องปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ ที่มีความซับซ้อน คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้าที่ในการสอบทาน
รายงานทางการเงิน ระบบการควบคุมภายใน และระบบการตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เพื่อให้บริษัทสามารถดาเนินงานได้สาเร็จตามเป้าหมาย
โดยคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน ที่เป็นกรรมการอิสระทั้งหมด และกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้
ทั้งนี้ ในรอบปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง โดยได้มีการหารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบ
ภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าทีใ่ นปี 2559 ได้ดังนี้
(1)

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปีของ ปตท.สผ. ร่วมกับฝ่ายจัดการ
และมีผู้สอบบัญ ชี (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าการจัดทางบการเงินมี ความถูกต้อง
เพียงพอ และได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด กฎหมายและมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมทั้งมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
(IFRS) ในการจัดทางบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีการเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา เพื่ อเป็นประโยชน์
กับนักลงทุนหรือผู้ใช้งบการเงิน
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อการจัดทารายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
(MD&A) ในการให้ข้อมูลที่ชัดเจน ทันต่อเหตุการณ์ มีการอธิบายถึงการบริหารจัดการภายในบริษัทในเรื่องที่จะมีผลกระทบอย่างเป็นสาระสาคัญ
ต่องบการเงิน ตลอดจนมีการวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานอย่างรอบด้าน พร้อมทั้งระบุแผนการดาเนินงานในการรองรับ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศ
(2)

กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล และสนับสนุนให้ ปตท.สผ.
มีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) โดยได้ทางานร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน
และสนับสนุนการดาเนินงานของทั้งสองฝ่าย เพื่อให้ ปตท.สผ. มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในและลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับ
ที่ยอมรับได้ ส่งผลให้การดาเนินงานของ ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพสูงสุด และดาเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง
คณะกรรมการตรวจสอบมี การติดตามการด าเนิ นงานของ ปตท.สผ. อย่ างต่ อเนื่ อง โดยสนั บสนุ นให้ มี การทบทวน
โครงการภายหลังการตัดสินใจลงทุน และนา Lesson Learned ที่ได้มาปรับปรุง กระบวนการสาหรับการพิจารณาลงทุนในโครงการใหม่ๆ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยัง ให้มีสอบทานการดาเนินการในการทา Oil Price Hedging โดยเน้น เรื่อ ง
การจัดให้มีระบบการควบคุมภายในและ Check & Balance ที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(3)

กำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. เป็นสาคัญ ทั้งนี้
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกีย่ วโยงกัน เพื่อให้มั่นใจในความถูกต้องและครบถ้วน
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(4)

กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และ
ตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และให้มีการติดตามและ
ศึกษาร่างกฎหมายที่ออกมาใหม่ เพื่อให้ทราบแนวทางปฏิบัติและผลกระทบต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. รวมทั้งสนับสนุนให้มีการสื่อสารและ
ฝึกอบรมด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ให้กบั พนักงานอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ ของ
ปตท.สผ. และบริษัทย่อยจากฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ รวมทั้งผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจาก
สายงานตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ ความเห็นต่างๆ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีกระบวนการในการกากับดูแ ลการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความมั่นใจว่าบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนถูกต้อง
(5) กำรกำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทในการกากับดูแลงานตรวจสอบภายใน ดังนี้

การดาเนินงานของ ปตท.สผ.

อนุมัติแผนงานตรวจสอบประจาปีของหน่วยงานตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับความเสี่ยงที่สาคัญและทิศทาง


สอบทานรายงานผลการตรวจสอบทั้งในส่วนของการตรวจสอบภายในบริษัท (In-house Audit) และการตรวจสอบ
โครงการร่วมทุน (Joint Venture Audit)

พิจารณาประเด็นการตรวจสอบที่สาคัญและให้คาแนะนาต่อประเด็นจากการตรวจสอบ เพื่อให้มีการปรับปรุง
กระบวนการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีการติดตามการปรับปรุงแก้ไขทั้งกับหน่วยงานภายในบริษัทและบริษัทผู้ดาเนินการ
อย่างต่อเนื่อง

เสนอแนะให้มีการสรุปประเด็นที่ตรวจพบบ่อยในการตรวจสอบโครงการร่วมทุน เพื่อหารือร่วมกับบริษัท
ผู้ดาเนินการในการหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดประเด็นดังกล่าวอีก

สนั บสนุ น การด าเนิ นโครงการระบบสารสนเทศเพื่ อ การตรวจติ ด ตามอย่ างต่ อ เนื่ อ ง (Continuous Control
Monitoring System) ในกระบวนการ Procurement to Pay ซึ่ง เป็น การใช้ร ะบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตาม
ความผิดปกติที่เกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้ที่รับผิดชอบรวมถึงหน่วยงานตรวจสอบ ทราบถึงสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อดาเนินการแก้ไข
ให้ถูกต้อง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนในการร่วมมือกับภาครัฐในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน


พิจารณาทบทวนระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน



ประเมินผลงานประจาปีของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน



พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ และความเหมาะสมเพียงพอของอัตรากาลังของหน่วยงาน

ตรวจสอบภายใน
(6)

กำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาเสนอแต่งตั้ งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็ นผู้สอบบั ญ ชีของ ปตท.สผ.
รวมทั้งพิจารณาเสนอค่าตอบแทนในปี 2559 นอกจากนี้ ได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และสายงานตรวจสอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม
เพื่อรับทราบแผนงานและการดาเนินงานตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งประชุมร่วมกันในการนาเสนอเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit
Matters) และข้อมูลอื่นๆ ในรายงานผู้สอบบัญชีแบบใหม่ ตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่ปรับปรุงใหม่ ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใช้กับการรายงาน
งบการเงินประจาปี 2559 เป็นต้นไป
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(7)

กำรกำกับดูแลด้ำนอื่นๆ
ด้านการสอบทานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะต่อฝ่ายจัดการให้มีการพิจารณาสภาพแวดล้อมของเศรษฐกิจโลกที่สาคัญ
และเศรษฐกิจภายในประเทศที่มีผลต่อ ความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ทั้งในด้านการลงทุนและการปรับกลยุทธ์ ของบริษัท และให้ฝ่ายจัดการ
ติดตามปัจจัยที่ส่งผลต่อราคาน้ามัน เช่น แนวโน้มการใช้พลังงานที่อาจเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อให้ฝ่ายจัดการวิเคราะห์ทิศทางกลยุทธ์
ของบริษัทและบริหารจัดการให้บริษัทได้รับผลประโยชน์สูงสุด
คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริม
การกากับ ดูแ ลกิจการที่ดีข องบริษัท เพื่อ ประโยชน์ต่อ การดาเนิน งานของบริษัท ซึ่งทาให้ ปตท.สผ. มีม าตรฐานการดาเนินงานที่ดีเมื่อ
เทียบเคียงกับบริษัทในธุร กิจเดียวกัน รวมถึงเพื่อ รักษาผลประโยชน์ข องผู้ถือ หุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการตรวจสอบได้
รายงานผลการประชุมทุกครั้งให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง และคณะกรรมการตรวจสอบได้ ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา โดยวิธีการประเมินตนเอง จากคณะกรรมการบริษัท และจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผลการประเมินสรุปได้ว่าการปฏิบัติ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
ทั้งนี้ สาหรับภารกิจที่ได้ปฏิบัติในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นต่อการดาเนินงานและระบบการควบคุม
ภายในของ ปตท.สผ. ดังนี้

ระบบบัญชีและรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญ
ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในปัจจุบันและอนาคต และสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ.

ผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. คือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา

จากการสอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นว่า ปตท.สผ. ได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรม
เหมาะสม ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทารายการแล้ว

อำพน กิตติอำพน
(นายอาพน กิตติอาพน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
9.18.3 รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อย 3 คน กรรมการส่วนใหญ่
ต้องเป็นกรรมการอิสระ มีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท มีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาโครงสร้าง
และองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องจานวนคณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติ
กรรมการในด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ ปตท.สผ. การกาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่ง
กรรมการให้ เหมาะสม หลั กเกณฑ์ก ารเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือ หุ้นเสนอชื่อ กรรมการ รวมถึงการพิจารณาแผนการสืบ ทอดตาแหน่ งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้การบริหารงานของ ปตท.สผ. ดาเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ในปี 2559 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยมีสาระสาคัญของการประชุม สรุปได้ ดังนี้
(1) ทบทวน Skill Mix ของคณะกรรมการ ทั้ง Core Skills และ Specific Skills ที่เหมาะสมกับธุรกิจ และเชื่อมโยงกับทิศทาง
กลยุทธ์ของ ปตท.สผ. ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(2) พิจารณากาหนด Target Skill Mix ในการสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ โดยพิจารณาตามสภาวการณ์และ
ปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละปี เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบและมีสิทธิในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่อไป
(3) จัดทาทาเนียบบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. (Directors’ Pool) เพื่อ
ใช้ประกอบการพิจารณารายชื่อกรรมการตามบัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
และบัญชีรายชื่อกรรมการอาชีพในทาเนียบของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อจากผู้ถือหุ้น
เพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริษัทให้ความเห็นชอบและนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ.
(4)

พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อ มี

ตาแหน่งว่างลง
(5) พิจารณา Board Performance Target แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประธานกรรมการ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
(6) พิจารณาปรับปรุงระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหาโดยเพิ่มบทบาทที่สาคัญ ในการพิจารณาระบบการพัฒนา
ผู้บริหารระดับสูงให้มีความเหมาะสมและประสิทธิภาพของระบบ เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็น เพื่อรองรับการเติบ โต
ของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
ตลอดปี 2559
ปิติ ตัณฑเกษม
(นายปิติ ตัณฑเกษม)
ประธานกรรมการสรรหา
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
9.18.4 รำยงำนของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
ตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้ วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการส่ วนใหญ่ ต้ องเป็ นกรรมการอิ สระ ท าหน้ าที่ พิ จารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งโครงสร้างเงินเดือน
ของผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
ในปี 2559 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
สาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2559 สรุปได้ ดังนี้
(1) พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
เป็นอัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับผลประกอบการของ ปตท.สผ.
รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม
(2) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่
โดยคานึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลประกอบการของ ปตท.สผ. และเทียบเคียงได้กับบริษัท
ในกลุ่ม ปตท.
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจน
ได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลัก
ความเสมอภาค ยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. และตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กาหนด และได้รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจาและต่อเนื่อง

อัชพร จำรุจินดำ
(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
9.18.5 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่กาหนดไว้
เนื่องด้วยธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม เป็นธุรกิจที่มีความซับซ้อนทั้งทางเทคนิคและขั้นตอนในการดาเนินงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) จึงเป็นเรื่องที่ต้องคานึงถึงตลอดเวลา อย่างไรก็ดี ในปี 2559 ปตท.สผ.
ยังคงต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตราคาน้ามัน ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และผลประกอบการของ ปตท.สผ. ดังนั้น กรรมการบริหารความเสี่ยง
จึงมีบทบาทสาคัญในการพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเสี่ยงในด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)
ความเสี่ยงด้านการลงทุน (Investment Risk) และความเสี่ยงด้านการตลาดและการเงิน (Market and Financial Risks) รวมทั้งติดตามและ
บริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ 3 คน ทาหน้าที่กากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหาร
ความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กร
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง โดยสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ สรุปได้
ดังนี้
(1) กากับดูแลการบริหารจัดการความเสี่ยงในภาพรวมอย่างต่อเนื่องภายใต้ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite
Statement & Risk Limit) ทบทวนและให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแก้ไขนโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์กร (Enterprise Risk Management
Policy) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ISO 31000 โดยให้ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ การประเมินผลและ
การรายงานผล การจัดสรรทรัพยากรและให้การสนับสนุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมถึงแนวทางการบริหารจัดการความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ให้ความเห็นชอบในการโอนย้ายหน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในไปรายงานตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้มีการถ่วงดุลอานาจ (Check and Balance) ที่เข้มแข็งมากขึ้น
(2) บริหารจัดการความเสี่ยงในช่วงวิกฤตราคาน้ามัน โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงราคาน้ามันและการบริหารความเสี่ยง
ทางการเงินอย่างมีป ระสิทธิภ าพ ได้เสนอแนะให้มีการจัดตั้ง คณะทางานร่วมจากหลายหน่วยงาน (Steering Committee) เพื่อ ทบทวน
วัตถุประสงค์และปรับปรุงกระบวนการทางาน ซึ่งครอบคลุมถึงระบบการควบคุมภายในและการแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ความรั บผิดชอบที่ชัดเจน
การจัดตั้งคณะกรรมการประกันความเสี่ยง (Hedging Committee) รวมถึงการนาระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ อีกทั้งติดตามผลการดาเนินงาน
อย่างใกล้ชิด โดยให้มีการรายงานอย่างสม่าเสมอ นอกจากนั้น ยังติดตามการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ในด้านอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การ
ลดค่าใช้จ่ายและต้นทุนการผลิต (โครงการ SAVE to be SAFE) การทบทวนแผนการผลิตและแผนการลงทุนให้สามารถดาเนินการได้อย่าง
คุ้มค่าในเชิงพาณิชย์ (Production Optimization)
(3) บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อ ตอบสนองปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ ยนแปลงไป
โดยริเริ่มให้มีการปรับเปลี่ยนแนวทางการจัดทาแผนกลยุทธ์ ให้มีการนาเสนอในลักษณะ agenda based และกระตุ้นให้เกิดการหารือร่วมกัน
ในระดับคณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องกลยุทธ์และการบริหารจัดการโครงการลงทุน รวมทั้งปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ภายใต้แนวทาง 3R
ได้แก่ Reset (การปรับลดต้นทุนการดาเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน) Refocus (การปรับแนวทางการขยายการลงทุน เพื่อการเติบโต
อย่างมั่นคง) และ Renew (การพัฒนาด้านเทคโนโลยีและศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องอื่นๆ) ทั้งยังพิจารณากลั่นกรองและ
ให้ความเห็นชอบแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ ดัชนีวัดผลการดาเนินงาน ความเสี่ยงระดับองค์กร แผนการบริหารความเสี่ยง แผนการลงทุน
5 ปี (ปี 2560 – 2564) และงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 โดยมีข้อแนะนาการปรับปรุง KPI ให้สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ที่บริษัท
ให้ความสาคัญ
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(4) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในระยะยาว โดยเฉพาะความเสี่ยงทางด้านการลงทุน ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณากลั่นกรอง
การลงทุนในโครงการใหม่ การลดสัดส่วนการลงทุน หรือการยุติการลงทุน ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของ ปตท.สผ. (Growth Strategy)
และการบริหารโครงการลงทุ นในภาพรวม (Portfolio Rationalization) รวมทั้ งติ ดตามโครงการลงทุ นขนาดใหญ่ ที่ อ ยู่ ระหว่ างการพัฒ นา
(Development Projects) อย่างต่อเนื่อง เพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มมูลค่าในการลงทุน นอกจากนั้น ยังเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ
พิจารณาการลงทุนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ การพิจารณาพันธมิตรการลงทุนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnering) การจัดให้มีรูปแบบ
และข้อมูลการนาเสนอที่เป็นมาตรฐาน (Investment Template) การนาบทเรียนจากโครงการลงทุนในอดีต (Lesson Learned Checklist)
มาใช้เพื่อประกอบการพิจารณา และการส่งเสริมให้มีการนาเสนอความเห็นต่าง (Minority View) เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ในรอบปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายในการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ ด้วยความรอบคอบ
เต็มความสามารถ และเป็ นอิสระในการให้ความเห็น เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. รวมถึงผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
อย่างเหมาะสมแล้ว

เศรษฐพุฒิ สุทธิวำทนฤพุฒิ
(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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9.18.6 รำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. โดยรวม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกราย นักลงทุน และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.
นักลงทุน และผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระ 9 คน จากกรรมการทั้งคณะ 15 คน มากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท และเข้มกว่า
เกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้ในการมีกรรมการอิสระเพียง 1 ใน 3
ในปี 2559 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยมีสาระสาคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้
(1) ให้ข้อแนะนา ข้อ คิดเห็น ในการจัดเตรียมข้อ มูล เพื่อชี้แจงต่อ นักลงทุน ผู้ถือหุ้น ทราบถึงกลยุทธ์การดาเนินงาน
ในปี 2559 ในการรองรับสถานการณ์ราคาน้ามันตกต่า การปรับลดต้นทุนและค่าใช้จ่าย แผนการลงทุน และแผนการบ ริหารโครงการต่างๆ
รวมถึงการศึกษาโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ ทั้ง E&P และธุรกิจอื่นในอนาคต ให้มีความเข้าใจและมั่นใจต่อการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ.
(2) พิจารณา ให้ข้อคิดเห็น เรื่องกลยุทธ์การดาเนินการด้าน LNG ร่วมกับ ปตท. เป็น Value Chain โดยสานประโยชน์
จากความเข้มแข็งและประสบการณ์ด้าน Trading เข้ากับงาน Upstream ที่ ปตท.สผ. มีความชานาญเพื่อพัฒนาธุรกิจเป็นรูปแบบครบวงจร
(3) พิจารณาให้ข้อเสนอแนะในประเด็นร่างพระราชบัญญัติปิโตรเลียมใหม่ เพื่อให้ ปตท.สผ. มีความพร้อมในการดาเนินงาน
ประมูลสัมปทานรอบใหม่ รวมถึงสัมปทานที่จะสิ้ นสุดระยะเวลา และสามารถแข่งขันได้ เพื่อรักษาระดับการผลิตปิโตรเลียมให้เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ภายในประเทศ
(4) พิจารณากาหนดหลักเกณฑ์ในการควบคุม ป้องกัน การใช้ข้อมูลภายในที่ยังไม่เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อคุ้มครอง
สิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
(5) กาหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระประจาปี 2560 และพิจารณารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการอิสระ
เพื่อเปิดเผยในรายงานประจาปี 2559
(6) ให้ความเห็นและซักถามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาระเบียบวาระที่มีรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระ
จะต้องไม่เข้าร่วมประชุมและไม่ออกเสียง เพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีอิทธิพลใดๆ อยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระ
เพื่อให้มั่นใจว่าการตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของ ปตท.สผ. และไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยและ
ผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการอิสระปฏิบั ติหน้าที่โดยเสนอแนะและให้ความเห็นในเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้น
และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบยิ่งขึ้น
ปรัชญำ ภิญญำวัธน์
(นายปรัชญา ภิญญาวัธน์)
ประธานกรรมการอิสระ
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวมการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ปตท.สผ. ยึดมั่นการดาเนินงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัทในการเป็นบริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาในเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วย
ผลการดาเนินงานที่สามารถแข่งขันได้ เทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
ของ ปตท.สผ. ทุกด้าน
ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือที่เรียกว่า G.R.O.W.T.H Policy ประกาศใช้ทั่วทั้งองค์กรเพื่อเป็นการแสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่มีความท้าทายในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนดูได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท)
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จั ดทาแนวปฏิ บัติ ด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Guideline) โดยได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานของบริษัทในประเด็นที่สาคัญ ต่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะมีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุม ดูแลการดาเนินงานในแต่ละด้านสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เช่น นโยบายความ
รับผิดชอบต่อสังคมที่ยึดหลัก ISO 26000 นโยบายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ที่ยึดหลักปฏิบัติที่ดีของสมาคม
ผู้ผลิตน้ามันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers หรือ IOGP) และระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ที่ยึดถือหลักปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
สาหรับด้านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. แบ่งการดาเนินงานในเรื่องดังกล่าว แบบแยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในด้านนั้นๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน จึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2559
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
ปตท.สผ. มีตัวชี้วัดการดาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อ มในระดับบริษัท ทั้งในด้าน การบริหารจัดการตาม
แผนงานความยั่งยืน และในด้านผลการดาเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้น กระบวนการทางธุรกิจต่างๆ ตั้งแต่
การวางแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงองค์กร กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และการรายงานผลการดาเนินงาน จึงมีสาระสาคัญด้านการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดทั้งหมดมี
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
ปตท.สผ. มีการจัดทารายงานความยั่งยืนที่มีความสอดคล้องกับแนวทางการจัดทารายงานความยั่งยืนของ Global Reporting
Initiative (GRI) และแนวทางการรายงานข้อมูลที่ดีอื่นๆ ของอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนเป็นการสื่อสารความก้าวหน้า
ในการปฏิบัติตามหลัก 10 ประการ ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่ มีสาระสาคัญต่อการดาเนินธุรกิจที่ยั่งยืน
ที่สอดคล้อ งกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นข้อ มูลที่สาคัญ ต่อ บริษัท เพื่อ ให้ผู้มีส่วนได้เสีย รับทราบถึงการดาเนินงานด้าน
ความยั่งยืนของ ปตท.สผ.
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2559
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10.3 การดาเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
ในเดือนสิงหาคม ปี 2559 บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ในประเทศออสเตรเลียได้รับคาฟ้องให้รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดจาก
น้ามันรั่วไหลของโครงการมอนทาราเมื่อปี 2552 โดยกลุ่มผู้ฟ้องอ้างว่าเหตุการณ์ดังกล่าวมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในทะเลติมอร์และส่งผล
กระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในทะเลแถบติมอร์ตะวันตก ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งคาฟ้องดังกล่าวได้ยื่นต่อศาลสหพันธ์
นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย สาหรับจานวนผู้เสียหายและค่าเสียหายที่เรียกร้อง ในขณะนี้ยังไม่สามารถกาหนดได้
บริษัทได้มีการปฏิเสธข้อเรียกร้องข้างต้น ทั้งนี้ ผลการศึกษาและหลักฐานรายงานทางวิทยาศาสตร์ที่จัดทาขึ้นหลังจากเหตุการณ์
น้ามันรั่วไหลของโครงการมอนทารา โดยองค์กรอิสระร่วมกับกระทรวงสิ่งแวดล้อมของประเทศออสเตรเลีย ยอมรับว่า คราบน้ามันไม่ได้มีการ
เคลื่อนที่ไปถึงชายฝั่งอินโดนีเซีย และไม่พบความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมในระยะยาวต่อพรรณพืชและพรรณสัตว์ประจาถิ่นทะเลติมอร์
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ปตท.สผ. เชื่อว่าการที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องได้รับแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
นอกจากการบริหารจัดการด้านดาเนินธุรกิจแล้ว ปตท.สผ. ได้ให้ความสาคัญในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ ปตท.สผ. และสังคมเติบโตร่วมกันในระยะยาว
ปตท.สผ. ได้กาหนดกรอบการดาเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการพื้นฐาน
ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรมและกีฬา
ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ระยะยาวโครงการเพื่อสังคมและการสื่อสารองค์กร ปี 2559-2563 มุ่งเน้นการดาเนินงาน
โครงการเพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกจากกิจกรรมที่มีนัย สาคัญต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร
บริษัทจึงมุ่งเน้นดาเนินโครงการเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการ
เรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) และโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน โครงการ ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด
โครงการขยะสู่พลังงาน โครงการ PTTEP Teenergy และโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
11.1 ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั
คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมายให้
หน่วยงานควบคุมภายใน ทาการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี และคณะกรรมการบริษัท
ได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นจากการประเมินระบบควบคุมภายใน
ของบริษัทในด้านต่างๆ ตาม 5 องค์ประกอบ คือ (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง (Risk
Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication) และ
(5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ว่าระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยง
ที่สาคัญ ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัท และเมื่อพบข้อบกพร่อง ก็ได้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสม
กับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้อ งกับกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตาม
ควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ
ผลการประเมินการควบคุมภายในตามองค์ประกอบ 5 ด้าน ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations
of the Treadway Commission) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1.

สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)
ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้


มีการกาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) เป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นระเบียบ
สูงสุดที่ ใช้ ในการด าเนิ นธุร กิจ ของกลุ่ ม ปตท.สผ. โดยผู้บ ริหารและพนั กงานทุ กระดับ จะต้ อ งลงนามรับ ทราบและยึ ดถือ ปฏิบั ติ รวมถึ ง
กาหนดให้มีการทบทวน CG&BE เป็นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล ในปี 2559 บริษัทได้มีการปรับปรุง CG&BE โดยมี
การทบทวนเรื่อ งการต่อ ต้านการคอร์รัปชัน เพื่อ ให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต (ป.ป.ช.) ที่มีการปรับปรุงแก้ไข และได้สื่อสารประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านทาง
หลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ เช่น การจัดให้มี Online Training เรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน การจัดกิจกรรม CG&BE Workshop สาหรับ
ผู้บริหารและพนักงานที่ปฏิบัติงานที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ CG&BE รวมถึง
นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า และตัวแทนของบริษัทด้วย

มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมี
บทบาทในการกาหนดแผนกลยุทธ์การดาเนินงานและกากับดูแลการดาเนินการของฝ่ายจัดการ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์
ที่กาหนดไว้ โดยไม่ปฏิบัติงานประจาที่เป็นการดาเนินการตามปกติของฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการ
จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดีผ่านระเบียบและกระบวนการทางานต่างๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทมีการ
ติดตามแผนงานและให้คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงกระบวนการทางานต่างๆ ภายใต้ภาวะราคาน้ามันตกต่าอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง
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มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีความคล่องตัว เชื่อมโยง และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอานาจตามหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยในปี 2559 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรที่สาคัญ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น การปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มงานการเงินและการบัญชี สายงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน รวมถึงการจัดตั้งหน่วยงานโครงการ SAVE to be SAFE (S2bS) เพื่ อผลักดันโครงการ S2bS อย่างเป็นทางการให้มี
ประสิทธิภาพในการกากับดูแลงบประมาณและลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดาเนินธุรกิจให้มีความเหมาะสมเพื่อให้แข่งขันได้ นอกจากนี้ บริษัท
ได้จัดตั้งคณะกรรมการประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน เพื่อกากับดูแลการดาเนินการเรื่องการประกันความเสี่ ยงราคาน้ามันให้สอดรับกับ
สถานการณ์ราคาน้ามันที่มีความผันผวนสูง

มีการกาหนดสายการบังคับบัญชา อานาจความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการมอบอานาจให้สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและความจาเป็นทางธุรกิจ โดยมีการจัดทาขอบข่ายความรับผิดชอบ (Functional Description) และเอกสารคู่มือการมอบ
อานาจ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ในปี 2559 บริษัทได้ปรับปรุง DAS เพื่อให้อานาจอนุมัติและการมอบหมาย
อานาจมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งบริษัท ทั้งการดาเนินงานในประเทศและต่างประเทศ (Global DAS)

มีระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์ อักษร ให้ความสาคัญ ในเรื่อ งการจูงใจ พัฒ นา และรักษา
บุคลากร โดยมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจตาม Capability Themes 5 ด้าน คือ (1) การเพิ่ม
ระดับการผลิต (Operating Assets) (2) การเพิ่มความสาเร็จในการสารวจ (Exploration Success) (3) การพัฒนาโครงการ (Development
Projects) (4) การบริหารโครงการร่วมทุน (Joint Venture Management) และ (5) การเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (Mergers & Acquisitions) มี
การกาหนดระดับความรู้ความสามารถเพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรสาหรับรองรับแผนการเติบโตและขยายงานในอนาคต โดยบริษัทมี
การทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ บริษัทยังมีการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง แผนสืบทอดงาน
ของผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตาแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตาแหน่ง นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสาคัญ ในเรื่องความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงาน โดยทาการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อทาแผนปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
ในส่วนของค่าตอบแทนบุคลากร บริษัทได้กาหนดและทบทวนหลักการ Pay for Performance เพื่อรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

ในปี 2559 มีการปรับปรุงนโยบาย (Policy) และมาตรฐาน (Standard) เรื่องการควบคุมภายใน รวมถึงสื่อสารให้
ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในผ่าน
หลักสูตร กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น GRC Newsletter เป็นต้น
2.

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
ปตท.สผ. นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้


มีการจัดทาประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) กรอบโครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ย ง
(Risk Governance Framework) และ Risk Metrics เพื่อ กาหนดบทบาทและความรับผิดชอบ ตลอดจนอ านาจในการบริหารความเสี่ยง
ภายใต้กรอบที่กาหนดขึ้น ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ และหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายปฏิบัติงาน

มีการกาหนดนโยบาย (Policy) มาตรฐาน (Standard) และข้อพึงปฏิบัติ (Guideline) ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง
ขององค์กร ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหาร พนักงาน และผู้ค้าของบริษัทที่ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้บร รลุซึ่ง
วัตถุประสงค์เชิงธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้ทบทวนคู่มือแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง โดยเพิ่มเติมเรื่องการบริหาร
ความเสี่ยงของคู่สัญญา เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะได้คู่สัญญาที่มีระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และคู่สัญญาจะปฏิบัติตามข้อตกลงที่กาหนดไว้
ในสัญญา
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มีหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)
การเพิ่ มการลงทุนหรือ ลดการลงทุน (Investment and Divestment Decision Making) กระบวนการทางาน (Operations and Business
Process Management) และการบริหารโครงการ (Capital Project Management) นอกจากนี้ บริษัทได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยงใน
ทุกระดับขององค์กรโดยจัดทา Risk Profile ทั้งในระดับบริษัท (Corporate) กลุ่มงาน (Function Group) สายงาน (Division) ฝ่าย (Department)
และโครงการ (Asset/Project)

มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร
รวมถึงผลกระทบและโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งมีมาตรการและแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงเหล่านั้น นอกจากนี้
บริษัทมีการติดตามความเสี่ยงและแผนจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการจัดทาดัชนีวัดความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicator
หรือ KRI) เพื่อใช้ในการติดตามล่วงหน้าเพื่อ ป้อ งกันและมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจทาให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้ทัน
เหตุการณ์ ทั้งนี้ ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่อ งทางธุรกิจของสานักงานใหญ่ของบริษัท (ได้รับ
ISO 22301:2012) และโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (สงขลา) (รักษา ISO 22301:2012)

มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในระดับฝ่ายจัดการ เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงด้านเทคนิค ความปลอดภัย และการสนับสนุน การปฏิบัติการในโครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2559
มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรสาคัญในการ
ปฏิบัติงาน กาหนดทิศทาง และอนุมัติแผนงานในการบริหารความต่อเนื่อง โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

ในระดับองค์กร (Corporate) มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย
ความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์ ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน และความเสี่ยงจากการฉ้อโกงหรื อตกแต่งงบการเงิน ซึ่งมีการพิจารณาจาก
ข้อมูลในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาใช้เป็นแนวทางในการประเมินโอกาสความน่าจะเป็นในการเกิดทุจริต โดยมีการวิเคราะห์
แรงจูงใจ/แรงกดดัน โอกาสการเกิดทุจริตและเหตุผลความจาเป็น และมีการตรวจสอบพร้อมทั้งมีมาตรการในการป้องกันการเกิดทุจริต

ในระดับกระบวนการ (Process) เจ้าของกระบวนการได้ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตควบคู่ไปกับการประเมิน
ความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายใน โดยในปี 2559 บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับโอกาส
ในการเกิดคอร์รัปชันในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐ ได้แก่
(1)

การจัดหา รวมถึงการให้บุคคลภายนอกดาเนินการจัดหาแทนในนามบริษัทถึงโอกาสในการติดสินบนให้แก่

(2)

การรับและการให้ของขวัญ ของที่ระลึก การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดที่อาจเข้าลักษณะเป็นการติดสินบน

(3)

การออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่นให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ ที่อาจเข้าลักษณะเป็นการติดสินบน

(4)

การบริจาค การสนับสนุน และการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเข้าลักษณะเป็นการติดสินบน

เจ้าหน้าที่รัฐ
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
ให้แก่เจ้าหน้าที่รัฐ
บริษัทจึงได้ปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในและจัดทาแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับ
การคอร์รัปชัน โดยกาหนดไว้ใน CG&BE ของบริษัทเพื่อใช้ถือปฏิบัติ

ส่วนที่ 2 หน้า 100

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แ ละแผนการดาเนินงานต่างๆ ในปี 2559 เพื่อรองรับสถานการณ์ร าคาน้ามันที่มีความ
ผันผวนสูง เช่น การปรับกลยุทธ์ของบริษัทภายใต้แนวทาง “Reset Refocus Renew” และการปรับวัตถุประสงค์และกระบวนการดาเนินงาน
ของการบริห ารความเสี่ ย งเรื่ อ งราคาน้ ามั น นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ มี ก ารรายงานเรื่ อ งสภาพภู มิ รั ฐ ศาสตร์ ( Geopolitical) ในที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นรายเดือน รวมถึงกาหนดให้เรื่องการบริหารจัดการภายใต้สภาวะราคาน้ามันตกต่าเป็นวาระประจาเพื่อ
ติดตามความคืบหน้าในการประชุมคณะกรรมการจัดการและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นประจาทุกเดือน
ทั้งนี้ รายละเอียดด้านการบริหารความเสี่ยงปรากฏในหมวด “ปัจจัยความเสี่ยง”
3.

มำตรกำรควบคุม (Control Activities)

มาตรการควบคุมของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมี
มาตรการควบคุมที่สาคัญดังต่อไปนี้

มีการกาหนดนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้ นๆ อย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร ซึ่งกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบฯ ที่กาหนดไว้ ในขณะที่
ผู้บริหารและหัวหน้างานมีหน้าที่ติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายนั้นๆ ในปี 2559 บริษัทได้จัดทาและปรับปรุงนโยบาย
มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน GFNA Procedures
การปรับปรุง Procurement and Contract Management Procedure การจัดทา Grievance Handling Procedure สาหรับการบริหารจัดการ
เรื่องร้อ งเรียนจากชุมชน นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อ ม
(SSHE) รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารจัดการเอกสารและการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

มีการให้ความสาคัญกับกิจกรรมการควบคุมในระดับกระบวนการ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทาน และการอนุมัติ
เป็นต้น เพื่อ ให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภ าพและสามารถป้อ งกันการทุจริตได้ โดยในปี 2559 บริษั ทได้
ปรับปรุงกระบวนการทางานในกลุ่มงานต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมถึงเพื่อให้มีความมั่นใจว่าการแบ่งแยก
หน้าที่มีความเหมาะสมและมีการถ่วงดุลอานาจกัน เช่น กระบวนการประกันความเสี่ยงราคาน้ามันและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน
และได้ปรับปรุงคณะกรรมการสอบทานทางธรณีศาสตร์ เพื่อสอบทานการทางานด้าน Subsurface รวมถึงปรับปรุงรูปแบบการนาเสนอเรื่อง
การควบรวมกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ บริษัทยังได้มี การพัฒนา Contract Management Intelligence System สาหรับการ
บริหารจัดการสัญญา และพัฒนา Continuous Control Monitoring System สาหรับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงการชาระเงิน (Procureto-Pay Process) ซึ่งเป็นการนาระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการดังกล่าว

มีมาตรการควบคุมในการติดตามดัชนีวัดความเสี่ยงที่สาคัญ และแผนจัดการความเสี่ยงสาหรับความเสี่ยงสูง เช่น
ความเสี่ยงด้านราคาน้ามัน อย่างสม่าเสมอเป็นประจาทุกเดือน

มีการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนโยบายและกระบวนการวางกลยุทธ์ที่สอดคล้อง
กับกรอบการปฏิบัติงานด้านการกากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT 5 และ ISO 27001 ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับการรับรองและผ่านมาตรฐาน
จาก ISO 27001 ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยใน Exchange Server สาหรับการติดต่อสื่อสารโดยใช้อีเมลภายในองค์กร

มีการให้ความสาคัญ ในการกาหนดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย (Security Policy) ทั้งการควบคุมทั่วไป
เช่น การกากับดูแลการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น การควบคุมระดับบุคคลในการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล เช่น
การจัดทาคู่มือการแบ่งแยกหน้าที่ (Segregation of Duties หรือ SoD) และการควบคุมในระดับระบบ เช่น การป้องกันการบุกรุก (Firewalls)
เป็นต้น โดยในปี 2559 บริษัทมีการซ้อมแผนเหตุภัยพิบัติ (Disaster Recovery Exercise) ประจาปีสาหรับ Critical Application รวมถึงจัด
อบรมและจัดทา IT Security Assessment เพื่อวัดความเข้าใจของพนักงานด้วย
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มีกระบวนการติดตามดูแ ลการดาเนิน งานของบริษัท ย่อ ย บริษั ทร่วม และโครงการร่วมทุนอย่างสม่าเสมอ โดย
แต่งตั้งพนักงานทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการจัดทาข้อพึงปฏิบัติต่างๆ เช่น
International Asset Policy & Procedure คู่มือการบริหารโครงการร่วมทุนสาหรับการบริหารโครงการร่วมทุนให้มีประสิทธิภ าพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน เป็นต้น รวมทั้งมีสายงานตรวจสอบติดตามและตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วมทุน
4.

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information and Communication)

ปตท.สผ. ได้จัดให้ มีร ะบบสารสนเทศและช่อ งทางการสื่อ สารทั้งภายในและภายนอกองค์ กรอย่ างมีป ระสิท ธิภ า พและ
ประสิทธิผล โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

มีการกาหนดข้อมูลที่ต้องการใช้ในการดาเนินงานโดยพิจารณาทั้งข้อมูลจากภายในและภายนอก พร้อมทั้งมีระบบ
สารสนเทศเพื่อรองรับการจัดเก็บ การค้นหาข้อมูล และการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ ยังได้กาหนดเรื่องการใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพ ย์สิน
ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ และมีการกาหนดนโยบายการบริหารการจัดการเอกสารและข้อกาหนดว่าด้วยการบริหารจัดการเอกสารสาคัญ เพื่อให้
มั่นใจว่ามีการจัดการและควบคุมเอกสารอย่างเหมาะสม ทั้งนี้ ในปี 2559 บริษัทได้พัฒ นาระบบศูนย์รวมเอกสารที่จาเป็นในการใช้งาน
(Corporate Reference Document Center หรือ FindMe) เพื่อรวบรวมรายการเอกสารสาคัญของบริษัทให้สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว

มีช่อ งทางการสื่อ สารภายในองค์กรอย่างมีป ระสิทธิภ าพและประสิทธิผลเพื่อ ให้ผู้บริห ารและพนักงานรับทราบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็น และสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีกระบวนการสื่อสาร Call Tree
เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินด้วย โดยในปี 2559 บริษัทได้เน้นการสื่อสารในเรื่องที่เกี่ยวกับ GRC อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง เพื่อให้พนักงาน
สามารถนาไปปฏิบัติต่อได้อย่างถูกต้อง อนึ่ง GRC คือ หลักการบูรณาการการทางานของการบริหารงาน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน

สาหรับการสื่อ สารภายนอกองค์กร มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้ เสีย เช่น
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อสารองค์กร และหน่วยงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างสม่าเสมอ
ถูกต้ อ ง ครบถ้วน เพี ย งพอ และทั นเวลา ซึ่งในปี 2559 บริษั ทได้มี การให้ข้อ มูล กับนั กลงทุ นเกี่ย วกั บเรื่อ งการลงทุ นต่ างๆ เช่น แนวโน้ ม
อุตสาหกรรมสารวจและผลิตปิโตรเลียม Exploration Theme และ Key Audit Matters เป็นต้น รวมถึงมีการสื่อสารข้อเท็จจริงด้านพลังงาน
ให้แก่ผู้ถือหุ้น และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทให้แก่ผู้ค้าผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การประชุม SSHE Contractor Forum กิจกรรม
PTT Group CG Day และการสัมมนาผู้ค้า (Vendor Symposium) เป็นต้น นอกจากนี้ ยังได้ สื่อสารเรื่องจริยธรรมธุรกิจและให้ผู้ค้า ลงนาม
รับทราบและถือปฏิบัติด้วย

จัดให้มีช่องทางการสื่อสารพิเศษสาหรับพนักงานและบุคคลภายนอกตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้
ความคุ้มครองของบริษัท เช่น จดหมาย โทรสาร อีเมล และเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้มีการรายงานหรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมาย
หรือระเบียบปฏิบัติต่างๆ โดยพนักงานหรือผู้กระทาแทนบริษัทอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
5.

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
ปตท.สผ. มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพ เพียงพอ และเหมาะสม โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้


มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งในความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงด้านเทคนิคและการสนับสนุน การปฏิบัติการในโครงการต่างๆ โดยในปี 2559 บริษัทจัดให้มีการ
ติดตามกิจกรรม GRC ผ่านแผนงาน GRC ประจาปีเป็นประจาทุกไตรมาส เพื่อผลักดันให้การทางานรูปแบบ GRC มีประสิทธิผลอย่างจริงจัง
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จัดให้มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment หรือ CSA) โดยให้มีการประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่ (1) ระดับองค์กร ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. และการตอบ
แบบสอบถาม และ (2) ระดับกระบวนการ ซึ่งกาหนดให้เจ้าของกระบวนการสาคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรประเมินความเสี่ยง
และการควบคุม โดยบริษัทได้นาข้อเสนอแนะจาก CSA ไปจัดทาแผนปรับปรุงและติดตามแก้ไขอย่างสม่าเสมอ

มีการกาหนดให้ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ติดตาม สอบทาน และจัดทารายงานผลการดาเนินการใน 2 เรื่อง
ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประจาทุกเดือน และรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท โดยรายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจา
ทุกไตรมาส ทั้งนี้ ในกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสาคัญ จะรายงานโดยทันที

มีการตรวจสอบโดยสายงานตรวจสอบว่าการควบคุมภายในที่มีอยู่มีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเมื่อพบจุดบกพร่อง
ของการควบคุมภายใน ได้มีสื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมถึงติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบตามที่กาหนดไว้ และมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะๆ
11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของ ปตท.สผ.
11.2.1 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนตรวจสอบของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบ (Internal Audit Division) ขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและสายการรายงานขึ้นตรง
ต่อ คณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally / Directly Report to the Audit Committee) และรายงานการบริหารงานต่ อประธานเจ้าหน้ าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Administratively / Dotted line report to President and Chief Executive Officer) ทั้ งนี้ มีรายละเอียดของ
ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสังเขปดังนี้
(1)

การตรวจสอบกิจกรรมภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. (In-house and Subsidiary Audits)

เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท โดยใช้วิธีการประเมินและเพิ่มประสิทธิผล
ของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการกากับดูแลกิจการ (Corporate Governance)
(2)

การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audits)

เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดาเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมทุน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าการปฏิบัติงานต่างๆ สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และการใช้จ่าย
ของโครงการเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ถูกต้องและยุติธรรม
(3)

การให้คาปรึกษา (Consulting Services)

ลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทาขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ สายงานตรวจสอบสามารถให้
คาปรึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดูแลที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดทาขึ้นใหม่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ หรือสามารถให้คาแนะนาในการออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
(4)

การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation)

ในกรณีที่มีการร้องเรียนการทุจริต หัวหน้าสายงานตรวจสอบจะมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน
โดยดาเนิ นการตามขั้น ตอนที่ กาหนดไว้ในระเบียบการรับ เรื่อ งร้อ งเรียนและการให้ความคุ้ม ครอง พ.ศ. 2556 และผู้ตรวจสอบมีหน้ าที่
ปฏิบัติงานตรวจสอบการทุจริตตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องคานึงถึงและให้ความสาคัญในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะนาไปสู่การ
ทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชี้ถึง จุดอ่อนของการควบคุมที่ยังคงมีอยู่ และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้มีการควบคุมภายในเพิ่มขึ้น
อย่างเหมาะสมเพียงพอ โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และลงโทษการกระทาทุจริต
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(5)

การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit Requests)

เป็นการตรวจสอบรายการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตรวจสอบประจาปี โดยได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายจัดการ
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงที่ต้องรีบหาทางแก้ไขปรับปรุง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความ
เห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้าสายงานตรวจสอบ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ปตท.สผ.
นางฉวีพร แจ่มแสง ดารงตาแหน่งเป็นรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560
จนถึงปัจจุบัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติที่มีความเหมาะสมกับ
การปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางาน
ตรวจสอบ และได้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านงานตรวจสอบโดยตรง ด้านการบริหารงานของ
สายงานตรวจสอบ ตลอดจนด้านการปรับปรุงการทางานและการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบภายในที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการดาเนินงานของสายงานตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ และสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
11.2.2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) ขึ้น โดยมีสายการรายงานตรงต่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลาดับ ซึ่งฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการ
ส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้ บริหาร
ระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program
เช่น การสื่อสารและการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทาฐานข้อมูลกฎหมายของ ปตท.สผ. (Legislation Database) และระบบการติดตาม
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Monitoring System) การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้คาแนะนา
ในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการออกระเบียบ นโยบาย รวมถึงข้อกาหนดภายในต่างๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสานงานกับผู้กากับดูแลหรือ
หน่วยงานทางการภายนอก รวมทั้งมีการรายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเป็นประจา
นายวีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2556 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษั ทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 สามารถสรุปได้ดังนี้
รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
(“ปตท.”)

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ
65.29 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของบริษัท
 มีผู้บริหารของ ปตท. คือ
(1) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช
(2) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
(3) นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย
เป็นกรรมการของ ปตท.สผ.


ลักษณะรำยกำร
การขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ซึง่ ประกอบด้วยการขายน้ามันดิบ
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว และคอนเดนเสท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
รายได้อื่นๆ ซึง่ ประกอบด้วย
 รายได้จากการรับจ้างดาเนินงานออกแบบ จัดหาอุปกรณ์ ก่อสร้าง
และทดสอบอุปกรณ์รับส่งก๊าซธรรมชาติจากแท่นผลิตกลางในแหล่ง
บงกชใต้มาถึงท่อส่งก๊าซเส้นที่ 3 ของ ปตท.
 รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปิโตรเลียม เช่น การให้บริการคลังสินค้า เฮลิคอปเตอร์ และที่พักแก่
เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่แท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์และโครงการบงกช
 รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา
 รายได้จากการบารุงรักษามิเตอร์ก๊าซธรรมชาติ
 รายได้จากการให้บริการพื้นที่ เพื่อให้ ปตท. เข้าปฏิบัติงานรับ-ส่งก๊าซ
บนแท่นผลิตโครงการอาทิตย์ ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
 รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมีการทาสัญญา
ระหว่าง ปตท. และ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)
 รายได้จากการให้บริการห้องประชุม และเช่าอาคาร EnCo B ชั้น 16-18

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



รายได้อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ดังกล่าว มีการกาหนด
ราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

3,659.22
355.07
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
รายได้จากการให้บริการพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ในการรับก๊าซ
ของ ปตท. และพื้นที่สาหรับการใช้ทางานและพักอาศัยสาหรับ
ตัวแทนของ ปตท. บนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติโครงการบงกชใต้
ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
 Sharing cost for IPA Exhibition in Indonesia
 ยอดรายได้อื่นๆ รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)



การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซ
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

การซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กบั บริษัท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ยอดค่าใช้จ่ายซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง
ค่าบริการทีเ่ กี่ยวเนื่อง
 ยอดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าบริการ Fitness สมทบให้กับพนักงาน
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้แก่ เงินสมาชิก OSRL (Oil Spill Response
Limited) สาหรับปี 2559, ค่าซื้อเมล็ดกาแฟ, ค่าเช่าห้องแล็บ,
เงินบริจาคงานกอล์ฟและกฐิน และค่าอบรม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

7.74
4.47


ยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดลูกหนี้ที่เกิดขึน้
จากการให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซในส่วน
งานเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งอยูร่ ะหว่าง
การเจรจาหาข้อสรุปกับ ปตท. ถึงจานวนเงิน
ที่แน่นอนสาหรับงานส่วนเพิ่มเติมดังกล่าว
ทั้งนี้ การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซทั้งหมด
ดังกล่าวได้มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



ราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกีย่ วเนื่อง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน อัตรา
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กาหนดตามอัตรา
ค่าจ้างพนักงานที่ ปตท. ได้จ่ายจริงให้แก่
พนักงานที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษทั

27.70

28.65
0.96
0.49

2.44
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่บริษัทต้อง
จ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติของ
โครงการอาทิตย์

บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้น
(“เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์”)
รายใหญ่ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
 ผู้บริหารของบริษัท คือ
(1) นายฐิติ เมฆวิชัย
(2) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
(3) นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย
(4) นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ
เป็นกรรมการของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

บริษัททาสัญญาเช่าอาคารสานักงานที่ศูนย์เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
(EnCo) กับ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ เพื่อใช้เป็นพื้นที่สานักงาน พื้นที่
เก็บของและพื้นที่อเนกประสงค์ โดยมีอายุสัญญาเช่าเป็นเวลา 3 ปี
และบริษัทมีสิทธิที่จะต่อสัญญาเช่าได้อีก 3 ปี
 ยอดค่าเช่าและค่าบริการจ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
บริษัททาสัญญากูย้ ืมเงินกับ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งบริษัทเป็น
ผู้ให้กู้ โดยมีเงื่อนไขสาคัญดังนี้
 อายุเงินกู้ 13 ปี 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคม 2565
 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงตามสัญญาเงินกูร้ ะหว่างเอนเนอร์ยี่ คอม
เพล็กซ์กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552
(รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ FDR บวกร้อยละ 2 ต่อปี
 ยอดเงินให้กู้ยม
ื คงค้าง
 ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

1.76  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน


อัตราค่าเช่าที่กาหนดเป็นอัตราค่าเช่าที่อ้างอิง
จากอัตราค่าเช่าที่ถกู ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วิธีการคานวณตามเกณฑ์
การกาหนดค่าเช่าที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจให้เช่า
อาคารสานักงาน



สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูร้ ะหว่าง เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ และธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552
(รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว)
และเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินโดย
ผู้ถือหุ้นทุกรายของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ตามสัดส่วนการถือหุ้นในเอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์



อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตามอัตราที่
บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้
ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์

17.47
0.06

16.19
0.55

0.01
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
(“PTT ICT”)
ของ PTT ICT โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ PTT ICT
 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ PTT ICT โดยถือหุ้นร้อยละ 20
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTT ICT
 ผู้บริหารของบริษัท คือ นายฐิติ เมฆวิชัย เป็นกรรมการ
ของ PTT ICT

บริษัทได้ทาสัญญาว่าจ้าง PTT ICT เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
จากัด (“PTTER”)
รายใหญ่ของ PTTER โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTTER
 มีกรรมการร่วมกันกับบริษัท คือ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่ส่งมาช่วยปฏิบัตงิ านให้กับบริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT ICT
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

รายได้จากการให้บริการห้องประชุมของบริษัท ปตท.สผ.
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
เอนจิเนียริง จากัด
รายใหญ่ของ PTTME โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ของทุน
(“PTTME”)
จดทะเบียนและชาระแล้วของ PTTME

บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้าง PTTME ในการให้บริการต่างๆ โดยมี
การทาสัญญา ดังนี้
 บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด (มหาชน) (ปตท.สผ.ส.) ทาสัญญา
การจ้างงานบารุงรักษา และซ่อมแซม Rail Tank Wagons กับ
PTTME
 ปตท.สผ.ส. ทาสัญญาการจ้างงานบารุงรักษา งานตรวจสอบ
อุปกรณ์ และงานบริการทั่วไปกับ PTTME
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตามอัตรา
ที่บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัท
ได้ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT ICT



อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กาหนดตาม
อัตราค่าจ้างพนักงานที่ PTTER ได้จ่ายจริง
ให้แก่พนักงานที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กบั
บริษัท



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

15.85
2.29
0.41
0.0002

0.0003
-

1.39
0.04
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด
(มหาชน) (“TIP”)

ลักษณะควำมสัมพันธ์


บริษัท ปตท. ค้าสากล จากัด
("PTT International Trading")



บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จากัด ("TTM")



ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
ของ TIP โดยถือหุ้นร้อยละ 13.33 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ TIP

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ PTT International Trading โดยถือหุ้น
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTT
International Trading
ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ TTM

ลักษณะรำยกำร
ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยในสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึง
การทาประกันสุขภาพและชีวิตให้แก่พนักงานของบริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
รายได้จากการปรับปรุงค่าเบีย้ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินในปี
2558 ที่ได้จ่ายไว้สูงกว่าค่าเบี้ยประกันที่เกิดขึ้นจริงและรับรู้รายการ
ปรับปรุงนีเ้ ป็นรายได้
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายและรายได้สาหรับการทาสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดรายได้รวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ
การตรวจวิเคราะห์ค่าปรอทในก๊าซธรรมชาติบริเวณ Mercury
จากัด (มหาชน) (“PTTGC”)
48.89 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTTGC
Removal Unit (MRU)
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นใน รายได้จากการให้บริการห้องประชุมของบริษัท อาคาร EnCo B ชั้น 16-18
“Thai Oil”
สัดส่วนร้อยละ 49.10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว  ยอดรายได้รวม
ของ Thai Oil
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
บริษัท ปตท. จาหน่ายก๊าซ
 ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้น
รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร
ธรรมชาติ จากัด (“PTT NGD”)
มากกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ  ยอดรายได้รวม
PTT NGD
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



ค่าใช้จา่ ยสาหรับการทาสัญญาประกันความเสี่ยง
ราคาน้ามัน มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

10.33
0.01

0.07
13.78
13.75
0.16

การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
0.01
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
0.0021
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
0.0004
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
0.0027
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
0.0006
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
0.02
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
0.01
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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12.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึกสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตาม
รายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี ความจาเป็น มี เงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกับ
ธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายของบริษัท
ก่อนการทารายการแล้ว
12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้
บริษัทได้กาหนดนโยบายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่า งชัดเจน เพื่อให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้อง และกาหนดขั้นตอนในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและพนักงานไว้ด้วย
ทั้งนี้ หากรายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยง มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทารายการกับบริษัท กรรม การ
พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว จะไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจหรืออนุมัติรายการดังกล่าว และรายการดังกล่าวจะมีเงื่อนไขและ
ใช้ราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการเข้าทารายการกับบุคคลภายนอกด้วย
12.4 นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
12.4.1 นโยบำยของบริษัทในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
การเข้าทารายการระหว่างกันของบริษัทในอนาคต จะเป็นการดาเนินการตามธุร กิจปกติของบริษัท โดยไม่มีการถ่า ยเท
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักท รัพย์
ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานกากับดูแลอื่นในเรื่องการทา
รายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด และคานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใช้ราคาตลาดที่อ้างอิงได้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้รับการดูแลผลประโยชน์อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12.4.2 แนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
บริษัทจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอนาคตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลัก ได้แก่ รายการตามธุรกิจ
ปกติ รายการเช่าอาคารสานักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอย่างการทารายการดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รายการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมและรายการซื้อน้ามันเชื้อเพลิง : เนื่องจากรายการดังกล่าวเป็นรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทและเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดที่ระบุไว้ตามสัญญา ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
มีความจาเป็นต่อการประกอบกิจการของบริษัท
(2) รายการเช่าอาคารสานักงาน: เนื่องจากรายการเช่ าพื้นที่อาคารสานักงานมีความสมเหตุสมผลและมีความจาเป็น
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทารายการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
(3) รายการว่าจ้างการให้บริการด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการว่าจ้างการให้บริการด้า นเทคโนโลยี
และสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผลและมีความจาเป็นเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทารายการ
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
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13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ

บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ. % พันดอลลาร์ สรอ. % พันดอลลาร์ สรอ. %
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
เงินลงทุนระยะสัน้
เงินลงทุนเพื่อค้า
ลูกหนี้บริษทั ใหญ่
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น
สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
พัสดุคงเหลือ-สุทธิ
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผือ่ ขาย
เงินลงทุนในบริษทั ร่วม
เงินลงทุนในการร่วมค้า
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
ค่าความนิยม-สุทธิ
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน-สุทธิ
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

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
900
39,097
23,547
17,595
11,485,943
1,126,774
4,525,096
280,581
207,049
17,706,582
23,270,687

0.0
0.2
0.1
0.1
49.4
4.8
19.4
1.2
0.9
76.1
100.0

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
875
42,861
21,297
16,072
9,652,406
1,014,382
3,691,165
180,092
322,470
14,941,620
19,642,326

0.0
0.2
0.1
0.1
49.1
5.2
18.8
0.9
1.6
76.1
100.0

2,039,500 10.8
1,982,077 10.5
169 0.0
382,762 2.0
75,994 0.4
62,305 0.3
37,548 0.2
345,871 1.8
264,108 1.4
5,190,334 27.5
685
46,724
20,021
16,187
8,534,100
1,014,382
3,643,073
197,011
228,860
13,701,043
18,891,377

0.0
0.2
0.1
0.1
45.2
5.4
19.3
1.0
1.2
72.5
100.0
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บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
ส่วนของหนี้สินระยะยาวที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
ส่วนแบ่งขาดทุนในการร่วมค้า
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทน
การต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
หุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี (ดอลลาร์ สรอ.)
จานวนหุ้นที่ออกและชาระเต็มมูลค่าปลายงวด(พันหุ้น)

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

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

83,887
15,333
490,788
23,283
341,121
35,155
54,842
56,408
1,100,817

0.4
0.1
2.6
0.1
1.8
0.2
0.3
0.3
5.8

2,504,875
974,625
1,499,847
2,558
110,896
2,163,120

10.8
4.2
6.4
0.0
0.5
9.3

2,434,698
570,543
1,269,541
99,189
2,085,820

12.4
2.9
6.5
0.5
10.6

2,264,810
566,813
1,078,607
104,528
2,015,978

12.0
3.0
5.7
0.6
10.7

492,511

2.1

295,487

1.5

253,954

1.3

113,750
7,862,182
10,722,704

0.5
33.8
46.1

151,287
6,906,565
8,314,335

0.8
35.2
42.3

119,406
6,404,096
7,504,913

0.6
33.9
39.7

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

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

0.8
18.2
6.1

15,048
431,231
7,462,227
(102,347)
12,547,983
23,270,687
3.16

0.1
1.9
32.1
(0.4)
53.9
100.0

15,048
431,231
6,288,214
(148,326)
11,327,991
19,642,326
2.85

0.1
2.2
32.0
(0.8)
57.7
100.0

15,048
431,231
6,295,794
(97,433)
11,386,464
18,891,377
2.87

0.1
2.3
33.3
(0.5)
60.3
100.0

3,969,985

3,969,985

3,969,985
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บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ. %

2558
พันดอลลาร์ สรอ.

2559
%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ

7,319,189

93.4

5,286,672

94.2

4,189,564

96.6

137,925

1.8

118,488

2.1

66,487

1.5

-

11,587

0.3
0.7

-

-

-

22,932

0.3

31,916

0.6

30,065

กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน

197,018

2.5

132,161

2.4

-

รายได้อื่น ๆ

156,639

2.0

45,200

0.8

41,482

1.0

7,833,703 100.0

5,614,437

100.0

4,339,185

100.0

รวมรายได้

-

ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน

856,507

10.9

685,106

12.2

582,131

13.4

ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม

332,917

4.2

182,615

3.3

73,352

1.7

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

370,562

4.7

274,601

4.9

218,943

5.0

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม

608,803

7.8

426,045

7.6

353,108

8.1

2,562,087

32.7

2,707,533

48.2

2,079,382

47.9

49,456

0.6

69,405

1.2

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-

-

-

-

-

-

118,189

2.7

6,059

0.1

3,778

0.1

3,984

0.1

996,790

12.7

1,349,618

24.0

47,151

1.1

41,125

0.5

-

-

ต้นทุนทางการเงิน

259,337

3.3

251,697

4.5

234,466

5.4

รวมค่าใช้จา่ ย

6,083,643

77.7

5,950,398

106.0

3,710,706

85.5

21,942

0.3

9,028

0.2

8,547

0.2

1,772,002 22.6
(1,094,543) (14.0)

(326,933)
(495,518)

(5.8)
(8.8)

637,027
(285,307)

14.7
(6.6)

(822,451)

(14.6)

351,720

8.1

(31,139)

(0.6)

20,334

0.5

(853,590)

(15.2)

372,054

8.6

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (ดอลลาร์ สรอ.)
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

677,459
677,459
0.16
-

8.6
8.6

-

(0.22)
(0.21)
(0.01)

-

0.08
0.07
0.01
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บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอดกาไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายในการสารวจตัดจ่าย
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่ น
(กาไร)ขาดทุนจากการจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
(กาไร) ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
(กาไร)ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD
ส่วนเกินมูลค่าที่ตราไว้จากการซื้อคืนหุ้นกู้
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
รายได้อื่น
ขาดทุนจากการยกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับต่ากว่าดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับสุทธิจากการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการถือสัดส่วนในโครงการ KKD
เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษทั
เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม
ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่มขึ้น
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

2558

2559

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

1,772,002

(326,933)

637,027

(21,942)
2,562,087
996,790
266,423
7,940
(1,724)
(1,037)
(24,267)

(9,028)
2,707,533
1,349,619
31,227
147,964
9,888
(13,828)
(21,550)

(8,547)
2,079,382
47,151
29,013
(19,029)
13,290
(6,389)
82,965

(32,136)

-

-

11,893
(11,384)
15,301
28,903
229,224
5,798,074
(1,481,985)
4,316,089

17,896
(649)
211,301
4,103,440
(1,208,129)
(6,659)
2,888,652

7,327
11,346
(16,088)
199,625
3,057,073
(769,584)
826
2,288,315

1,311

(264,160)
(2,650)
2,161

(1,992,078)
274,160
1,311

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

4,403
9,293
581
(1,733,586)
(142,135)
(9,941)
(2,136,034)

8,704
5,212
4,671
552
(998,015)
(24,757)
(6)
(2,720,246)
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บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้
เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
เงินสดจ่ายดอกเบีย้
เงินสดจ่ายชาระคืนสุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงิน
เงินสดรับสุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ หุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงิน
ในการออกหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินปันผลจ่าย
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลีย่ น
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี

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

2559

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

(700,000)
(411,469)
(186,915)
(65,893)
(297,702)
(1,661,979)
(909,361)
3,930,360
3,020,999
(25,596)
2,995,403

(183,877)
(134,242)
(5,750)
155,597
(65,670)
(310,427)
(544,369)
(976,300)
2,995,403
2,019,103
20,397
2,039,500
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ตำรำงสรุปอัตรำส่วนทำงกำรเงินที่สำคัญ
2557
(ปรับปรุงใหม่)

2558

2559

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

1.95

3.34

4.72

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

1.65

2.71

4.07

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.58

1.35

1.82

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

8.23

8.05

8.35

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

44

45

44

อัตรากาไรสุทธิ

%

8.65

(15.20)

8.57

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

%

5.58

(7.15)

3.28

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

3.02

(3.98)

1.93

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

20.28

12.63

19.21

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.35

0.26

0.23

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

เท่า

0.34

0.27

0.25

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบี้ย

เท่า

20.37

15.23

12.90

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

82

N/A

98

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุ้น
มูลค่าหุ้นตามบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

3.16

2.85

2.87

กาไรสุทธิตอ่ หุ้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

0.16

(0.22)

0.08

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

4.50

3.00

3.25

สินทรัพย์รวม

%

7.93

(15.59)

(3.82)

หนี้สินรวม

%

8.94

(22.46)

(9.74)

รายได้จากการขาย

%

N/A

(27.52)

(21.26)

กาไรสุทธิ

%

(63.31)

(226.00)

143.59

อัตราการเติบโต
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 บทสรุปผู้บริหาร
ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ในปี 2559 ยังคงได้รับแรงกดดันจากราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยที่ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่่า ซึ่งเป็นผลจาก
ราคาน้่ามันดิบในตลาดโลกที่ตกต่่าตั้งแต่กลางปี 2557 แม้ว่าจะเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้ นในช่วงปลายปี 2559 ก็ตาม แต่จากการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในส่วนของปริมาณการผลิตที่ยังคงรักษาระดับการผลิตได้ตามแผนและการบริหารจัดการต้นทุนที่ได้ต่ากว่า
เป้าหมายที่ตั้งไว้ ส่งผลให้สถานะการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง โดยมีกระแสเงินสดจากการด่าเนินงานเป็นบวกถึง 2,308 ล้านดอลลาร์ สรอ.
และยังคงสามารถรักษาระดับอัตราก่าไรก่อนดอกเบี้ย ภาษีและค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) อยู่ที่ร้อยละ 71 ซึ่งแสดงให้เห็นได้ว่าแม้ใน
สถานการณ์ที่ราคาน้่ามันตกต่่า บริษัทสามารถรักษาสภาพคล่องและสถานะการเงินได้เป็นอย่างดี
โดยปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขาย 4,190 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลงจากปี 2558 ประมาณร้อยละ 21 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลจาก
ราคาขายเฉลี่ยซึ่งลดลงเป็น 35.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบจากเดิมที่ 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรลเทียบเท่า
น้่ามันดิบในปี 2558 ส่าหรับปริมาณการขายเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 319,521 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน ซึ่งเป็นระดับประมาณใกล้เคียงกับปี 2558
ส่าหรับในส่วนของค่าใช้จ่ายนั้น บริษัทได้ด่าเนินนโยบายลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการด่าเนินงานภายใต้โครงการ SAVE to be SAFE
ตั้งแต่ปลายปี 2557 และต่อยอดด้วยโครงการ SPEND SMART to Business Sustainability ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ท่าใหม่ ให้ได้ผล” เพื่อให้
เป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยต้นทุนต่่า สามารถแข่งขันได้ในระยะยาวและเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายรวมก่อนบันทึกการ
ด้อยค่าของสินทรัพย์ลงมาอยู่ที่ 3,664 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2559 เมื่อเทียบกับ 4,601 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2558 ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วย
เป็น 30.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบในปีนี้ ซึ่งลดลงจากเดิมที่ 38.88 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิ บในปี 2558
หรือลดลงประมาณร้อยละ 22
ส่าหรับปี 2559 บริษัทมีก่าไรจากการด่าเนินงานตามปกติ (Recurring Net Profit) 466 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยบริษัทได้มีการบันทึก
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด่าเนินงานปกติ (Non-Recurring) จ่านวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากขาดทุนจากการประกัน
ความเสี่ยงราคาน้่ามัน โดยส่วนหนึ่ งมาจากการปรับมูลค่าของสัญญาป้องกันความเสี่ยงฯ ที่ยังไม่หมดอายุให้เป็นไปตามราคาตลาด (Mark
to Market) ตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งไม่มีผลต่อกระแสเงินสด นอกจากนี้บริษัทยังมีการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ 47 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากโครงการเยตากุน และโครงการนาทูน่า ซี เอ เนื่องจากการปรับแผนการผลิตลดลงตามศักยภาพปัจจุบันของแหล่งผลิตดังกล่าว อย่างไรก็ตาม
ในปีนี้บริษัทมีการรับรู้ก่าไรและผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยน 71 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการที่ค่าเงินบาทแข็งค่ าขึ้น
เมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เป็นผลให้ ปตท.สผ. มีก่าไรสุทธิ (Net Profit) จ่านวนทั้งสิ้น 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งมีผล
ขาดทุนสุทธิ 854 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ในระหว่างปีจ่านวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีสาเหตุหลัก
จากราคาน้่ามันที่ลดต่่าลงเป็นอย่างมากในปี 2558
บริษัทยังคงรักษาสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีสินทรัพย์ ณ สิ้นปี 2559 จ่านวน 18,891 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีส่วนที่เป็นเงินสด
และเงินลงทุนระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 4,022 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นส่วนหนี้สินระยะยาว
ที่มีดอกเบี้ยจ่านวน 2,832 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจ่านวน 11,386 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
(หน่วย: ล้ำนดอลำร์ สรอ.)
รายได้รวม *
รายได้จากการขาย *
EBITDA
ก่าไร (ขาดทุน) ส่าหรับงวด
ก่าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการด่าเนินงานต่อเนื่อง (ดอลลาร์ สรอ.)
ก่าไร (ขาดทุน) จากการด่าเนินงานตามปกติ
ก่าไร (ขาดทุน) จากรายการ Non-recurring

2559

% เพิ่ม(ลด)
YTD

2558
4,339
4,190
3,027
372
0.07
466
(94)

5,614
5,287
3,844
(854)
(0.21)
718
(1,572)

(23)
(21)
(21)
>100
>100
(35)
94

* แสดงรายได้จากการด่าเนินงานต่อเนื่อง

14.2 ภาพรวมเศรษฐกิจในรอบปี 2559
(1) ราคาน้่ามันดิบ
ราคาน้่ามันดิบเป็นหนึ่งในปัจจัยส่าคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท ทั้งนี้ ในปี 2559 ราคาน้่ามันดิบมีความ
ผันผวนมาก โดยราคาน้่ามันดิบดูไบตกลงมาในระดับต่่าสุดที่ประมาณ 23 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เ รลในไตรมาส 1 ภายหลังจากที่อิหร่าน
ได้รับการผ่อนคลายมาตรการคว่่าบาตรจากชาติตะวันตกซึ่งเพิ่มความกังวลต่อสถานการณ์อุปทานที่ยังคงล้นตลาด จากนั้นราคาน้่ามันดิบค่อยๆ
ปรับตัวสูงขึ้นในไตรมาส 2 เนื่องจากอุปทานที่ลดลงอันเป็นผลจากปริมาณการผลิตน้่ามันในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ ลดลงอย่างต่อเนื่อ ง
เหตุการณ์ไฟไหม้ป่าในประเทศแคนาดาซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตน้่ามันจากแหล่งทรายน้่ามัน (Oil Sands) รวมถึงความไม่สงบในประเทศ
ไนจีเรียและลิเบีย ก่อนที่ราคาน้่ามันดิบจะทรงตัวอยู่ในระดับ 40-50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลตลอดไตรมาส 3 และปรับตัวสูงขึ้นจนแตะ
ระดับสูงสุดของปี 2559 ที่ 54 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ในเดือนธันวาคม หลังจากที่กลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกได้บรรลุข้อตกลงในการ
ร่วมมือกันลดก่าลังการผลิต ส่งผลให้ราคาเฉลี่ยน้่ามันดิบดูไบไตรมาส 4 ปี 2559 อยู่ที่ 48.32 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับเพิ่มขึ้นจากไตรมาส
ก่อนหน้าที่ 43.17 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลและราคาเฉลี่ยน้่ามันดิบดูไบทั้งปี 2559 อยู่ที่ 41.27 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ปรับลดลง จาก
ปีก่อนหน้าที่ 50.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
(2) ความต้องการใช้พลังงานในประเทศ
ความต้องการใช้พลังงานภายในประเทศยังคงเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.3 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย 11 เดือน
แรกของปี 2559 อยู่ที่ประมาณ 2.1 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน (ข้อมูลจากส่านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน)
เป็นผลมาจากราคาพลังงานที่ปรับตัวลดลงและเศรษฐกิจไทยปี 2559 ที่ขยายตัวร้อยละ 3.2 (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย) เนื่องจาก
การปรับตัวดีขึ้นของการบริโภคภาคเอกชน มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการส่งออกสินค้า ซึ่งความต้องการใช้พลังงาน
ดังกล่าวส่งผลให้บริษัทสามารถรักษาระดับการผลิตในประเทศได้ตามแผนที่ตั้งไว้
(3) อัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ.
การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อ ผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษีเงินได้ที่เกิดจาก
ความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชี โดยในปี 2559 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับ
ดอลลาร์ สรอ. ได้แข็งค่าขึ้นจาก 36.09 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี 2558 เป็น 35.83 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. ณ สิ้นปี 2559 ส่งผลให้ในปีนี้
บริษัทได้รับรู้ก่าไรและผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้ องกับอัตราแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาประกาศ
ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 0.5% เป็น 0.75% ในเดือนธันวาคม 2559 ส่งผลให้ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. เริ่มอ่อนค่าลง
จากการที่นักลงทุนต่างชาติลดการถือครองสินทรัพย์ของกลุ่มประเทศตลาดเกิดใหม่รวมถึงประเทศไทย
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14.3 ผลการดาเนินงาน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ยและรำคำขำยเฉลี่ย *
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันนิบบ่่ววนน

ตำม นิดป ตรเลียม
319,521

322,167

98,064

97,919

221,457

224,248

น้่ามันดิบและคอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติ
ภูมิภาคอื่นๆ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ประเทศไทย

ตำมส่วน ูมิ ำค
322,167
319,521
58,815

60,672

240,872

239,793

2559

2558

2558

% เพิ่ม(ลด)
YTD
(21)
(19)

* รวมปริมาณขายและราคาขายของโครงการโอมาน 44 จนถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2559

รำคำขำยเฉลี่ยและนำมันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาเฉลี่ยน้่ามันดิบดูไบ (/BBL)

2559
35.91
41.27

45.29
50.91

ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
ส่าหรับปริมาณการขายเฉลี่ยของปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลงเป็น 319,521 บาร์เรลเทียบเท่า
น้่ามันดิบต่อวัน (ส่าหรับปี 2558: 322,167 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน) โดยหลักจากโครงการโอมาน 44 ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ย
ลดลงเป็น 35.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ (ส่าหรับปี 2558: 45.29 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ) ซึ่ งเป็น
ผลจากการปรับตัวลดลงของราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก
ไตรมาส 4 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559
ในไตรมาส 4 ปี 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 316,307 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3
ปี 2559 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 311,386 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการซอติก้า ส่าหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนี้
ลดลงเป็น 35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ (ส่าหรับไตรมาส 3 ปี 2559: 36.32 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ)
ไตรมาส 4 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2559 กับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 336,363 บาร์เรล
เทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการโอมาน 44 ส่าหรับ
ราคาขายเฉลี่ยลดลงเช่นกันเป็น 35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ (ส่าหรับไตรมาส 4 ปี 2558: 39.18 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้่ามันดิบ) ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก

ส่วนที่ 3 หน้า 9

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
14.3.1 ผลกำรดำเนินงำนรวม
ปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
ส่าหรับปี 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีก่าไรสุทธิ 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด่าเนินงานดีขึ้น 1,226 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 854 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์จ่านวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2558 ในขณะที่รับรู้ขาดทุนดังกล่าวในปี 2559 จ่านวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด่าเนินงานปกติส่าหรับปี 2559 จ่านวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลขาดทุนลดลง 1 ,478
ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด่าเนินงานปกติ จ่านวน 1,572 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
เกิดจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ่านวน 1,385 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2558 ในขณะที่รับรู้ขาดทุนดังกล่าวในปี 2559
จ่านวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 4 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2558
ในไตรมาส 4 ปี 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการด่าเนินงานลดลง 172
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีก่าไรสุทธิจ่านวน 156 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลั ก
มาจากภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ ยนเพิ่มขึ้นจ่านวน 143 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 มีการรับรู้
ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีการรับรู้ภาษี
เงินได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ่านวน 47 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 3 ปี 2559
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด่าเนินงานปกติส่าหรับไตรมาส 4 ปี 2559 จ่านวน 139 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด่าเนินงาน
ลดลง 220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีก่าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด่าเนินงานปกติจ่านวน 81 ล้า น
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจ่านวน 143 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในไตรมาส 3
ปี 2559 มีการรับ รู้ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 4 ปี
2559 มีการรับรู้ภาษีเงินได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์จ่านวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 3 ปี 2559
ไตรมาส 4 ปี 2559 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีก่าไรสุทธิจ่านวน 132 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีผล
การด่าเนินงานลดลง 148 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 โดยมีสาเหตุหลักจากรายได้จากการขายลดลง 165 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ตามราคาขายและปริมาณขายเฉลี่ยที่ลดลง รวมทั้งภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจ่านวน 127 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยในไตรมาส 4 ปี 2558 มีการรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ใน
ไตรมาส 4 ปี 2559 มีการรับรู้ภาษีเงินได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. นอกจากนั้นมีการรับรู้ ขาดทุน
จากการด้อยค่าของสินทรัพย์จ่านวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558 อย่างไรก็ตาม
ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่ายลดลงจ่านวน 104 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการปรับปริมาณส่ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ส่ารวจปิโตรเลียมลดลง 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่ องจากมีการตัดจ่าหน่ายหลุมส่ารวจในไตรมาส 4 ปี 2558 ในขณะที่ไม่มีการตัดจ่าหน่าย
ในไตรมาส 4 ปี 2559
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ขาดทุน จากรายการที่ไม่ ใช่การด่ าเนินงานปกติส่าหรับ ไตรมาส 4 ปี 2559 จ่านวน 139 ล้ านดอลลาร์ สรอ. มี ผลการ
ด่าเนินงานลดลง 258 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีก่าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด่าเนินงานปกติจ่านวน 119
ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้ที่เกิดจากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้นจ่านวน 127 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยใน
ไตรมาส 4 ปี 2558 มีการรับรู้ผลประโยชน์ทางภาษีจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่ อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ในไตรมาส 4
ปี 2559 มีการรับรู้ภาษีเงินได้จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์จ่านวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่ไม่มี การรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558 เมื่อเปรียบเทียบปริมาณ
การขายเฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2559 กับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 336,363 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน พบว่า
ปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการโอมาน 44 ส่า หรับราคาขายเฉลี่ยลดลงเช่นกันเป็น
35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ (ส่าหรับไตรมาส 4 ปี 2558: 39.18 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ) ซึ่งเป็น
ผลจากการปรับตัวลดลงของราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก
14.3.2 ผลกำรดำเนินงำนรวมจำแนกตำมส่วนงำน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
ส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
ท่อขนส่งก๊าซ
ส่านักงานใหญ่และอื่นๆ
การด่าเนินงานที่ยกเลิก

2559

รวม
(1)

2558
438
610
(172)
(11)
(108)
(10)
(43)
203
(289)
20
372

(1,041)
373
(1,414)
(102)
(630)
(654)
(28)
356
(138)
(31)
(854)

% เพิ่ม(ลด)
YTD
>100
64
88
89
83
98
(54)
(43)
>(100)
>100
>100

ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม
(1.1) ประเทศไทย

ส่าหรับปี 2559 เขตภูมิศาสตร์ประเทศไทย มีก่าไรสุทธิจ่านวน 610 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 237 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 64 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีก่าไรสุทธิจ่านวน 373 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น
และค่าตัดจ่าหน่ายลดลง โดยหลักจากโครงการคอนแทร็ค 4 ที่มีการปรับปริมาณส่ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น และการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์ในปี 2558 ในขณะที่ไม่มีการรับรู้ในปี 2559 รวมทั้งค่าใช้จ่ายการด่าเนินงานลดลงอันเป็นผลมาจากการด่าเนินนโยบาย
ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการด่าเนินงานภายใต้โครงการ SPEND SMART อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายลดลงตามราคาขายเฉลี่ย
ลดลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับตัวลดลงของราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก แม้ว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น
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ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีก่าไรสุทธิจ่านวน 105 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 47 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 31
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีก่าไรสุทธิจ่านวน 152 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากผลประโยชน์ทางภาษีจากผลกระทบ
ของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งรายได้จากการขายลดลงตามราคาขาย
และปริมาณการขายเฉลี่ยที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่ ายลดลง โดยหลักจากการผลิตที่ลดลงของโครงการ
พื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
เมื่อเปรียบเทียบกับก่าไรสุทธิส่าหรับไตรมาส 4 ปี 2558 จ่านวน 67 ล้านดอลลาร์ สรอ. เขตภูมิศาสตร์
ประเทศไทยมีก่าไรเพิ่มขึ้น 38 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 57 ส่วนใหญ่มาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้ นและค่าตัดจ่าหน่ายลดลง โดยหลัก
จากโครงการอาทิตย์ ที่มีการปรับปริมาณส่ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น
(1.2) ต่างประเทศ
ส่าหรับปี 2559 เขตภูมิศาสตร์ต่างประเทศ มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 172 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 1,242
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 88 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มี ขาดทุนสุทธิจ่านวน 1,414 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลจากการ
ด่าเนินงานที่ดีขึ้นของเขตภูมิศาสตร์อเมริกา เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย และเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
o
เขตภูมิศาสตร์อเมริกามีขาดทุนสุทธิจ่านวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 644 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 98 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 654 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ของโครงการ มาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในปี 2558 ขณะที่ไม่มีการรับรู้ในปี 2559
o
เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 108 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 522 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 83 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 630 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู้ขาดทุนจา ก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชียในปี 2558 ขณะที่ไม่มีการรับรู้ในปี 2559
o
เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 11 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุน
ลดลง 91 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 89 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 102 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากมีการรับรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในปี 2559 น้อยกว่าการรับรู้ในปี 2558
ในไตรมาส 4 ปี 2559 เขตภูมิศาสตร์ต่างประเทศ มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุน
เพิ่มขึ้น 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 14 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่เป็นผลการด่าเนินงานที่ลดลงของเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
o
เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มี ขาดทุนสุทธิจ่านวน 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการ
ด่าเนินงานลดลง 82 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีก่าไรสุทธิจ่านวน 37 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการเยตากุน รวมทั้งโครงการนาทูน่า ซี เอ ในไตรมาส 4
ปี 2559 ขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 3 ปี 2559
เมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. เขตภูมิศาสตร์
ต่างประเทศขาดทุนเพิ่มขึ้น 24 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 48 ส่วนใหญ่เป็นผลการด่าเนินงานที่ลดลงของเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อื่น ในขณะที่เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย และเขตภูมิศาสตร์อเมริกามีผลการด่าเนินงานที่ดีขึ้น
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o
เขตภูมิศาสตร์เ อเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีข าดทุนสุทธิจ่านวน 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผล
การด่าเนินงานลดลง 65 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีก่าไรสุทธิจ่านวน 20 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2559 ของโครงการเยตากุน และโครงการนาทูน่า
ซี เอ ขณะที่ไม่มีการรับรู้ในไตรมาส 4 ปี 2558
o
เขตภู มิ ศาสตร์ออสเตรเลี ย มี ขาดทุ นสุ ทธิจ่ านวน 17 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุ นลดลง 31 ล้ าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 65 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 48 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากค่าเสื่อมราคา
ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่ายลดลง ซึ่งเป็นผลจากการปรับปริมาณส่ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น ของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
o
เขตภูมิศาสตร์อเมริกา มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 2 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลง 14 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 88 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการตัด
จ่าหน่ายหลุมส่ารวจลดลง เนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2559 ไม่มีการตัดจ่าหน่ายหลุมส่ารวจ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2558 มีการตัดจ่าหน่าย
หลุมส่ารวจในโครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
ส่าหรับผลการด่าเนินงานของเขตภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง จะแสดงอยู่ภายใต้การด่าเนินงานที่ยกเลิก
(Discontinued Operation)
(2)

ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ

ส่าหรับปี 2559 ส่วนงานท่อขนส่งก๊าซ มีก่าไรสุทธิจ่านวน 203 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 153 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 43 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีก่าไรสุทธิจ่านวน 356 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ที่ลดลงตามราคาขายก๊าซ
ที่ลดลงของโครงการลงทุนท่อขนส่งก๊าซในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
(3)

สานักงานใหญ่และอื่นๆ

ส่าหรับปี 2559 ส่วนงานส่านักงานใหญ่และอื่ นๆ มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น
151 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 138 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก
มาจากการรับรู้ขาดทุนจากการประกันความเสี่ยงราคาน้่ามันในปี 2559 ในขณะที่รับรู้ก่าไรจากการประกันความเสี่ยงราคาน้่ามันในปี 2558
ในไตรมาส 4 ปี 2559 มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น 77 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 32 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการ
บริหารของส่านักงานใหญ่ที่เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2558 ที่มีก่าไรสุทธิจ่านวน 44 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนงานส่านักงานใหญ่และ
อื่นๆ มีผลการด่าเนินงานที่ลดลง 153 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 สาเหตุหลักมาจากผลประโยชน์ทางภาษีจากผลกระทบของ
อัตราแลกเปลี่ยนลดลง จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. และการรับรู้ขาดทุนจากการประกันความเสี่ยง
ราคาน้่ามันในไตรมาส 4 ปี 2559 ในขณะที่รับรู้ก่าไรจากการประกันความเสี่ยงราคาน้่ามันในไตรมาส 4 ปี 2558
(4)

การดาเนินงานที่ยกเลิก

ตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 2559 เขตภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง ภายใต้ส่วนงานส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม จะแสดงอยู่
ภายใต้การด่าเนินงานที่ยกเลิก ซึ่งเป็นผลจากการขาย PTTEP Oman Company Limited (PTTEP OM) ซึ่งเป็น บริษัทย่อ ยของบริษัท
โดย PTTEP OM ถือสัดส่วนร้อยละ 100 ในโครงการโอมาน 44 ซึ่งมีนัยส่าคัญภายใต้เขตภูมิศาสตร์ตะวันออกกลาง
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ในปี 2559 การด่าเนินงานที่ยกเลิก มีก่าไรสุทธิจ่านวน 20 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 51 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
มากกว่าร้อยละ 100 เมื่อ เปรียบเทียบกับปี 2558 ที่มีขาดทุนสุทธิจ่านวน 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลั กมาจากการรับรู้ขาดทุนจาก
การด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการโอมาน 44 ในปี 2558 ขณะที่ไม่มีการรับรู้ในปี 2559 รวมทั้งรับรู้ก่าไรจากการขาย PTTEP OM
14.3.3 ฐำนะกำรเงิน
หน่วย: ล้านิวลลาร์ สรว.
19,642
สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

4,701

14,941

18,891

1,408
6,906

11,328

YE
YE 152558
LE
ณ วั15นทีA่ 31 ธันวำคม

(1)

5,190

13,701

1,101

หนี้สินหมุนเวียน

6,404

หนี้สินไม่หมุนเวียน

11,386

ส่วนของผู้ถือหุ้น

YE 16
LE
ณYEวั16
นที่A31 ธันวำคม
2559

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 18,891 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
676,890 ล้านบาท) ลดลง 751 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ่านวน 19,642 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
708,864 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลูกหนี้บริษัทใหญ่ และพัสดุ
คงเหลือ โดยมีจ่านวนเพิ่มขึ้น 489 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น
จ่านวน 762 ล้านดอลลาร์ สรอ. สุทธิกับลูกหนี้บริษัทใหญ่ที่ลดลงจ่านวน 93 ล้านดอลลาร์ สรอ. พัสดุคงเหลือลดลงจ่านวน 58 ล้านดอลลาร์ สรอ.
รวมทั้งสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นๆ ลดลงจ่านวน 64 ล้านดอลลาร์ สรอ.ตามล่าดับ
(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุน
ซึ่งอยู่ภายใต้บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ สินทรัพย์ไม่มีตัวตน-สุทธิ และค่าความนิยม-สุทธิ โดยมีจ่านวนลดลง 1,240 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักเป็นผลของการตัดค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ่าหน่าย แม้ว่าจะมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม
()

หนีสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า
268,906 ล้านบาท) โดยมีหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่านวน 2,832 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหนี้สินลดลงจ่านวน 809 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนี้สินรวม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 จ่านวน 8,314 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 300,053 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(2.1) หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และภาษีเงินได้ค้างจ่าย โดยมีจ่านวนลดลง
307 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายและค่าใช้จ่ายค้างจ่ายลดลง ในขณะที่หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงินเพิ่มสูงขึ้น
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(2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย หุ้นกู้ ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต หนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินโดยมีจ่านวนลดลง 502 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากหนี้สิน
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีลดลงจ่านวน 191 ล้านดอลลาร์ สรอ. และการจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้จ่านวน 170 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(3)

ครงสร้ำงเงินทุนบริษัท

โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประกอบด้วยส่วนทุนจ่านวน 11,386 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สิน
รวมจ่านวน 7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ่านวน 2,832 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.41
และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลี่ย 8.15 ปี ทั้งนี้ หนี้สินที่มีดอกเบี้ยของบริษัทอยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 100 ส่าหรับสัดส่วนของอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ต่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อ 20
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ปตท.สผ. ได้ซื้อคืนหุ้นกู้บางส่วนจากหุ้นกู้ไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิอายุ 5 ปี
ที่ออกและเสนอขายในเดือนกันยายน 2556 จ่านวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.707 ต่อปี โดยได้ท่าการซื้อคืน
ทั้งสิ้นจ่านวน 177 ล้านดอลลาร์ สรอ. ท่าให้หุ้นกู้ดังกล่าวลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 323 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนเกินจากมูลค่าที่ตราไว้จากการซื้อคืนหุ้นกู้ดังกล่าวจ่านวน 7 ล้านดอลลาร์ สรอ. ได้ถูกรับรู้เป็นค่าใช้จ่าย
ในการบริหารในงบก่าไรขาดทุนรวมส่าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
14.3.4 กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านิวลลาร์ สรว.

รับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ

รับสุทธิจากกิจกรรมด่าเนินงาน

แหล่งที่มำของเงินทุน

แหล่งที่ใ ้ไปของเงินทุน

21

1,567
จ่ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน

2,308

234
310

1,023

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์

2,329

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

Source

งวดสิบสองเดือน ปี 2559

จ่ายเงินปันผล

Use

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้น
ซึ่งเป็นเงินฝากประจ่าธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือนจ่านวน 4,022 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 762 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ่านวน 3,260 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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แหล่งที่มำของเงินทุนจ่านวน 2,329 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็นผล
สุทธิจากเงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายส่าหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ และเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมลงทุนอื่นๆ
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเงินสดรับจากการขาย PTTEP OM เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันและเงินสดรับจากดอกเบี้ยจากเงินให้กู้ยืม
แหล่งที่ใ ้ไปของเงินทุนจ่านวน 1,567 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดจ่ำยสุทธิในกำรลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์
เพื่อการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการซอติก้า โครงการอาทิตย์ และโครงการเอส 1
เงินสดจ่ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายดอกเบี้ยและการจ่ายซื้อคืนหุ้นกู้และเงินปันผลจ่ายส่าหรับผลการด่าเนินงาน
ส่าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 และ 6 เดือนแรกของปี 2559 ในขณะที่มีเงินสดรับสุทธิส่าหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิ น
14.3.5 อัตรำส่วนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
2559
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตราก่าไรสุทธิ
อัตรำส่วนวิเครำะห์น ยบำยทำงกำรเงิน (เท่ำ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

2558
70.83
3.10
8.04

70.60
(6.89)
(14.45)

0.25
0.94

0.27
0.78

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

=

อัตราส่วนก่าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขาย
รวมรายได้จากการบริการค่าผ่านท่อ

อัตราก่าไรสุทธิ

=

ก่าไรสุทธิต่อรายได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

=

ก่าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก่าไรย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี
และค่าเสื่อมราคา

14.4

ความคืบหน้าโครงการทีส่ าคัญ

ณ สิ้นปี 2559 ปตท.สผ. มีโครงการและด่าเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจ่านวน 37 โครงการใน 10 ประเทศ
มี ป ริม าณส่ ารองที่ พิ สู จน์ แ ล้ ว (Proved Reserves) จ่ านวน 695 ล้ านบาร์เรลเที ย บเท่ าน้่ ามั น ดิ บ ปริม าณส่ ารองที่ น่ าจะพบ (Probable
Reserves) จ่านวน 404 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบและปริมาณทรัพยากรประเภท Contingent Resources จ่านวน 3,901 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้่ามันดิบ โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าโครงการที่ส่าคัญ ดังนี้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
14.4.1

ครงกำรในประเทศไทย

ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศจ่านวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase)
ทั้งในอ่าวไทยและบนบก โดยในปีนี้ โครงการผลิตหลักสามารถรักษาระดับการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการบงกช โครงการอาทิตย์
โครงการเอส 1 และโครงการคอนแทร็ค 4 โดยในปี 2559 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 240,872 บาร์เรล
เทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 75 ของปริมาณการขายทั้งหมด นอกจากนี้ แหล่งอุบลภายใต้โครงการคอนแทร็ค 4 อยู่ระหว่าง
การศึกษาทางวิศวกรรมและเตรียมแผนพัฒนา โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิ ชย์ได้ภายในปี 2564 และมีก่าลังการผลิต
ประมาณ 25,000 - 30,000 บาร์เรลต่อวัน
14.4.2

ครงกำรในเอเ ียตะวันออกเฉียงใต้

ปตท.สผ. มี โครงการในภู มิ ภ าคนี้ จ่ า นวน 14 โครงการ ซึ่ ง ตั้ งอยู่ ในสาธารณรั ฐ แห่ งสหภาพเมี ย นมาร์ (เมี ย นมาร์ )
สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) สหพันธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย ) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยในปี 2559
โครงการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีปริมาณการขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 58,815 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 18
ของปริมาณการขายทั้งหมด
ในส่วนของ โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ด่าเนินกิจกรรมในโครงการที่ส่าคัญ อาทิ
ครงกำรซอติ ก้ำ ตั้งอยู่น อกชายฝั่ งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ ปั จจุบั นโครงการสามารถรักษาปริม าณการผลิตได้ คงที่ต าม
เป้าหมาย นอกจากนี้ โครงการได้ก่อสร้างและติดตั้งแท่นหลุมผลิตเฟส 1B แล้วเสร็จจ่านวน 4 แท่น และเริ่มผลิตก๊าซธรรมชาติแล้วจากแท่น
หลุมผลิตเฟส 1B ในเดือนเมษายน 2559 ขณะนี้อ ยู่ร ะหว่างการก่อ สร้างแท่นหลุมผลิตเฟส 1C อีก 4 แท่น เพื่อ คงก่าลังการผลิตต่อไป
ในอนาคต โดยปัจจุบันโครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 305 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 47,023 บาร์เรลเทียบเท่ า
น้่ามัน ดิบต่อ วัน) ครงกำรเวียดนำม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ข องเวียดนาม ในปี 2559 โครงการอยู่ใน
ระหว่างการด่าเนินการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมจ่านวน 2 หลุมเพื่อรักษาระดับการผลิต คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเริ่มการผลิตครั้งแรก
ภายในต้นปี 2560 โดยโครงการมีปริมาณการขายน้่ามันดิบเฉลี่ย 26,681 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 10 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 2,656 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน)
ส่าหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด่าเนินกิจกรรมที่ส่าคัญ ดังนี้ ครงกำรเมียนมำร์
เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมี ยนมาร์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสม พร้อมทั้ง ประเมิน
ศักยภาพเชิงพาณิชย์และศักยภาพปิโตรเลียมในพื้นที่ที่เหลืออยู่ ครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล และ ครงกำรเมียนมำร์
MD-7 ตั้งอยูในทะเลลึกของอ่าวเมาะตะมะในเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการทั้งสองอยู่ระหว่างการด่าเนินการประมวลผลข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน
แบบ 3 มิติ เพื่อศึกษาโครงสรางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของแหล่งกักเก็บต่อไป นอกจากนี้ ปั จจุบันโครงการเมียนมาร์ MD-7 ยังอยู่
ในระหว่างการด่าเนินการหาผู้เข้าร่วมทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงของโครงการ ครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม อจีอี 3 ตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ Central
Myanmar Basin ของเมียนมาร์ ปัจจุบันโครงการอยูระหวางการด่าเนินงานส่ารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จ
ในช่วงกลางปี 2560 และ ครงกำรซำรำวักเอสเค 410 บี ตั้งอยู่นอกชายฝั่งรัฐซาราวักของมาเลเซีย บริษัทได้ลงนามในสัญ ญาแบ่งปัน
ผลผลิตเมื่อ วันที่ 21 กรกฎาคม 2559 และโครงการอยู่ระหว่า งเตรียมความพร้อมเพื่อการส่ารวจคลื่นไหวสะเทือ นแบบ 3 มิติ โดยจะเริ่ม
ด่าเนินการส่ารวจในช่วงไตรมาส 2 ปี 2560
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14.4.3

ครงกำรในทวีปอเมริกำ
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ่านวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาและสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล)

โครงการทั้งสามเป็น โครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ส่าหรับ ครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์
ซึ่งตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา โครงการได้ด่าเนินการยื่นขออนุมัติพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อรัฐบาลอัลเบอร์ต้า
เมื่อเดือนพฤษภาคม 2558 อย่างไรก็ดี เนื่องจากราคาน้่ามันที่ลดลง โครงการจึงอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางการด่าเนินงานในอนาคต
โดยจะเน้นการศึกษาเพื่อลดต้นทุนและลดความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
ส่าหรับในประเทศบราซิล มี 2 โครงการ คือ ครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่ง
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล โครงการได้เสร็จสิ้นการส่ารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติและอยู่ระหว่างการด่าเนินการประมวลผล
ข้อมูล เพื่อศึกษาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียม และ ครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่ง
ทางตะวันออกของบราซิล ขณะนี้ก่าลังอยู่ในระหว่างศึกษาศักยภาพปิโตรเลียม
14.4.4

ครงกำรในออสตรำเลเซีย

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ่านวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ประกอบด้วย 12 แปลงสัมปทาน
ส่าหรับ แหล่งที่ ดาเนิ นการผลิ ตแล้ว (Producing Phase) คือ แหล่งมอนทำรำ ในปี 2559 มีปริม าณการขายอยู่ที่
14,655 บาร์เรลต่อวัน ซึ่งสอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้
ส่าหรับ แหล่ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลาสารวจ (Exploration Phase) นั้น ในปี 2559 โครงการได้รับอนุมัติจาก
รัฐบาลออสเตรเลียเพื่อขอต่ออายุ Retention Lease Period ออกไปอีก 5 ปี (2560 - 2564) โดยปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการการศึกษา
แนวทางและความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการร่วมกับบริษัทผู้ประกอบการอื่นที่เป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียง
14.4.5

ครงกำรในแอฟริกำ

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ่านวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย)
และสาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก)
ส่าหรับโครงการที่ ด าเนิ นการผลิ ตแล้ ว (Producing Phase) ปตท.สผ. ได้ เริ่มด่ าเนิ นการผลิ ตน้่ามั นดิ บจาก ครงกำร
แอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย และได้มีการจ่าหน่ายน้่ามันดิบครั้งแรกในปลายปี 2558 โดยใน
ปี 2559 โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยประมาณ 15,463 บาร์เรลต่อวัน
ส่าหรับโครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด่าเนินการส่ารวจใน ครงกำรแอลจีเรีย
ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ซึ่งตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยประสบความส่าเร็จในการค้นพบอัตราการไหลของน้่ามันและ
ก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ เป็นผลให้โครงการเร่งเตรียมแผนพัฒนาโครงการเพื่อน่าส่งต่อรัฐบาลแอลจีเรียภายในต้นปี 2560
ด้วยก่าลังการผลิตรวมที่วางแผนไว้ประมาณ 50,000 บาร์เรลต่อวัน ครงกำร มซัมบิก รวูม่ำ ออฟ อร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการ
ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก ในปี 2559 โครงการได้ด่าเนินการอย่างต่อเนื่องหลายด้าน รวมถึงการคัดเลือ ก
ผู้รับ เหมาส่าหรับการติ ดตั้งอุปกรณ์ นอกชายฝั่ งทะเล (Offshore Installation) และการเจรจาสั ญ ญาก่อ สร้างกับ ผู้รับเหมางานก่อ สร้าง
โรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก (Onshore LNG Engineering Procurement and Construction Contract) รวมถึงได้รับอนุมัติจาก
รัฐบาลโมซัมบิกส่าหรับแผนการโยกย้ายชุมชนออกจากบริเวณการก่อสร้าง (Resettlement Action Plan) ปัจจุบันโครงการก่าลังด่าเนินการ
เจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบของ Project Finance กับสถาบันการเงิน ทั้งนี้ บริษัทตั้งเป้าว่า
จะสามารถประกาศ Final Investment Decision (FID) ได้ภายในปี 2560 ด้วยก่าลังการผลิตเฟสแรกของโครงการประมาณ 12 ล้านตันต่อปี
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14.5 กลยุทธ์การบริหารจัดการ
เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้สถานการณ์ราคาน้่ามันที่มีความไม่แน่นอน ปตท.สผ.
ได้ปรับแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง “RESET REFOCUS RENEW”
RESET ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันภายใต้วิกฤตราคานามัน


สร้าง DNA ของพนักงานทุกคนให้มีจิตส่านึกในเรื่องต้นทุน

ปรับปรุงกระบวนการท่างาน เพื่อสร้างความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันได้กับ
บริษัทชั้นน่าในอุตสาหกรรมเดียวกัน




เลือกลงทุนในโครงการที่มีต้นทุนการผลิตต่่าและสามารถแข่งขันได้ภายใต้ราคาน้่ามันปัจจุบัน

REFOCUS เน้นขยายการลงทุนและเติบโตในพืนที่ที่เป็นจุดแข็งและมีความเชี่ยวชาญ


เพิ่มการลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะเมียนมาร์ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความช่านาญ มีต้นทุนและความเสี่ยงต่่า



ร่วมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG ครบวงจร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศในอนาคต



ศึกษาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ใหม่ที่มีต้นทุนต่่า เช่น US Shale Plays และแหล่งน้่ามันในตะวันออกกลาง เป็นต้น

RENEW พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต


เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม



หาโอกาสในการเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน



ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และสามารถต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบุคลากร

ในบริษัท
14.5.1 กำรบริหำรจัดกำรเงินทุน
ปตท.สผ. ให้ความส่าคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและรักษา
โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่ากว่ า 0.3 เท่า ณ สิ้นปี 2559 ซึ่งอยู่ในกรอบนโยบายการเงินของ
บริษัท และมีสภาพคล่องที่สามารถรองรับกับสภาวะราคาน้่ามันและเศรษฐกิจที่มีความผันผวน รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่อาจจะเกิดขึ้นได้
นอกจากนี้ ยังมีการจัดท่าแผนจ่าลองสถานการณ์ราคาน้่ามันดิบและอัตราแลกเปลี่ยนเงินบาทต่อดอลลาร์ สรอ. ที่ระดับต่างๆ เพื่อจัดเตรียม
แผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสม
ส่าหรับ ณ สิ้นปี 2559 บริษัทมีเงินสดในมือประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งจะสามารถรองรับแผนการลงทุนเพื่อ
รักษาระดับการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน รองรับค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งพัฒนาโครงการต่างๆ การขุดเจาะส่ารวจตามแผนการลงทุน รวมถึงการ
เข้าซื้อกิจการที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
14.5.2 กำรบริหำรกำรลงทุน
ปตท.สผ. มีจุดมุ่งหมายในการบริหารการลงทุนให้มีความเหมาะสมทั้งในด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มและการบริหารความเสี่ยง
ให้แก่โครงการ ผ่านการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนอย่างสม่่าเสมอและทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรม สังคม
เศรษฐกิจและการเมืองที่เกิดขึ้น เพื่อประกอบการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนและมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับ
สภาวะราคาน้่ามันที่เปลี่ยนแปลงไป
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บริษัทยังคงให้ความส่าคัญ กับการเพิ่มปริมาณส่ารองในอนาคต ในระยะสั้น ปริมาณส่ารองเพิ่มเติมส่วนใหญ่ มาจาก
โครงการที่อยู่ระหว่างรอการพัฒนา อาทิ โครงการคอนแทร็ค 4 (แหล่งอุบล) โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการ
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการเพื่อเพิ่มปริมาณส่ารองในอนาคต ปัจจุบันบริษัทอยู่ในระหว่างรอผลการพิจารณาการยื่น
ซื้อสินทรัพย์ โดยเน้นให้ความส่าคัญกับสินทรัพย์ที่ผลิตแล้วหรือก่าลังจะเริ่มผลิตในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีความเสี่ยงใ นการ
ด่าเนินโครงการที่ค่อนข้างต่่า มีตลาดรองรับในการขายปิ โตรเลียม ช่วยเพิ่มปริมาณส่ารองปิโตรเลียมที่เหมาะสมกับการผลิตของโครงการ
และมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ
ส่าหรับปี 2559 ปตท.สผ. ได้มีการบริหารการลงทุนที่ส่าคัญ (Portfolio Rationalization) ดังนี้ การขยายการลงทุนเข้าสู่
โครงการซาราวักเอสเค 410 บี โครงการส่ารวจในมาเลเซีย ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูง การปรับการบริหารการลงทุนในโอมาน
โดยการขายบริษัท PTTEP Oman Company Limited ซึ่งถือสัดส่วนการลงทุนในโครงการโอมาน 44 ที่ด่าเนินการผลิตมานาน อย่างไรก็ตาม
ปตท.สผ. ยังคงมีความมุ่งมั่นในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในโอมานต่อไป โดยได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับบริษัทในเครือของ
บริษัทน้่ามันแห่งชาติโอมาน รวมถึงการบริหารความเสี่ยงของโครงการเมียนมาร์ MD-7 ในเมียนมาร์โดยการพิจารณาหาผู้ร่วมทุน ในส่วน
ของการคืนสิทธิแปลงส่ารวจปี 2559 มีดังนี้ แปลงส่ารวจโครงการแอล 28/48 ในไทย แปลงส่ารวจเมียนมาร์ MD-8 แปลงส่ารวจโครงการ
อินโดนีเซีย เซาท์ มานด้าร์ แปลงสัมปทานส่ารวจจ่านวน 2 แปลงภายใต้โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย แปลงส่ารวจโครงการส่ารวจ
โมซัมบิก โรวูมา ออนชอร์และแปลงส่ารวจโครงการเคนยา แอล 11 เอ, แอล 11 บี และแอล 12
14.5.3 กำรบริหำรต้นทุน
จุดมุ่งหมายที่ส่าคัญของบริษัทในสถานการณ์ราคาน้่ามันที่ยังคงมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง คือการมุ่งเน้นลดต้นทุนและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการด่าเนินธุรกิจ จากความส่าเร็จในการบริหารต้นทุนผ่านโครงการ SAVE to be SAFE ตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงสร้ างองค์กรและกระบวนการท่างาน ปลูกฝังวัฒนธรรมในด้านการลดต้นทุนในองค์กรผ่านแนวทาง
ต่างๆ อาทิ ลดจ่านวนวันและค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างและออกแบบแท่นผลิต เจรจาเพื่อลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้าง
อุปกรณ์และบริการต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะจั ดจ้างในอนาคต รวมถึงบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ อาทิ การลดจ่านวนเรือ การลด
การสั่งซื้อ อุปกรณ์ การผลิตเพื่อ มาเก็บไว้ เป็นต้น และบริษั ทได้ต่อ ยอดแนวคิดการลดต้นทุนโดยการริเริ่มโครงการ SPEND SMART to
Business Sustainability ด้วยแนวคิด “คิดใหม่ ท่าใหม่ ให้ได้ผล” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เป็นองค์กรที่บริหารงานด้วยต้นทุนต่่า และ
สามารถแข่งขันได้ในระยะยาว เพื่อส่งเสริมให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน
คิดใหม่: เปลี่ยนกรอบความคิด เน้นการเพิ่มก่าลังการผลิตด้วยการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้งบประมาณ
ที่จ่ากัด และขยายแนวคิดให้สามารถคลอบคลุมได้ทุกกิจกรรม
ทาใหม่: รักษากระบวนการท่างานที่มีประสิทธิภาพอยู่แล้ว และมองหาแนวทางใหม่ๆ ให้เกิดการพัฒนาวิธีการท่างานให้
ประสบผลส่าเร็จด้วยต้นทุนที่ต่าลง
ให้ได้ผล: ส่งเสริมประสิทธิภาพให้เพิ่มประสิทธิผล ให้สามารถแข่งขันในระยะยาวและเติบโตอย่างยั่งยืน
จากความพยายามในการบริหารจัดการต้นทุนอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความส่าเร็จของบริษัทผ่านต้นทุนต่อหน่วย
ส่าหรับปี 2559 ที่ปรับตัวลดลงกว่าร้อยละ 20 เหลือ 30.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ เมื่อเทียบกับ 38.88 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบในปี 2558
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14.6 ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ในปี 2559 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้่ามันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
และได้รับคะแนนประเมินสูงสุดในกลุ่มเป็นปีแรกเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน สะท้อนให้เห็นถึ ง
ความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในฐานะ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” และความมุ่งมั่นที่จะด่าเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ในการเป็นบริษัทส่ารวจและ
ผลิตปิโตรเลียมชั้นน่าในเอเชียที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและหัวใจสีเขียว เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายและสร้างการเติบโตอย่างสมดุ ล
และยั่งยืน โดยบริษัทได้ก่าหนดกลยุทธ์ ทิศทางการด่าเนินงาน และแผนงานเชิงรุกในด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development
Plan) ในระยะสั้นและระยะยาวครอบคลุมทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมีการด่าเนินงานที่ส่าคัญใน ปี 2559 ดังต่อไปนี้
14.6.1 ด้ำนธุรกิจ
นอกจากการมุ่งเน้นด่าเนินธุรกิจตามที่กล่าวมาแล้วในตอนต้น ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
และสร้างนวัตกรรมในการสนับสนุน ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพการด่าเนินงานด้านการส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยกิจกรรมที่ส่าคัญในปี 2559 มีดังนี้

ศึกษาและพัฒนาโครงการต่างๆ ตามแผนการพัฒนาเทคโนโลยีระยะยาว เช่น (1) โครงการภายใต้ความร่วมมือ
กับมหาวิทยาลัยมหิดลในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อช่วยติดตามการเคลื่อนที่ของน้่าและน้่ามันภายในแหล่งกักเก็บ
ใต้ดินถึงหลุมผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการอัดน้่าเข้าไปในชั้นหินกักเก็บใต้ดินเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต (2) โครงการ
ภายใต้ความร่วมมือกับคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการวิจัยและพัฒนาเทคนิคเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้่ามันดิบ
จากแหล่งกักเก็บ โดยวิธีการปรับสภาพน้่าที่ใช้ในการอัดเข้าไปแทนที่น้่ามันในแหล่งกักเก็บใต้ดิน ซึ่งความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยต่างๆ นั้น นอกจากจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนางานวิจัยของบริษัทแล้ว ยังส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรของ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยภาครัฐอีกด้วย

พัฒ นาเทคโนโลยีเพื่ อสนับสนุ นกระบวนการผลิตปิ โตรเลี ยม เช่ น การวิจัยและพั ฒนาอากาศยานไร้คนขับเพื่ อ
ตรวจสอบอุปกรณ์จากมุมสูงในงานซ่อมบ่ารุง การวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์เพื่อตรวจสอบท่อน้่ามันและก๊าซธรรมชาติใต้น้่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการต้นทุน
14.6.

ด้ำนสังคม

ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะด่าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยเน้นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการ
พื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรมและกีฬา บริษัทได้ด่าเนินการโครงการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถตอบสนองต่อความต้องการ
ของชุมชนอย่างแท้จริง มีการติดตามประเมินผลการด่าเนินงานอย่างต่อเนื่ อง เพื่อน่ามาปรับปรุงแก้ไขแผนงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งใน
พื้นที่ปฏิบัติการและสังคมโดยรวมได้รับประโยชน์ในระยะยาวและเติบโตไปพร้อมกับองค์กรอย่างยั่งยืน กิจกรรมที่ส่าคัญในปี 2559 มีดังนี้

โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (บางกะเจ้า) ด่าเนินการจัดท่าห้องนิทรรศการเรียนรู้
ด้านพลังงานและสวนศรีฯ ซึ่งประกอบด้วย (1) บอร์ดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 (2) ประวัติความเป็นมาและความ
ร่วมมือของ ปตท.สผ. กับกรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (3) จัดท่าจอ Touch Screen และสื่อ Multimedia เพื่อการศึกษาและ
เรียนรู้ธรรมชาติในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์

โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู บ้านหัวเขา จังหวัดสงขลา จัดท่าห้องนิทรรศการบริเวณบ่อเพาะฟักลูกปู และ
ปรับปรุงห้องบรรยายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับชุมชน ในไตรมาสที่ 4 ศูนย์ฯ ได้ปล่อยลูกปูไปแล้วกว่า 190 ล้านตัว
ส่วนที่ 3 หน้า 21
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โครงการขยะสู่พลังงาน จัดฝึกอบรมการจัดท่าบ่อหมักก๊าซชีวภาพ จ่านวน 31 ชุด ให้กับชุมชนในพื้นที่สินภูฮ่อม
และด่าเนินการจัดท่าบ่อหมักก๊าซชีวภาพให้กับชุมชนบ้านหนองมะเกาะ อ่าเภอลานกระบือ จังหวัดก่าแพงเพชร จ่านวน 24 ครัวเรือน

โครงการ ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด ลงนามความร่วมมือทางการวิจัยและพัฒนาหุ่นยนต์ท่าความสะอาด
ชายหาดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และออกแบบหุ่นยนต์ท่าความสะอาดชายหาดต้นแบบ โดยจะผลิต
หุ่นยนต์ต้นแบบเสร็จในไตรมาส 1 ปี 2560

โครงการแหล่ งเรี ยนรู้ เรื อหลวงไทยใต้ ทะเล จั ดท่ าทุ่ นผู กเรื อ และร่ วมกั บชมรมรั กษ์ เกาะเต่ าและมหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร์ ในการวางทุ่นในบริเวณหาดทรายรี เพื่อเป็นจุดส่าหรับนักด่าน้่าได้เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้เรือหลวงสัตกูด

โครงการ PTTEP Teenergy จัดกิจกรรมค่าย PTTEP Teenergy ปีที่ 3 ตอน “หลงป่า” ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
ระหว่างวันที่ 20 – 22 ตุลาคม 2559 โดยมีเยาวชนระดับมัธยมปลายจากทั่วประเทศเข้าร่วม จ่านวน 100 คน
14.6.3 ด้ำนควำมปลอด ัย มั่นคง อำ ีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health
and Environment Management System หรือ SSHE MS) ในการด่าเนินงานของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยในปี 2559
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.10 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บทั้งหมด
(TRIR) เท่ากับ 0.88 ซึ่งทั้ง LTIF และ TRIR ต่างอยู่ในระดับที่ดีกว่าค่าเฉลี่ย เมื่อเทียบกับบริษัทสมาชิกอื่นๆ ในสมาคมผู้ผลิตน้่ามันและก๊าซ
นานาชาติ หรือ IOGP และเมื่อเทียบกับผลการด่าเนินงานของ ปตท.สผ. ที่ผ่านมา ดัชนี ทั้งสองค่านั้นมีผลการด่าเนินงานที่ดีที่สุดตั้งแต่มี
การเก็บสถิติ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตั้งเป้าหมายที่จะลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
จากกิจกรรมของบริษัทให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563 เปรียบเทียบกับปีฐานในปี 2555 โดยในปี 2559 ปตท.สผ. สามารถลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 16.0 เมื่อเทียบกับปี 2555
14.7 แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต
(1)

Energy Outlook

ความต้องการใช้พลังงานของโลกในปัจจุบันยังมีสัดส่วนการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ได้แก่ ถ่านหิน
น้่ามัน และก๊าซธรรมชาติ เป็นสัดส่วนร้อยละ 84 (ข้อมูลจาก IEA ปี 2559) และยังคงคาดการณ์ว่าจะยังคงมีสัดส่วนที่สูงถึงร้อยละ 77 ในปี 2578
โดยหลักมาจากความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สูงขึ้น เพราะเป็นแหล่งพลังงานที่มีการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์น้อยเมื่อเทียบกับแหล่ง
พลังงานจากเชื้อ เพลิงฟอสซิลอื่น ในขณะที่การใช้น้่ามันส่วนใหญ่ อ ยู่ในภาคขนส่งเป็นหลัก โดยคาดการณ์ ว่าความต้อ งการใช้น้่ามัน มี
แนวโน้มปรับตัวลดลงตามความต้องการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้า (Electric Vehicle) ที่มีมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนารถยนต์พลังงานไฟฟ้า
มีราคาถูกลงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม คาดว่าในปี 2578 รถยนต์พลังงานไฟฟ้าจะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ 6 ของจ่านวนรถที่มีในโลก
ซึ่งจะท่าให้ความต้องการใช้น้่ามันของโลกลดลงเพียงประมาณ 1-2 ล้านบาร์เรลต่อวัน หรือร้อยละ 1-2 ของความต้องการใช้น้่ามันทั้งโลก
(ข้อมูลจาก Wood Mackenzie)
อย่างไรก็ตาม ยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากการพัฒนาดังกล่าวยังต้องขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของระบบเก็บสะสมพลังงาน
(Energy Storage) ที่ต้องใช้ระยะเวลาในการพัฒนาจึงจะมีราคาและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน อนึ่ง จากแนวโน้ม
ที่เพิ่มขึ้นของความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานที่ส่าคัญส่าหรับใช้ในการผลิตไฟฟ้านั้น สอดคล้องกับทิศทางของ ปตท.สผ.
ที่ในปัจจุบันมีสัดส่วนปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติมากกว่าน้่ามันดิบที่ประมาณร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 และบริษัทยังคงให้ความส่าคัญ
ในการมองหาโอกาสการลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติม
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ส่าหรับประเทศไทย แผนพัฒนาก่าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศฉบับปี 2558 (Power Development Plan: PDP 2015) ได้มี
แผนการใช้พลังงานให้มีความหลากหลายมากขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือก
จากร้อยละ 7 เป็นร้อยละ 15-20 และลดสัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติลงจากร้อยละ 64 เป็นร้อยละ 30-40 ในปี 2579 อย่างไรก็ตาม พลังงาน
ทางเลือกยังมีสัดส่วนที่ไม่มากและต้นทุนของพลังงานทางเลือกมีราคาแพง ท่าให้ประเทศยังคงต้อ งพึ่งพาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิง
ฟอสซิลโดยเฉพาะถ่านหินที่มากขึ้น โดยในช่ วงที่ผ่านมาโรงไฟฟ้าจากถ่านหินหลายโครงการไม่สามารถสร้างได้ตามระยะเวลาที่ก่าหนด
จึง ท่ าให้ ภ าครัฐมี แ ผนการน่ าเข้ าก๊ าซธรรมชาติ แ บบเหลว (Liquid Natural Gas: LNG) มาเป็ น เชื้ อ เพลิ งแทนถ่านหิ น ซึ่งหากเป็ น เช่ น นี้
แผนการที่จะลดการพึ่งพาการใช้ก๊าซธรรมชาติอาจเป็นไปได้ยากขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามนโยบาย REFOCUS ของ ปตท.สผ. ที่จะเร่งรัดการ
พัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการโมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแคช เมเปิล
ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อรองรับการผลิต ก๊าซธรรมชาติแบบเหลว รวมถึง วางแนวทางร่วมทุนกับ ปตท. เพื่อลงทุนในธุรกิจ LNG ครบวงจร
ในหลายภูมิภาคทั่วโลก โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และยังช่วยรักษาความมั่นคงทางพลังงานโดยการน่า
LNG กลับมายังประเทศไทย
อนึ่ง จากความกังวลในเรื่องภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงท่าให้หลายประเทศเริ่มให้ความสนใจ
ในการใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) ในสัดส่วนที่มากขึ้น โดยเฉพาะพลังงานจากแสงแดดและลม เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากการใช้แหล่งพลังงานฟอสซิลซึ่งเป็นสาเหตุหลักของสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงในเชิงลบ นอกจากการสนับสนุนของภาครัฐในการใช้
พลังงานทางเลือ กมากขึ้นแล้ว เทคโนโลยีในการผลิตพลังงานทางเลือ กมีแ นวโน้มต้นทุนที่ถูกลงและประสิทธิภ าพในการผลิตที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง ท่าให้การใช้พลังงานทางเลือกมีความคุ้มค่ามากขึ้น โดยคาดว่าความต้องการใช้พลังงานของโลกในปี 2578 พลังงานทางเลือก
จะมี สัดส่วนที่เพิ่ มสูงขึ้นเป็ นร้อ ยละ10 จากร้อ ยละ 3 ในปัจจุบั น (ข้อ มูล จาก International Energy Agency) ซึ่ง ปตท.สผ. ตระหนัก ถึง
แนวโน้ม ความส่าคัญ ของแหล่งพลังงานที่ก่า ลังเปลี่ย นแปลงไปสู่พ ลังงานสะอาดมากขึ้น และได้ว างกลยุทธ์ RENEW เพื่อ เร่งพัฒ นา
เทคโนโลยีที่จะช่วยลดปัญหาการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก
(2)

ราคานามันดิบ

ส่าหรับแนวโน้มราคาน้่ามันดิบ ปตท.สผ. มองว่า ในครึ่งปีแรกของปี 2560 น่าจะยังมีแรงสนับสนุนให้ราคาน้่ามันดิบดูไบ
อยู่ในระดับ 50-60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์ เรล อันเนื่อ งมาจากการลดก่าลังการผลิตของกลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกที่ตกลงร่วมกัน
ในไตรมาส 4 ปี 2559 ส่าหรับช่วงครึ่งปีหลัง กลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกจะมีการหารือ กันอีกครั้งเพื่อพิจารณาการต่ออายุข้อ ตกลง
ดังกล่าว ทั้งนี้ ปัจจัยที่จะส่งผลต่อการพิจารณานั้นมีหลายปัจจัย เช่น กลุ่มประเทศที่ท่าข้อตกลงร่วมกันได้ปฏิบัติตามข้อตกลงที่ท่าร่วมกันไว้
หรือไม่ การตอบสนองของราคาน้่ามันดิบในตลาด รวมไปถึงการผลิตในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการประเมินไว้ว่าก่าลังการผลิตจะเพิ่มขึ้นจากปี 2559
ประมาณ 0.2-0.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งหากไม่สามารถต่ออายุ ข้อ ตกลงร่วมกัน คาดว่าจะท่าให้ราคาน้่ามันดิบดูไบกลับลงมาอยู่ในกรอบ
ราคา 40-50 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องจับตามองนโยบายประเทศสหรัฐอเมริกาของรัฐบาลใหม่ภายใต้การน่าของ
นายโดนัลด์ ทรัมป์ โดยเฉพาะด้านธุรกิจพลังงาน เช่น การพิจารณาอนุมัติท่อส่งน้่ามั นจากแคนาดา (Keystone XL) รวมถึงนโยบายการคว่่าบาตร
ด้านนิวเคลียร์กับอิหร่าน เป็นต้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก
(3)

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 3.2 ในปี 2560 โดยการเติบโตส่วนใหญ่มาจากการใช้จ่าย
ภาครัฐเป็นส่าคัญ โดยมีเงินลงทุนเข้ามาเพิ่ม เติมจากโครงการประชารัฐสร้างไทยที่ส่งเสริมการลงทุนเพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและมาตรการสนับสนุนการลงทุนร่วมระหว่างรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Matching Fund)
นอกจากนี้ ยังมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมถึงการท่องเที่ยวซึ่งคาดว่าจะดีขึ้นจากผลของมาตรการภาครัฐเพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวของ
การท่องเที่ยว
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ส่าหรับอัตราแลกเปลี่ยน สถาบันการเงินหลายแห่งคาดการณ์ว่าค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. มีแนวโน้มอ่อนค่าลง
เนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 3-4 ครั้งในปี 2560 อย่างไรก็ดี ทิศทางนโยบาย
ประเทศสหรัฐอเมริกาของรัฐบาลใหม่ภายใต้การน่าของนายโดนัลด์ ทรัมป์ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่อ าจส่งผลกระทบต่อ ตลาดเงิน รวมทั้ง
ทิศทางการด่าเนินนโยบายการเงินในประเทศอุตสาหกรรมหลัก เช่น กลุ่มประเทศยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งจะส่งผลทางอ้อมต่ออัตราแลกเปลี่ยน
เงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. โดยรวมสถานการณ์ตลาดเงินยังคงมีความผันผวนและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ผลประกอบการ
ของ ปตท.สผ. จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงิน
ที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี แต่ส่วนใหญ่จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสด ส่าหรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวสู งขึ้นนั้น
บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยของบริษัทอย่างมีสาระส่าคัญ เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของบริษัทเป็นอัตราดอกเบี้ย
คงที่มากกว่าร้อยละ 80 ของภาระหนี้ทั้งหมด
(4)

แนวโน้มผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. สาหรับปี 2560

ผลการด่าเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ต้ นทุน และราคาขาย สรุปประมาณการส่าหรับ
ไตรมาส 1 และทั้งปี 2560 เป็นดังนี้
ปริมำณกำรขำย
พันบาร์
เรลเทียปีบเท่
า
ไตรมาส
1 ปี 2560
2560
น้่ามันดิบต่อ~312
วัน
~310
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน

รำคำก๊ำซธรรม ำติ
ไตรมาส 1 ปี 2560 ปี 2560

~5.1

~5.3

ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู

ต้นทุน
ไตรมาส 1 ปี 2560 ปี 2560

~31

30-31

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้่ามันดิบ

EBITDA Margin
ปี 2560

~70%
ของรายได้จากการขาย

ปริมำณกำรขำย: พยายามมุ่ งเน้นรักษาระดับการผลิ ตของโครงการในประเทศไทย โดยคาดว่าปริมาณการขายส่าหรับ
ไตรมาส 1 ของปี 2560 จะอยู่ที่ ประมาณ 310,000 บาร์เรลเทีย บเท่าน้่ า มั นดิ บ ต่อ วัน โดยหลัก เนื่ อ งจากการปิ ดซ่อ มบ่ ารุงตามแผนของ
โครงการผลิตในเมียนมาร์ และปริมาณการขายเฉลี่ยทั้งปี 2560 อยูท่ ี่ประมาณ 312,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบต่อวัน
รำคำขำย:


ราคาน้่ามันดิบจะผันแปรตามราคาน้่ามันดิบในตลาดโลก

ราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ห ลัก ของบริษั ท นั้ นมี โครงสร้างราคาส่วนหนึ่ งผู กกั บ ราคาน้่ ามั นย้ อ นหลั ง
ประมาณ 6-12 เดือน จึงมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในปี 2560 เมื่อเทียบกับราคาก๊าซธรรมชาติของปี 2559 โดยหากราคาน้่ามันคงตัวอยู่ใน
ระดับเดียวกับปัจจุบัน บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ประมาณ 5.3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู โดยในไตรมาส 1 ของปี 2560
จะอยู่ที่ประมาณ 5.1 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู (บนสมมติฐานราคาน้่ามันดิบดูไบที่ 49 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)


การประกันความเสี่ยงราคาน้่ามัน ณ สิ้นปี 2559 มีป ริมาณน้่ามันภายใต้สัญ ญาประกันความเสี่ยงที่ยังไม่ครบ
ก่าหนดอยู่ที่ประมาณ 9 ล้านบาร์เรล หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของปริมาณการขายน้่ามันดิบและคอนเดนเสททั้งหมดส่าหรับปี 2560
ทั้งนี้ บริษัทได้เฝ้าติดตามราคาน้่ามันดิบและมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคาน้่ามันตามความเหมาะสม


ต้นทุน: คาดว่าต้นทุนต่อหน่วยในไตรมาส 1 ของปี 2560 จะอยู่ที่ประมาณ 31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ
ในขณะที่ต้นทุนต่อ หน่วยของปี 2560 จะปรับตัวอยู่ในช่วง 30-31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้่ามันดิบ ซึ่งเป็นไปตามกิจกรรม
การด่าเนินงานของบริษัท
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(5)

ปัจจัยอื่นที่สาคัญที่กระทบกับการดาเนินงานของบริษัท

แหล่งสัมปทำนที่กำลังจะหมดอำยุของแหล่งบงก : ตามที่ทางภาครัฐมีมติให้เปิดประมูลแปลงสัมปทานที่จะหมดอายุลง
ในปี 2565 – 2566 นั้น ปัจจุบันยังคงรอความชัดเจนจากภาครัฐทั้งในเรื่องรูปแบบของสัมปทานและก่าหนดการการเปิดประมูล ซึ่งหาก
การเปิ ด ประมู ลล่ าช้ าอาจจะส่ งผลกระทบต่อ แผนการลงทุ น ของบริษั ท ในแหล่ งบงกช และอาจจะส่งผลต่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการผลิ ต
ก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย อย่างไรก็ตาม ภาครัฐตระหนักถึงความส่าคัญในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ และอยู่ระหว่างเร่งรัดให้
สามารถเปิดประมูลแหล่งสัมปทานที่ก่าลังจะหมดอายุและตัดสินผู้ชนะให้ได้ภายในปี 2560 ในส่วนของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นผู้ด่าเนินการและ
พัฒนาโครงการบงกชมาเป็นระยะเวลานานกว่า 20 ปีนั้น มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลแหล่งบงกช โดยมั่นใจว่าจะสามารถด่าเนินการ
โครงการนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนการผลิตที่สามารถแข่งขันได้ต่อไปในอนาคต และสามารถสร้างประโยชน์ให้กับประเทศได้มาก
ที่สุดทั้งในแง่ความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพในการด่าเนินงาน และพันธกิจที่บริษัทมีต่อประเทศ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ประมำณกำรค่ำใ ้จ่ำยในกำรรือถอน: ตามแนวทางของร่างประกาศกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติที่เกี่ยวกับการรื้อถอนนั้น
อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดท่า ซึ่งในร่างประกาศฯ ดังกล่าวจะมีการระบุแนวทางและวิธีการรื้อถอน โดยหลักบริษัทจะต้องเป็นผู้น่าเสนอ
แนวทางการรื้อถอนที่เหมาะสมที่สุด (BPEO: Best Practical Environmental Option) และให้ภาครัฐเป็นผู้พิจารณารับรองทางเลือกในการรื้อถอน
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการประเมินและทบทวนประมาณการค่ารื้อถอนของโครงการที่ ปตท.สผ. มีอยู่ทั้งหมดอยู่เป็นระยะและได้รับรู้ประมาณการ
ค่าใช้จ่ายในอนาคตดังกล่าวอยู่ในรายการ “ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต” ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่า 2,016 ล้านดอลลาร์ สรอ.
บทสรุป
ปี 2559 ถือได้ว่าเป็นปีแห่งความท้าทายของธุรกิจส่ารวจและผลิตปิโตรเลียม จากการที่ราคาน้่ามันอยู่ในระดับต่่าและมีความผันผวนสูง
อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ รวมทั้งการมีวินัยทางการเงิน ท่าให้ ปตท.สผ.
สามารถฝ่าฝันวิกฤตนี้ไปได้ ภาพรวมของธุรกิจส่ารวจและผลิตปี 2560 และในอนาคต ยังคงต้องจับตามอง ด้วยเหตุผลที่ว่าราคาน้่ามันคาดว่า
ยังมีความผันผวนสูง แต่ส่าหรับ ปตท.สผ นั้น แนวโน้มผลการด่า เนินงานบริษัทยังคงมีเสถียรภาพ และยังมองเห็นการเติบโตทั้งในส่วนของ
ปริมาณส่ารอง และปริมาณการผลิตจากปัจจัยหลักที่ส่าคัญดังนี้
1.
บริษัทใช้หลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารจัดการด้านการเงิน และการบริหารความเสี่ยงในธุรกิจ พร้อมทั้ง
บริหารงานอย่างมืออาชีพโดยการเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนและรักษาความสามารถในการท่าก่าไรภายใต้วิกฤตการณ์ราคาน้่ามัน
2.
นอกจากพันธกิจที่จะรักษาระดับการผลิตจากโครงการที่มีอยู่ให้มีความต่อเนื่อง บริษัทยังคงมีความมุ่งมั่นที่จะหาปริมาณ
ส่ารอง และปริมาณการผลิตเพิ่มเติมจากการเร่งพัฒนาโครงการที่ขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการตัดสินใจลงทุน (Pre-Sanctioned) ได้แก่ แหล่งอุบล
ในโครงการคอนแทร็ค 4 โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่ม
การผลิตได้ใน 4-5 ปีข้างหน้า นอกจากนี้ บริษัทได้เร่งการขุดเจาะและส่ารวจในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง เช่น ในประเทศเมียนมาร์ และมาเลเซีย
รวมถึงการมองหาโอกาสทางธุรกิจในการขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3.

กลยุทธ์ในการบริหาร Portfolio ของ ปตท.สผ. สอดคล้องกับความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่มีแนวโน้มจะเพิ่มสูงขึ้ น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในภูมิภ าคเอเชีย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปตท.สผ. มีสัดส่วนของโครงการที่เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติมากกว่าน้่ามันดิบ ทั้งใน ปัจจุบันและ
อนาคต ซึ่งปัจจุบัน ปตท.สผ. มีแหล่งก๊าซธรรมชาติ ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่บริษัทมีความช่านาญ ได้แก่
โครงการบงกช อาทิตย์ คอนแทร็ค 4 โดยอนาคตจะมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในรูปของ LNG เพิ่มเติมจากโครงการโมซัมบิก โรวูมา
ออฟชอร์ แอเรีย วัน และโครงการแคช เมเปิล นอกจากนี้ บริษัทยังได้วางแนวทางร่วมทุนกับ ปตท. เพื่อ ลงทุนในธุร กิจ LNG ครบวงจร
ในหลายภูมิภาคทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติที่เพิ่มขึ้นทั้งในส่วนของประเทศไทยและของโลกได้ในอนาคต
ส่วนที่ 3 หน้า 25

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
กำรรับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
บริษัทได้สอบทานข้อมูลในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีฉบับนี้แล้ว ด้วยความระมัดระวัง บริษัทขอรับรองว่า ข้อมูลดังกล่าวถูกต้อง
ครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทาให้ผู้อื่นสาคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูลที่ควรต้องแจ้งในสาระสาคัญ นอกจากนี้ บริษัทขอรับรองว่า
(1) งบการเงินและข้อมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีได้แสดงข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
เกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดาเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทย่อยแล้ว
(2) บริษัทได้จัดให้มีระบบการเปิดเผยข้อมูลที่ดี เพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทได้เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เป็นสาระสาคัญทั้งของบริษัทและ
บริษัทย่อยอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว รวมทั้งควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว
(3) บริษัทได้จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระบบดังกล่าว และบริษัทได้แจ้งข้อมูล
การประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ต่อผู้สอบบัญชีและกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ซึ่งครอบคลุมถึง
ข้อบกพร่องและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญของระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งการกระทาที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบต่อการจัดทารายงาน
ทางการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย
ในการนี้ เพื่อเป็นหลักฐานว่าเอกสารทั้งหมดเป็นเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทได้รับรองความถูกต้อง แล้ว บริษัทได้มอบหมายให้
นางประณต ติราศัย เป็นผู้ลงลายมือชื่อกากับเอกสารนี้ไว้ทุกหน้าด้วย หากเอกสารใดไม่มีลายมือชื่อของนางประณต ติราศัย กากับไว้ บริษัท
จะถือว่าไม่ใช่ข้อมูลที่บริษัทได้รับรองความถูกต้องของข้อมูลแล้วดังกล่าวข้างต้น

ชื่อ
นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย

ผู้รับมอบอานาจ

นางประณต ติราศัย

ตำแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่,
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัท

ลำยมือชื่อ

_______________________
สมพร ว่องวุฒิพรชัย

เลขานุการบริษัท

ประณต ติราศัย
_______________________

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
1.

คณะกรรมการ ปตท.สผ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีกรรมการจานวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปัจจุบันจานวน 15 คน ดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยปรัชญำ ภิญญำวัธน์
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
28 มีนาคม 2555

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

65 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา) University of Texas
at Austin สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา) Stanford University
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
0.00038
ไม่มี
(15,000 หุ้น)
2554 - 2557
 กรรมการ
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน)
2548 - 2556
 กรรมการ
 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จากัด
(มหาชน)
2547 - 2556
 กรรมการ
 บริษัท ไทยลู้บเบส จากัด (มหาชน)
2552 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2551 - 2554
 ประธานเจ้าหน้าที่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย
ปฏิบัติการ
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
2551 - 2554
 รองกรรมการ
 หน่วยธุรกิจน้ามัน บริษัท ปตท.
ผู้จัดการใหญ่
จากัด (มหาชน)
2550 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
การกลั่น จากัด (มหาชน)
2549 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 1
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 Chairman Forum: “Clean
Business: What is the Chairman
Role?” 1/2014
 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
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 1/2555
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

2548 - 2554

 กรรมการ

 บริษัท ปตท. เคมิคอล จากัด
(มหาชน)

บริษัทอืน่
2554 - ม.ค. 2559
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
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยเทวินทร์ วงศ์วำนิช
- กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
30 พฤศจิกายน 2552

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
58 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
0.00369
ไม่มี
2558 - ปัจจุบัน
(146,543 หุ้น)
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
(วิศวกรรมปิโตรเลียม) University of
บริหารและกรรมการ
Houston สหรัฐอเมริกา
ผู้จัดการใหญ่
2558 - ปัจจุบัน
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
(วิศวกรรมเคมี) Rice University
2557 - 2558
 ประธานกรรมการ  บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
สหรัฐอเมริกา
และกรรมการอิสระ
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
2555 - 2558
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
(วิศวกรรมเคมี)
บริหารและกรรมการ
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผู้จัดการใหญ่
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2553 - 2555
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
กรรมกำรบริษัทไทย
2552 - 2555
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 Anti-Corruption: Leadership Role
บริหารการเงิน
of the Board
2552 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. เคมิคอล จากัด
 หลักสูตร Anti-Corruption for
(มหาชน)
Executive Program (ACEP)
2552 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
15/2015
การกลั่น จากัด (มหาชน)
 หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 13/2011

เอกสารแนบ 1 หน้า 3
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) 6/2009
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 21/2002
กำรอบรมอื่นๆ
 ประกาศนียบัตรโครงการอบรม
ผู้บริหารระดับสูง (S.E.P.) รุ่น 7
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ประกาศนียบัตรโครงการอบรมผูน้ า
สากล (Program for Global
Leadership – PGL) สถาบัน Harvard
Business School สหรัฐอเมริกา
 ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสาหรับผู้บริหารระดับสูง
(ปปร.) รุ่น 10 สถาบันพระปกเกล้า
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 6 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่น 2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทอืน่
2552 - 2554
2551 - 2554
องค์กรอื่น
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

 ประธานกรรมการ
 กรรมการบริษัท

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
 พีทที ี อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด

 ประธานอนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเกีย่ วกับการปรับปรุง
ระบบการเงินและงบประมาณ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ
 กรรมการ
 คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
 กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ราชการ (ก.พ.ร.)
 ประธาน
 คณะอนุกรรมการด้านการจัดการ
ข้อมูลและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ คณะกรรมการ
พัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ (กพข.)
เอกสารแนบ 1 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2558 - ปัจจุบัน
2557 – ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 นายกสมาคมนิสิตเก่า  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พระบรมราชูปถัมภ์ (สนจ.)
 กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กพข.)
 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์  คณะกรรมาธิการด้านพลังงาน
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ประธาน
 TMA Center for Competitiveness
คณะกรรมการ
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย
 กรรมการ
 Board of Trustees สมาคม
การจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
นำยมนัส แจ่มเวหำ
บริษัทจดทะเบียนอืน่
60 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการ
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
(มหาชน)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บริษัทอืน่
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
วันที่ดำรงตำแหน่ง
2556 - 2558
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการ
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
1 มกราคม 2555
การเกษตร
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
2554 - 2556
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กรรมการ
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2553 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
กรรมกำรบริษัทไทย
จากัด
 Anti-Corruption: Leadership Role
องค์กรอื่น
of the Board
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 การไฟฟ้านครหลวง
 หลักสูตร Successful Formulation &
2558 - ก.ย. 2559
 ประธานกรรมการ  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้า
Execution of Strategy (SFE)
แห่งประเทศไทย
27/2016
2555 - ก.ย. 2559
 อธิบดี
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 หลักสูตร Ethical Leadership
2552 - 2558
 กรรมการ
 การประปานครหลวง
Program (ELP) 1/2015
2554 - 2555
 รองปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง
 หลักสูตร The Role of Chairman
2553 - 2554
 ผู้ตรวจราชการ
 กระทรวงการคลัง
Program (RPC) 32/2013
2553 - 2554
 ประธานกรรมการ  สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 หลักสูตร Audit Committee Program
กระทรวงการคลัง
(ACP) 41/2012
เอกสารแนบ 1 หน้า 6

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 71/2008
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
 การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง (PDI 1)
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุตธิ รรม
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
เอกสารแนบ 1 หน้า 7

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ โดย
ความร่วมมือระหว่างแพทยสภาและ
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยอัชพร จำรุจินดำ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม 2556

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

63 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 ไม่มี
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการร่างกฎหมาย ประเทศ
อินเดีย
 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
2555 - 2558
 กรรมการ
 คณะกรรมการด้านกฎหมาย
บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
บริษัทอืน่
2556 - พ.ค. 2559
 กรรมการ
 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
องค์กรอื่น
เม.ย. – ต.ค. 2559
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน
2546 - ปัจจุบัน

 กรรมการอานวยการ  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
 กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
 กรรมการ
 คณะกรรมการร่างรัฐธรมมนูญ
 กรรมการ
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
 กรรมการ
 สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)
 กรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการกฤษฎีกา  สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

2556 - 2558

 ประธานกรรมการ

2555 - 2557
2554 - 2557

 กรรมการ
 กรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน
 กรรมการข้าราชการ  สานักงานคณะกรรมการ
ครูและบุคลากร
ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
 กรรมการนโยบาย  สานักงานนโยบายและแผน
พลังงานแห่งชาติ
พลังงานกระทรวงพลังงาน
 กรรมการบริหาร
 สานักงานนโยบายและบริหาร
จัดการน้าและ
จัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ
อุทกภัย
 กรรมการข้าราชการ  สานักงานศาลปกครอง
ฝ่ายศาลปกครอง

2554 - 2557

2554 - 2556
2554 - 2556

2553 - 2556

 คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์
 การประปานครหลวง
 ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2553 - 2556

2553 - 2556
2553 - 2556
2553 - 2556
2550 - 2556

2550 - 2556

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 กรรมการการ
 สานักงานคณะกรรมการ
กระจายอานาจให้แก่ การกระจายอานาจให้แก่องค์กร
องค์กรปกครองส่วน
ปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงาน
ท้องถิ่น
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 เลขาธิการ
 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 กรรมการ
 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
 กรรมการ
 กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
 ประธานกรรมการ  กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ตรวจสอบ
ระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการจัดการ
 กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา
ระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
นำยอำพน กิตติอำพน
บริษัทจดทะเบียนอืน่
61 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการอิสระ
2552 - 2557
 ปริญญาเอก Applied Economics,
 ประธานกรรมการ  บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
Clemson University สหรัฐอเมริกา
มี.ค. - ก.ค. 2557
 กรรมการอิสระ
 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
2548 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
วันที่ดำรงตำแหน่ง
Northeastern Universityสหรัฐอเมริกา
2548 - 2554
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
30 มีนาคม 2554
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สาขา
การกลั่น จากัด (มหาชน)
สังคมศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
บริษัทอืน่
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2556 - 2557
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
กรรมกำรบริษัทไทย
องค์กรอื่น
 หลักสูตร Director Certification
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน  กรรมการ
 คณะกรรมการประกอบธุรกิจ
Program (DCP) 80/2006
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประกันภัย สานักงาน
กำรอบรมอื่นๆ
ด้านเศรษฐศาสตร์
คณะกรรมการกากับและส่งเสริม
 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
การประกอบธุรกิจประกันภัย
สารสนเทศระดับสูง รุ่น 3 (CIO),
(คปภ.)
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.) และสานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
เอกสารแนบ 1 หน้า 12

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Innovation for Economic
Development (IFED), Harvard
Kennedy School สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 ของสถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน
2555 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 ที่ปรึกษา
 สานักนายกรัฐมนตรี
นายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ทรงคุณวุฒิประจา
สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
 กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ราชการ (ก.พ.ร.)
ด้านเศรษฐศาสตร์ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 สมาชิก
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 ประธาน
 คณะกรรมการกากับดูแล
ความเสี่ยง ธนาคารแห่งประเทศไทย
 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
 กรรมการ
 สภามหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ 1 หน้า 13

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2555 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2555 - ปัจจุบัน

 ประธานกรรมการ

2554 – ปัจจุบัน

 กรรมการ

2554 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2553 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2553 - ปัจจุบัน

 ประธาน
กรรมการบริหาร

2551 - ปัจจุบัน

 ประธาน

2549 - ปัจจุบัน
2556 - ก.ย. 2559

 กรรมการกฤษฎีกา
 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
 สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง
 อ.ก.พ. วิสามัญเกี่ยวกับ
การเตรียมการกาลังคนภาครัฐ
 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
เอกสารแนบ 1 หน้า 14

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2553 - ก.ย. 2559
2554 - 2558
2547 - 2556
2547 - 2556

ตำแหน่ง
 เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
 กรรมการบริหารศาล
ยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ
 กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 สานักงานศาลยุติธรรม
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
- รองประธานกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล
- กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 กันยายน 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

62 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต
(ไฟฟ้า) The National Defense
Academy of Japan ประเทศญีป่ ุ่น
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP) 9/2016
 หลักสูตร Risk Management for
Corporate Leaders (RCL) 26/2016
 หลักสูตร Boards that Make a
Difference (BMD) 1/2016
 หลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP) 1/2015

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทอืน่
เม.ย. - ก.ย. 2558
 กรรมการ
 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด
2557 - มี.ค. 2558
 ประธานกรรมการ  บริษัท อู่กรุงเทพฯ จากัด
องค์กรอื่น
2558 - ปัจจุบัน
เม.ย. - ก.ย. 2558

 นายทหารนอก
ราชการ
 กรรมการ

 สังกัดสานักงานปลัดกระทรวง
กลาโหม
 คณะกรรมการควบคุมและ
พัฒนาการอุตสาหกรรมทหาร
กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กระทรวงกลาโหม
รองเสนาธิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
เสนาธิการทหารเรือ  กองทัพเรือ
ประธาน
 โครงการเรือฟริเกต กองทัพเรือ
กรรมการบริหาร
ประธาน
 โครงการจัดหา ฮ.ลาเลียง
กรรมการบริหาร
กองทัพเรือ

เม.ย. - ก.ย. 2558
2557 - มี.ค. 2558
2557 - มี.ค. 2558





2556 - 2557



เอกสารแนบ 1 หน้า 16

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 204/2015
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตร ผบ. กองกาลังผสมทางทะเล
ระดับนายพล มลรัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรความมั่นคงสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ณ APSS มลรัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (ประเทศญี่ปุ่น) รุ่นที่ 45
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 51 วิทยาลัย
ป้องกันราชอาณาจักร

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

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

ตำแหน่ง
 ประธาน
กรรมการบริหาร
 รองเสนาธิการ
ทหารเรือ
 ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารเรือฝ่าย
ยุทธการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 โครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต
ชุด ร.ล.นเรศวร
 กองทัพเรือ
 กองทัพเรือ

เอกสารแนบ 1 หน้า 17

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
นำยเศรษฐพุฒิ สุทธิวำทนฤพุฒิ 51 คุณวุฒท
ิ ำงกำรศึกษำ
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการอิสระ
2554 - 2555
 Ph.D. (Economics), Yale University
 กรรมการ
 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร
สหรัฐอเมริกา
2552 - 2554
 ผู้ช่วยผู้จดั การใหญ่  ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
ความเสีย่ ง
 M.Phil. (Economics),
และ Chief Economist (มหาชน)
- กรรมการตรวจสอบ
Yale University สหรัฐอเมริกา
บริษัทอืน่
- กรรมการสรรหา
 B.A. (Highest Honors)
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท โอสถสภา จากัด
(Economics), Swarthmore College
2554 - ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จดั การ  บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จากัด
วันที่ดำรงตำแหน่ง
สหรัฐอเมริกา
องค์กรอื่น
1 กันยายน 2557
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 สถาบันวิจยั เศรษฐกิจป๋วย
กรรมกำรบริษัทไทย
อึ๊งภากรณ์
 หลักสูตร Advanced Audit
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Committee Program (AACP)
2557 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
18/2015
(กนง.) ธนาคารแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Risk Management
2555 - ปัจจุบัน
 ประธาน
 สถาบันอนาคตไทยศึกษา
Committee Program (RMP) 6/2015
กรรมการบริหาร
 หลักสูตร Director Accreditation
2543 - ปัจจุบัน
 Visiting Professor  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
Program (DAP) 94/2012
of Economics
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมอื่นๆ
2543 – ก.พ. 2559
 ที่ปรึกษาด้าน
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
 ไม่มี
วิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ 1 หน้า 18

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
พันเอก นิมติ ต์ สุวรรณรัฐ 45 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการอิสระ
ไม่มี
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
บริษัทอืน่
- กรรมการสรรหา
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์กรอื่น
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
วันที่ดำรงตำแหน่ง
พ.ย. 2559 – ปัจจุบัน  นายทหารปฏิบัติการ  ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
(วิศวกรรมไฟฟ้า) (Communications
1 กันยายน 2557
ประเทศและพลังงานทหาร
and Signal Processing) University
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
of Minnesota สหรัฐอเมริกา
2558 – ต.ค. 2559
 ผู้บังคับการ
 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
รักษาพระองค์ กองทัพบก
(วิศวกรรมไฟฟ้า) Virginia Military
2553 - 2558
 รองผู้บังคับการ
 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1
Institute สหรัฐอเมริกา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
รักษาพระองค์ กองทัพบก
กรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 216/2016

เอกสารแนบ 1 หน้า 19

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

กำรอบรมอื่นๆ
 Public Key Infrastructure
(Certification Authority, Digital
Signature) Course ประเทศแคนาดา
 Electronic Commerce Course,
Orlando สหรัฐอเมริกา
 Computer Emergency Response
Team, Carnegie Melon, Pittsburg,
สหรัฐอเมริกา
 National Crisis Management
Course, APCSS, Honolulu
สหรัฐอเมริกา
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 83
 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
 หลักสูตรผู้นายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตยรุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า
เอกสารแนบ 1 หน้า 20

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
นำยปิติ ตัณฑเกษม
บริษัทจดทะเบียนอืน่
46 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการอิสระ
2551 - ปัจจุบัน
 ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์
 ประธานเจ้าหน้าที่  ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการสรรหา
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง
บริหารลูกค้าธุรกิจ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
University of Nebraska และ
บริษัทอืน่
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
2552 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
จากัด
วันที่ดำรงตำแหน่ง
University of North Carolina at
2539 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท ติยณา จากัด
1 ตุลาคม 2557
Chapel Hill สหรัฐอเมริกา
2554 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด และ
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด
ภาควิชาอุตสาหการ
องค์กรอื่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ธ.ค. 2559 – ปัจจุบัน  ผู้ทรงคุณวุฒิ
 คณะอนุกรรมการบริหาร
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
สานักงานบริหารกองทุนเพื่อ
กรรมกำรบริษัทไทย
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 หลักสูตร Boards that Make a
Difference (BMD) 2/2016
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 202/2015

ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน

 อนุกรรมการ

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบการเงินและ
งบประมาณสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เอกสารแนบ 1 หน้า 21

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) 15/2015
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 23 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (ว.พ.น.) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 Financial Derivatives,
Euromoney Training
 Chartered Financial Analyst,
CFA Institute
 Executive Education: Building
Leading Customer-Centric
Organization

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

มิ.ย. 2559 - ปัจจุบัน

 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ

2558 - ปัจจุบัน

 คณะทางาน

2557 – พ.ค. 2559

 อนุกรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) (ด้านจิตวิทยา
องค์การ) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
 สานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
ภาคเอกชน (กกร.) เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อน Digital Economy
 คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริม การลงทุน (BOI)

เอกสารแนบ 1 หน้า 22

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
นำยวิรัตน์ เอือ้ นฤมิต
บริษัทจดทะเบียนอืน่
54 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการ
ต.ค. 2559 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้น และ
 ปริญญาโท M.B.A. (Financial
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
Management), Pennsylvania State
ปฏิบัติการ
ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จากัด
University สหรัฐอเมริกา
(มหาชน)
วันที่ดำรงตำแหน่ง
ม.ค. - ก.ย. 2559
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
23 กุมภาพันธ์ 2558
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
2557 - ก.ย. 2559
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บริหารการเงิน
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2557 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด
กรรมกำรบริษัทไทย
(มหาชน)
 Anti-Corruption: Leadership Role
2555 - 2557
 ผู้ช่วยกรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
of the Board
ผู้จัดการใหญ่การเงิน
 หลักสูตร Director Certification
องค์กร
Program Update (DCPU) 5/2015
2548 - 2554
 รองกรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
 หลักสูตร Audit Committee Program
อานวยการด้าน
(ACP) 38/2012
การเงิน
 หลักสูตร Director Certification
ก.พ. - ต.ค. 2554
 รองกรรมการ
 สายบัญชีและการเงิน
Program (DCP) 8/2001
ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
บริษัทอืน่
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด
เอกสารแนบ 1 หน้า 23

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20
สถาบันพระปกเกล้า
 Thailand CG Forum: Governance
as a Driving Force for Business
Sustainability
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 Advanced Management Program,
INSEAD Business School
ประเทศฝรั่งเศส
 Advanced Management Program
184, Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุตธิ รรม
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สานักงาน
ศาลยุติธรรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน
2557 - 2558

 กรรมการ
 กรรมการ

2555 - 2558

 กรรมการ

องค์กรอื่น
ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 บริษัท Sakari Resources จากัด
 บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล
เทรดดิ้ง จากัด
 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
จากัด

 ที่ปรึกษานายก
สมาคม
 ที่ปรึกษา

 สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (สวตท.)
 คณะกรรมการ สายงานส่งเสริม
การค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 ประธานกรรมการ  สภาธุรกิจไทย-มาเลเซีย
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 คณะอนุกรรมการ  อนุกรรมการด้านการเงินและ
รูปแบบการลงทุนรถไฟไทย-จีน
ภายใต้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ทางรถไฟของประเทศไทย (คบร.)
 กรรมการอานวยการ  สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สนจ.)
(พ.ศ. 2558-2560)
เอกสารแนบ 1 หน้า 24

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง
(สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
 TLCA Executive Development
Program รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 2556)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2557 - ปัจจุบัน

 กรรมการและ
เหรัญญิก

2556 - ปัจจุบัน
2558 - เม.ย. 2559

2558 - เม.ย. 2559

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยีและ
วิทยาศาสตร์ระยอง (VISTEC) และ
มูลนิธิโรงเรียนกาเนิดวิทย์ (KVIS)
 กรรมการ และ
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
กรรมการตรวจสอบ
ประเทศไทย
 ที่ปรึกษา
 สายงานส่งเสริมและสนับสนุน
คณะกรรมการ
อุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย
 กรรมการ
 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
3 สถาบัน (กกร.)

เอกสารแนบ 1 หน้า 25

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยทรงศัก สำยเชื้อ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง
26 มีนาคม 2558

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
58 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
 ปริญญาโท M.A. (Industrial
บริษัทอืน่
Location and Development),
ไม่มี
Vuje Universiteit Brussels
องค์กรอื่น
ประเทศเบลเยียม
2556 - ปัจจุบัน
 อธิบดี
 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
กระทรวงการต่างประเทศ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - 2556
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
 อัครราชทูต
 สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรรมกำรบริษัทไทย
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
 หลักสูตร Anti-Corruption for
สานักงานปลัดกระทรวง
Executive Program (ACEP)
การต่างประเทศ
15/2015
กระทรวงการต่างประเทศ
กำรอบรมอื่นๆ
2553 - 2554
 รองอธิบดี
 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
กระทรวงการต่างประเทศ
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงผู้มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
รุ่นที่ 66 สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
เอกสารแนบ 1 หน้า 26
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ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
นำยทวำรัฐ สูตะบุตร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
47 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการ
2557 – 2558
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
บัณฑิต (Civil & Environmental
เม.ย. – ก.ค. 2558
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
Engineering), Massachusetts Institute
ก.พ. – ต.ค. 2554
 กรรมการอิสระ
 บริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
of Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา
การกลั่น จากัด (มหาชน)
1 ตุลาคม 2558
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
บริษัทอืน่
มหาบัณฑิต (Soil Mechanics)
ไม่มี
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
องค์กรอื่น
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
2558 – ปัจจุบัน
 ผู้อานวยการ
 สานักงานนโยบายและ
(วิศวกรรมโยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2557 – ปัจจุบัน
 โฆษก
 กระทรวงพลังงาน
กรรมกำรบริษัทไทย
2557 – ปัจจุบัน
 ที่ปรึกษา
 สถาบันอาคารเขียวไทย
 Anti-Corruption: Leadership Role
คณะกรรมการ
แห่งประเทศไทย
of the Board
2557 – 2558
 รองปลัด
 กระทรวงพลังงาน
 หลักสูตร Director Certification
2557 – 2558
 ประธานกรรมการ  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนา
Program (DCP) 115/2009
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
 หลักสูตร Financial Statements for
พลังงาน
Directors Program (FSD) 4/2009
2552 –- 2557
 รองอธิบดี
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน
เอกสารแนบ 1 หน้า 27
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรตามโครงการ International
Leadership Program (ILP) โดย
รัฐบาลสหราชอาณาจักร
 หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(e-GEP) รุ่น 5 โดยสถาบันรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
 หลักสูตร Advance Management
Program (AMP) สถาบัน INSEAD
ประเทศฝรั่งเศส (ทุนพัฒนาข้าราชการ
สานักงาน ก.พ.)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 6
มหาวิทยาลัยหอการค้า
 หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)
รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.)
 ผูน้ าคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3 สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
เอกสารแนบ 1 หน้า 28
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง
รุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
 Infrastructure in a Market
Economics, Harvard University,
Cambridge, สหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 29
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ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
นำยปิติพันธ์ เทพปฏิมำกรณ์ 60 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการ
2558 - ก.ย. 2559
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ประธานเจ้าหน้าที่  กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นต้นและ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปฏิบัติการ
ก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วันที่ดำรงตำแหน่ง
2558 - ม.ค. 2559
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
 รักษาการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
1 พฤศจิกายน 2558
ลาดกระบัง
รองกรรมการ
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
ผู้จัดการใหญ่
กรรมกำรบริษัทไทย
ทรัพยากรบุคคล
 Anti-Corruption: Leadership Role
และศักยภาพองค์กร
of the Board
2553 - 2558
 รองกรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
 หลักสูตร Anti-Corruption for
ผู้จัดการใหญ่
Executive Program (ACEP) 4/2012
ทรัพยากรบุคคลและ
 หลักสูตร Director Certification
ศักยภาพองค์กร
Program (DCP) 138/2010
บริษัทอืน่
กำรอบรมอื่นๆ
2557 – พ.ย. 2559
 กรรมการ และ
 บริษัท Sakari Resources จากัด
 Strategic Human Resource
ประธานกรรมการ
Management, Harvard University
กาหนดค่าตอบแทน
สหรัฐอเมริกา
เม.ย. – ต.ค. 2559
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 30
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 NIDA – Wharton Executive
Leadership Program, The Wharton
School, University of Pennsylvania,
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร Senior Executive Program
(SEP), สถาบันบัฒฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3
สานักงานคณะกรรมการเลือกตัง้
 PTT Executive Leadership
Program, General Electrics,
Crotonville สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

2555 - 2558

 ประธานกรรมการ

2553 - 2558
2555 - 2557

 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการ

2553 - 2555

 ประธานกรรมการ

องค์กรอื่น
2558 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด
 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
จากัด

 กรรมการสภา
 สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการ
บริหารงานบุคคล
 กรรมการ อ.ก.พ.
 คณะกรรมการวิสามัญเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบบริหารทรัพยากร
บุคคลสานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

เอกสารแนบ 1 หน้า 31
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
12 กุมภาพันธ์ 2559

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

67 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท Master of Business
Administration (Finance & Banking),
North Texas State University
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 หลักสูตร Director Certification
Program Update (DCPU) 2/2014
 หลักสูตร Risk Management
Committee Program (RMP) 4/2014
 หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive (ACEP) 8/2013
 หลักสูตร Anti-Corruption Focus
Group (C-FG) 4/201

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
0.00076
ไม่มี
2557 - ปัจจุบัน
(30,000 หุ้น)
 กรรมการอิสระ และ  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
กรรมการตรวจสอบ
จากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
 กรรมการกากับดูแล  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
กิจการ
จากัด (มหาชน)
2551 - ปัจจุบัน
 กรรมการอิสระ
 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
2556 - 2557
 กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
2556 - 2557
 กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2551 - 2557
 กรรมการอิสระ
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2554 - 2556
 ประธาน
 ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
2554 - 2556
 ประธาน
 บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
คณะกรรมการ
จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ
2551 - 2554
 กรรมการตรวจสอบ  บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป
จากัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 1 หน้า 32
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) 2/2011
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 113/2009
 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 75/2008
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตร Executive Program in
International Management,
Stanford - National University of
Singapore สาธารณรัฐสิงคโปร์
 หลักสูตร Building, Leading &
Sustaining Innovation
Organization, Sloan School of
Management, Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
สหรัฐอเมริกา

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2551 - 2554
บริษัทอืน่
2558 - ปัจจุบัน

องค์กรอื่น
2557 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 กรรมการตรวจสอบ  ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

 กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

 บริษัท เอเซีย ไบโอแมส จากัด

 อนุกรรมการบริหาร  กองทุนบาเหน็จบานาญ
ความเสี่ยง
ข้าราชการ
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ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ประเภทธุรกิจ
ผู้บริหำร
นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย
บริษัทจดทะเบียนอืน่
58 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
0.00597
ไม่มี
- กรรมการ
ม.ค. - ต.ค. 2558
(236,869 หุ้น)
 ปริญญาเอก Ph.D. of Sciences
 รองกรรมการ
 กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Petroleum Engineering),
ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
University of Tulsa, Oklahoma,
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
สหรัฐอเมริกา
2553 - 2557
 รองกรรมการ
 กลุ่มงานโครงการต่างประเทศ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 ปริญญาโท Master of Sciences
ผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท. สารวจและผลิต
22 ตุลาคม 2558
(Petroleum Engineering),
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
University of Tulsa, Oklahoma,
บริษัทอืน่
สหรัฐอเมริกา
2557 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจี จากัด
 ปริญญาตรี Bachelor of Sciences
2555 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีทีอีพี เอฟแอลเอ็นจี
(Petroleum Engineering),
โฮลดิ้ง จากัด
University of Tulsa, Oklahoma,
2551 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์
สหรัฐอเมริกา
เวียดนาม จากัด
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2551 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จากัด
กรรมกำรบริษัทไทย
2550 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท พีทีทีอีพี แอฟริกา
 Anti-Corruption: Leadership Role
อินเวสท์เมนต์ จากัด
of the Board
องค์กรอื่น
 หลักสูตร Director Certification
มี.ค. 2559 - ปัจจุบัน  กรรมการ
 มูลนิธิ RAIST-RASA
Program (DCP) 224/2016
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 6 สถาบัน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 Leadership Development Program
III (2013), PTT Leading and
Learning Institute (PLLI)
 GE Energy Customer Executive
Leadership Program (2012),
GE Global Learning, Crotonville
สหรัฐอเมริกา
 Advanced Management Program
2006 (Executive Education
Program), Harvard Business
School สหรัฐอเมริกา

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วนกำร ทำงครอบครัว
ถือหุ้นใน
ระหว่ำง
บริษัท (%) กรรมกำรและ
ผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - 2558

ตำแหน่ง
 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 สมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ
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กรรมการพ้นจากตาแหน่งในปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

นำยจักรกฤศฏิ์ พำรำพันธกุล 57 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
Angelo State University
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) 5/2005
 หลักสูตร Directors Accreditation
Program (DAP) 8/2004
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุตธิ รรม
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 19
สานักงานศาลยุติธรรม
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 11 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ์
ถือหุ้นใน ทำงครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษัทจดทะเบียนอืน่
2558 – ปัจจุบัน
 กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด
(มหาชน)
 บริษัท เหมืองแร่โปแตชอาเซียน
จากัด (มหาชน)
 ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)

2555 - 2558

 ประธานกรรมการ

2557 - 2558

 กรรมการ
กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
 ที่ปรึกษา
 บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากร
คณะกรรมการ
น้าภาคตะวันออก จากัด (มหาชน)
ตรวจสอบ

2551 - 2557

บริษัทอืน่
2556 - 2557
2553 - 2554

 กรรมการ
 ประธานกรรมการ

 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
 บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด

องค์กรอื่น
2558 - ปัจจุบัน
2555 - 2558
2552 - 2555

 อธิบดี
 รองปลัดกระทรวง
 ผู้อานวยการ

 กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
 สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
 สานักงานบริหารหนี้สาธารณะ
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำร ควำมสัมพันธ์
ถือหุ้นใน ทำงครอบครัว
บริษัท (%) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 52
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
รุ่นที่ 46 สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 Executive Development Program
(EDP) รุ่นที่ 66 Kellogg School of
Management สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรนักบริหารการยุติธรรมทาง
ปกครองระดับสูง (บยป.) รุน่ ที่ 5
สานักงานศาลปกครอง
ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
ก)
ข)
ค)

การถูกพิพากษาว่ามีกระทาผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ไม่มี
การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ไม่มี
การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
ไม่มี
ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
หมายเหตุ ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2559 คือ นายมนัส แจ่มเวหา นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต นายทวารัฐ สูตะบุตร
และนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ สองในสี่คนนี้ลงชื่อร่วมกันและประทับดวงตราของบริษัท หรือ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงชื่อผู้เดียว
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2.

ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2560 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 20 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
นำยพงศธร ทวีสิน
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ1
กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุน
ปฏิบัติการ และรักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

นำยฐิติ เมฆวิชัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริการธุรกิจ

1

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

มีรายละเอียดตามข้อ 1

57

B.Sc. (Petroleum and Natural
Gas Engineering),
The Pennsylvania State
University, U.S.A.

0.00125
(49,715 หุ้น)

ไม่มี

IOD: DCP 223 (2016)

55

B.Sc. (Geography),
Srinakharinwirot (Prasarnmitr)
University

0.00183
(72,661 หุ้น)

ไม่มี

ม.ค. 2559 – ปัจจุบัน

ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มงาน
โครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
ก.ย. 2559 – ปัจจุบัน  รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
2558
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน
มิ.ย. 2555 – 2557  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และโครงการพัฒนา
2553 – มิ.ย. 2555  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
ก.ย. 2555 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
ทรัพยากรบุคคล และบริการธุรกิจ
2554 – ส.ค. 2555  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานทรัพยากรบุคคล


ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ตาแหน่งเทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยคณิต แสงวงค์วำณิชย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา

อำยุ
(ปี)
59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
B.Sc. (Petroleum Engineering),
University of Wyoming, U.S.A.

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00300
ไม่มี
(118,943 หุ้น)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2558 – ปัจจุบัน

2552 – 2555

2559 – ปัจจุบัน

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

มี.ค. – ธ.ค. 2557

58

M.Sc. (Geology), New Mexico,
0.00128
Institute of Mining and Technology (50,685 หุ้น)

ไม่มี

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน

วิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเทคโนโลยีหลุมเจาะ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง
General Manager
บริษัท Carigali-PTTEPI Operating
Company SDN. BHD. (CPOC)
ประเทศมาเลเซีย

2556 – ก.พ. 2557

นำยประพัฒน์
โสภณพงศ์พิพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ

ตำแหน่ง

2558
2554 – 2557

กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานโครงการต่างประเทศ

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

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำงสุจิตรำ สุวรรณสินพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

อำยุ
(ปี)
56

52

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
M.E. (Energy Technology),
Asian Institute of Technology

M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00221
ไม่มี
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(87,794 หุ้น)
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
ธ.ค. 2558 – ต.ค. 2559  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
2554 – พ.ย. 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร
0.00050
(19,979 หุ้น)

ไม่มี

2559 – ปัจจุบัน
2557 – 2558
2555 – 2557

นำงประณต ติรำศัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับ
การปฏิบัติตามนโยบาย
และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

58

LL.B (Laws),
Thammasat University
IOD: DCPU 5 (2015)
CSP (2014)
DCP 185 (2014)

0.00386
(153,128 หุ้น)

ไม่มี

2560 – ปัจจุบัน

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงินองค์กร
 ผู้จัดการ
ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน

ปตท.
ปตท.

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการ
ปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท
ต.ค. 2556 – 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท
2553 – ก.ย. 2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมาย

ปตท.สผ.
ปตท.สผ
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยมนตรี ลำวัลย์ชัยกุล
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

52

M.Sc. (Exploration Geophysics),
University of New South Wales,
Australia

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00092
ไม่มี
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน  รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(36,608 หุ้น)
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ก.ย. – ต.ค. 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการระหว่างประเทศ
ก.ค. – ส.ค. 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สังกัดกลุ่มงานโครงการผลิตและ
สนับสนุนปฏิบัติการ
ก.ค. 2556 – ก.ค. 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการออสเตรเลีย ปฏิบัติงานสมทบ
ในตาแหน่ง General Manager
บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จากัด
ประเทศออสเตรเลีย
2552 – มิ.ย. 2556  ผู้จัดการอาวุโส
โครงการโอมาน ปฏิบัติงานสมทบ
ในตาแหน่ง General Manager
บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน
ประเทศโอมาน

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

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยชัชวำล เอี่ยมศิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงานสมทบที่ บริษัท ปตท.
จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
(ปตท. เอ็นจีดี)

อำยุ
(ปี)
57

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
M.Sc. (Operation Research),
London School of Economics
and Political Science,
University of London,
United Kingdom

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

นำงสำวจรูญศรี วันเกิดผล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี

56

51

M.Sc. (Accounting),
Thammasat University

M.Sc. (Financial Accounting),
Thammasat University
IOD: DCP 220 (2016)

ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

0.00123
(48,876 หุ้น)

ไม่มี

ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน ปตท. เอ็นจีดี
สมทบในตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปตท. จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
ส.ค. 2557 – ม.ค. 2558  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
2554 – ก.ค. 2557  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงาน ปตท.
สมทบที่บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

0.00250
(99,328 หุ้น)

ไม่มี

ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน
ก.พ. 2557 – ก.ย. 2558  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี
2556 – มิ.ย. 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
การเงินและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ
2554 – 2555
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี

ปตท.สผ.

ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี
2558 – มิ.ย. 2559  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี
ก.ค. 2557 – มิ.ย. 2559  ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
ก.ค. 2556 – มิ.ย. 2557  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
2553 – มิ.ย. 2556  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีกลาง

ปตท.สผ.

IOD: DCP 91 (2007)
นำยยงยศ ครองพำณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

0.00165
(65,604 หุ้น)

ไม่มี

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

นำงชนมำศ ศำสนนันทน์
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุน
และนักลงทุนสัมพันธ์

47

M.Sc. (Business Administration),
University of South Carolina,
U.S.A.

นำยอนุตรำ บุนนำค
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารเงิน

53

M.Sc. (Finance),
University of Massachusetts,
U.S.A.

นำงสำวพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
ผู้จัดการอาวุโส
ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารองค์กรและการเงินที่
บริษัท เอนนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด

54

นำงศิริรัตน์ สรำรัตนกุล
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีการเงิน

55

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00090
(35,691 หุ้น)

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
เม.ย. 2553 – มี.ค. 2557  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน
มี.ค. 2553
 รักษาการ ผู้จัดการ ฝ่ายการเงิน

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ไม่มี

ไม่มี

ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
2554 – ก.ย. 2559  ผู้จัดการอาวุโส
สังกัดกลุ่มงานการเงินและการบัญชี
ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารองค์กรและการเงิน

ปตท.สผ.
บริษัท เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
จากัด

M.Sc. (Business Administration),
Kasetsart University

0.00072
(28,588 หุ้น)

ไม่มี

ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส
ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กรและการเงิน
2557 – ก.ย. 2559  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
ก.ค. – ธ.ค. 2556  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
2554 – มิ.ย. 2556  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีโครงการ

บริษัท เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
จากัด
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

M.Sc. (Accounting),
Thammasat University

0.00534
(211,874 หุ้น)

ไม่มี

2557 – ปัจจุบัน
2551 – 2556

ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีการเงิน
 ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ



ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

นำงสำวกำญจนันท์ ปำณำนนท์
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหาร

46

นำยศักดิ์ชัย สำระเวก
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี

47

นำงมณีญำณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายภาษี

42

M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

นำงธัญญพร วังวสุ
ผู้เชี่ยวชาญ

58

B.BA (Accounting),
Assumption University

M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

M.Sc. (Accounting Information
System), Chulalongkorn University

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00130

ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

ไม่มี

เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
ปตท.สผ.
2557 – มี.ค. 2558  ผู้จัดการ นโยบายบัญชี
ปตท.สผ.
2553 – 2556
 ผูจ้ ัดการ ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง
ปตท.สผ.
Finance Manager ประเทศอินโดนีเซีย

ไม่มี

ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
2552 – มิ.ย. 2559  ผู้จัดการอาวุโส
สังกัดโครงการออสเตรเลีย
ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง
Finance and Accounting Manager
บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จากัด
ประเทศออสเตรเลีย

ปตท.สผ.

(51,486 หุ้น)

0.00059

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

(23,522 หุ้น)

ปตท.สผ.

ไม่มี

ไม่มี

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี
2557 – เม.ย. 2558  ผู้จัดการ มาตรการภาษี

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

0.00367
(145,511 หุ้น)

ไม่มี

พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน  ผู้เชี่ยวชาญ
2552 – เม.ย. 2558  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 44

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

ผู้บริหำรที่พ้นจำกตำแหน่งระหว่ำงปี 2559
นำยกิติศักดิ์ นวลจันทร์ฉำย

60

M.PA (Public Administration),
National Institute of Development
Administration

0.00195
(77,546 หุ้น)

ไม่มี

ก.ย. – ธ.ค. 2559

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ม.ค. – ส.ค. 2559



2558



พ.ย. 2556 – 2557



2554 – ต.ค. 2556



ปตท.สผ.

กลุ่มงานเทคโนโลยีพัฒนาความยั่งยืน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานเทคโนโลยีพัฒนาความยั่งยื่น
และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการบงกช
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 45

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม
1.

บริษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย จานวน 59 บริษัท

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

PTTEP AB

PTTEP AA

PTTEP AT

PTTEP AAF

PTTEP AAP

PTTEP AAT

PTTEP AAO

PTTEP AAA

PTTEP AAS

2
/
/
/

3
/
/
/

4
/
/

5
/
/
/

6
/
/

7
/
/
/

8
/
/

9
/
/

10
/
/

11
/
/
/

12
/
/
/

13
/
/
/

/
/
X

/
/

/
/

/
/

/
/

PTTEP CA

PTTEP AIF

1
/
/
/

PTTEP BL

PTTEP AO

นางประณต ติราศัย
นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์
นางสาวประถมาภรณ์ ดีศีลธรรม
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
นายศักดิ์ชัย สาระเวก
นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
นายสมเกียรติ เทพพันธ์กุลงาม
นายชัยวัฒน์ สนธิรักษ์
Mr. Don Greenfield

PTTEP AP

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของ
กลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP AU

บริษัทย่อย

14

15

/
/
/
X = ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

CEMROL

PTTEP MZA1

PTTEP FH

PTTEP HK

PTTEP HKO

CEKL

PTTEPO

PTTEP MEA

PTTEP AG

PTTEPH

ATL

PTTEP KV

PTTEP SV

นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
นายชัยวัฒน์ สนธิรักษ์
นายชัยพล จิรากร
นายดิเรก หวังอุดมสุข
Ms. Stella Kattashi
นายกนก อินทรวิจิตร
นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัย
นางชนมาศ ศาสนนันทน์
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นายฉลองรัฐ ยะอนันต์
นายธีรพล พูนศิริ
นายศุภการณ์ ธนทิตย์
นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
นายพีระพงศ์ ไชยลาโภ
นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์
นายกิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป
นายสรสรร มิลินทสูต
นายคมสัน เตชะพานิช
นายมณฑล ศานติวงศ์สกุล

16
/
/
/

CEEAL

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของ
กลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP CIF

บริษัทย่อย

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

/
/

/
/

/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

X = ประธานกรรมการ
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หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

PTTEP SA

PTTEP IH

PTTEP ID

PTTEP AI

PTTEP SVPC

JV Marine

PTTEP NL

PTTEPR

PTTEP SMD

PTTEP SS

PTTEP SD

PTTEP ML

PTTEP SM

นายมณฑล ศานติวงศ์สกุล
นายสรสรร มิลินทสูต
นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
นายนพดล พิณพิพัฒน์
นายฐิติ ทองเย็น
นายปิยะ อึ๊งผาสุข
นายอนันท์ ชลชวลิต
นายคณิต แสงวงค์วาณิชย์
นายพงศธร ทวีสิน
นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม
นายเดนกี้ ธัชชัยชวลิต
นางชนมาศ ศาสนนันทน์
นายประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นายวันชัย มหาสุวรรณชัย

PTTEP HL

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของ
กลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP HV

บริษัทย่อย

31
/

32
/
/

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

/
/

/
/
/

/
/
/

/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

X = ประธานกรรมการ
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นายปิยะ อึ๊งผาสุข
นายธีรพล พูนศิริ
นายวรานนท์ หล้าพระบาง
นายดิษฐพล สุทธิโอสถ
Vistra Management Services
(Netherlands) B.V.
Mrs. T.S.M. Van Dijk
นายชัยวัฒน์ สนธิรักษ์
นายยงยศ ครองพาณิชย์
นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล
นายนพดล พิณพิพัฒน์
นายฉลองรัฐ ยะอนันต์
นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม
นายสรสรร มิลินทสูต
นายพุฒิกานต์ เอารัตน์
นางสุจินดา พลอยมนตรี
นายเดนกี้ ธัชชัยชวลิต
นายดิเรก หวังอุดมสุข
นายมานะ โรจน์พิบูลสถิตย์
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นางศิริรัตน์ สรารัตนกุล
นายอนุตรา บุนนาค
นายกิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป
นายศุภกร กฤษฎาสิมะ
หมายเหตุ :

/ = กรรมการ

PTTEP NC

PTTEP NH

PTTEP BI

ปตท.สผ.อ.

ปตท.สผ.ส.

พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส

ออเร้นจ์

ปตท.สผ.จี 7

ปตท.สผ.ศง.

ปตท.สผ.ศธ.

COVE

PTTEP SP

46
/
/

SHL

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม
ปตท.สผ.)

PTTEP IR

บริษัทย่อย

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

/
/
/

/
/
/

/

/

/
/

/

/

/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
X = ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ 2 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
2.

บริษัทร่วม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วม จานวน 16 บริษัท

นายฐิติ เมฆวิชัย
นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย
นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ
นายยงยศ ครองพาณิชย์
นายเดนกี้ ธัชชัยชวลิต
Mr. Andy Jacob
Mr. Gavin Ryan
นายพงศธร ทวีสิน
นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล
นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัย
นายชัยวัฒน์ สนธิรักษ์
Mrs. T.S.M. Van Dijk
นายฐิติ ทองเย็น
นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์*

MGTC

Mangalalu

Troughton Island

Erawan FSO 2 Bahamas

PTT FLNG

LAL

Natuna 2 B.V.

2
/

CPOC

1
/
/
/
/

บี 8/32 พำร์ทเนอร์

EnCo

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

พีทีที ไอซีที

บริษัทร่วม

3

4

5

6

7

8

9

10

11

/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

/

/
/

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

เอกสารแนบ 2 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. มีดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

บัญชีบัณฑิต
นำงฉวีพร แจ่มแสง
รักษาการ
(การเงินและการธนาคาร)
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สายงานตรวจสอบ

กำรอบรม
 2016 IIA Conference by Asia Confederation of Institute of Internal Auditors, Singapore
 2015 IIA Conference by Asia Confederation of Institute of Internal Auditors
 Continuous Auditing P2P Process
 5th National Conference on Collective Action Against Corruption
 IIA International Conference, The Institute of Internal Auditors, London
 Auditing Mergers and Acquisitions, MIS Training Institute, Hong Kong
 Internal Audit Asia Conference, Asia Business Forum
 Strategizing Approaches for Operational Risk, Marcus Evans (Thailand) Ltd.
 Risk Management in Drilling Activities, Asia Business Forum

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน • รักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
ต.ค. 2556 – 2559
• ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบ ปตท.สผ.
มิ.ย. 2555 – ก.ย. 2556 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกากับการ
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปตท.สผ.
2548 – มิ.ย. 2555
• ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
ปตท.สผ.

 Construction Project Risk Management, Asia Business Forum
 Construction Project Cost Management and Control, Asia Business Forum
 2007 Asian Conference on Internal Audit, The Institute of Internal Auditors, China
 The IIA Internal Audit Conference, The Institute of Internal Auditors, U.S.A.
 Due Diligence for M&A Master Class, Asia Business Forum
 Internal Audit Conference, The Institute of Internal Auditors, Australia
 Forensic Accounting, สมาคมศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 Anti-corruption: the Practical Guide, สถาบันส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
 Risk Management and Fraud Investigation Master Class, UNI Strategic
 Basic Compliance and Ethics Academies, Society of Corporate Compliance and Ethics

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
2.

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. มีดังนี้

ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง
นำยวีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรอบรม

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  Thailand’s 7th National Conference on Collective Action Against Corruption
“Ethical Leadership: Combating Corruption Together”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 2016 2nd and 3rd CG Forum by The Stock Exchange of Thailand
 Public Procurement and Supplies Management Bill
 FCPA Investigations: Combating Corruption in International Business
 SCCE’s 12th Annual Compliance & Ethics Institute,

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน • ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ปตท.สผ.
2546 – ก.ย. 2556 • ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบ ปตท.สผ.

Society of Corporate Compliance and Ethics
 2014 ACFE Asia-Pacific Fraud Conference
 2014 European Compliance & Ethics Institute Conference
 Fraud and Corruption
 Super Strategies The Audit Best Practices
 Chief Audit Executive Summit

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ก)

สรุปปริมำณสำรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559

ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีรายละเอียดดังตารางที่แนบ
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้
ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วในรายงานนี้ จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศ
เจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. คิดเป็นปริมาณน้ามันดิบและคอนเดนเสท1
170 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,371 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (525 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) หรือรวมทั้ งหมดเป็น 695 ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วของน้ามันดิบและคอนเดนเสทคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 และก๊าซธรรมชาติคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 75
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. ในปี 2559 คิดเป็น 135 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยแ บ่งเป็นน้ามันดิบ
และคอนเดนเสท 38 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 610 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (97 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) คิดเป็นอัตราการผลิต
ประมาณ 369,312 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 4,576 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 1.2
ซึ่งการลดลงของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการหยุดการผลิตชั่วคราวเพื่อซ่อมบารุงอุปกรณ์การผลิตและการลดลงของ
กาลังการผลิตตามธรรมชาติของโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย โครงการเวียดนาม 16-1 และโครงการเยตากุน อย่างไรก็ตาม ปริมาณการผลิต
ที่ลดลงได้ถูกชดเชยจากกาลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี

1

ตัวเลขปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)

เอกสารแนบ 5 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2559

ปริมาณสารองน้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ก๊าซธรรมชาติและบิทูเมนที่พิสูจน์แล้ว(1)
ปริมาณสารองน้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ที่พิสูจน์แล้ว(2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ
ที่พิสูจน์แล้ว
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ปริมาณเทียบเท่าน้ามันดิบ
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

113
14
4
4

74
9
1
-

187
23
5
4

2,119
336
2
(27)

1,695
53
1
30

3,814
389
3
3

461
70
4
(1)

316
17
2
5

777
87
6
4

(27)
108

(12)
72

(39)
180

(409)
2,021

(209)
1,570

(618)
3,591

(94)
440

(42)
298

(136)
738

108
18
4
5

72
1
-

180
19
4
5

2,021
292
5
111

1,570
(18)
-

3,591
274
5
111

440
65
5
23

298
(1)
-

738
64
5
23

(27)
108

(11)
62

(38)
170

(411)
2,018

(199)
1,353

(610)
3,371

(95)
438

(40)
257

(135)
695

(1)

ปริมาณสารองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสารองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม

(2)

รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)

เอกสารแนบ 5 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
(ข)

รำยงำนสินทรัพย์ของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม จะแสดงถึงสินทรัพย์ของโครงการต่างๆ ทั้งที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและยัง
ไม่ได้พิสูจน์ รวมถึงค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วประกอบด้วย หลุมสารวจ หลุมพัฒนา ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ส่วนสินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่
พิสูจน์แล้ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์รวมของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
(ค)

2559

2558

26,011
4,717
30,728
(18,703)
12,025

25,319
4,727
30,046
(16,871)
13,175

รำยงำนรำยจ่ำยที่เกิดขึ้นเพื่อกำรได้มำซึ่งสิทธิสัมปทำน กำรสำรวจและกำรพัฒนำปิโตรเลียม

รายงานรายจ่ายที่เกิดขึ้นจะแสดงถึงรายจ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างปีเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน การสารวจและการพัฒนาปิโตรเลียม
ทั้งที่บันทึกเป็นสินทรัพย์และค่าใช้จ่าย
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน หมายถึง รายจ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้เข้าไปมีส่วนร่ วมในสิทธิสัมปทานของโครงการต่างๆ ทั้งที่
พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและยังไม่ได้พิสูจน์
รายจ่ายเพื่อการสารวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการสารวจเพื่องานธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์ รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุม
สารวจรวมถึงค่าสงวนพื้นที่ในแปลงสารวจ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาประกอบด้วย รายจ่ายเพื่อการขุดเจาะและเตรียมหลุมพัฒนา และรายจ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการต่างๆ สาหรับการพัฒนาปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วเพื่อใช้ในการผลิต การแยก การปรับปรุง
คุณภาพปิโตรเลียม และการรวบรวมและเก็บรักษาปิโตรเลียม รวมทั้งรายจ่ายเพื่อท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
ต้นทุนเพื่อการได้มาซึ่งสิทธิสัมปทาน
- โครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
- โครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
รายจ่ายเพื่อการสารวจ
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา
รวม

2559
ในประเทศ

ต่างประเทศ

4
747
751

1
54
303
358

2558
รวม
1
58
1,050
1,109

ในประเทศ ต่างประเทศ
88
1,171
1,259

274
504
778

รวม
362
1,675
2,037

เอกสารแนบ 5 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
(ง)

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานผลการดาเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดาเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม สาหรับปี 2559 และ 2558 โดยแสดงไว้
ในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อ การดาเนินงานและบารุงรักษาหลุมผลิต ตลอดจนเครื่อ งมือและ
อุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่ายในการสารวจประกอบด้วยค่าใช้จ่ายสารวจเพื่อ งานธรณี วิทยาและธรณี ฟิสิกส์แ ละค่าตัดจาหน่ายหลุมสารวจที่ไม่พบ
ปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญ สิ้น และค่าตัดจาหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ รวมทั้งค่าตัดจาหน่ายประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กาไรหรื อขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม และรายได้อื่นๆ
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรจากผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของสานักงานใหญ่และต้นทุนทางการเงินไม่รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคานวณผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิต
ปิโตรเลียม
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
รำยได้ :
รายได้ – บริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายได้ – บริษัทอื่น
รำยได้จำกกำรขำยรวม
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น
ค่ำใช้จ่ำยรวม
ผลกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ผลกำรดำเนินงำนสุทธิ

2559
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2558
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2,873
249
3,122

1,018
355
1,373

3,891
604
4,495

3,529
242
3,771

1,456
541
1,997

4,985
783
5,768

366
3
36
353
1,434
(33)
2,159
963
271
692

461
70
58
623
45
1,257
116
26
90

827
73
94
353
2,057
12
3,416
1,079
297
782

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

608
167
62
849
1,169
2,855
(858)
119
(977)

1,054
183
115
426
2,685
1,340
5,803
(35)
493
(528)

เอกสารแนบ 5 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
(จ)

รำยงำนมูลค่ำปัจจุบันตำมมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว

ตามมาตรฐานการวัดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว จะคานวณโดยใช้
ราคาเฉลี่ย 12 เดือน* (คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มีกาหนดไว้ในสัญ ญาเท่านั้น) คูณ ด้วยประมาณการปริมาณการผลิต
ในอนาคตของปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาและผลิต
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว ซึ่งคิดจากต้นทุนค่าใช้จ่ายตามข้อมูล ณ สิ้นปี โดยไม่คานึงถึงสภาวะแวดล้อมอื่นๆ ที่อาจจะเปลี่ยนไปในอนาคต
ภาษีเงินได้ในอนาคตคานวณโดยใช้อัตราภาษีตามกฎหมายที่มีอยู่ ณ สิ้นปี และหักหรือปรับปรุงส่วนลดต่างๆ ตามที่เป็นจริง
กระแสเงินสดสุทธิคานวณจากมูลค่าของกระแสเงินสดสุทธิในแต่ละปีเป็นมูลค่าปัจจุบันด้วยอัตรา 10% ต่อปีเพื่อสะท้อนถึงมูลค่า
ตามเวลาของกระแสเงินสดนั้น
มูลค่าปัจจุบันของประมาณการกระแสเงินสดตามที่แสดงไว้ข้างล่างนี้ มิได้มุ่งหมายให้เป็นการแสดงประมาณการมูลค่า ตามราคา
ตลาดของสินทรัพย์ปิโตรเลียม การประมาณการมูลค่าตามราคาตลาดควรต้องคานึงถึงปัจจัยหลายประการ ได้แก่ ปริมาณสารองที่ยังไม่ได้
พิสูจน์ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วได้ในอนาคต ประมาณการราคาของน้ามันและก๊าซธรรมชาติในอนาคต อัตราดอกเบี้ย
การเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิต และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในอนาคต รวมทั้งข้อควรคานึงอื่นๆ อีกมาก
ดังนั้น มูลค่าที่เหมาะสมจึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา และ/หรือ การตัดสินใจของผู้วิเคราะห์เป็นหลัก
* ราคาเฉลี่ย 12 เดือน คานวณจากการเฉลี่ยแบบไม่ถ่วงน้าหนัก โดยใช้ราคาของวันแรกในแต่ละเดือน
มูลค่ำปัจจุบันตำมกำรวัดมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)

ในประเทศ

ต่ำงประเทศ

รวม

2559

2558

2559

2558

2559

2558

รายรับ

13,565

14,538

6,106

10,558

19,671

25,096

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

(2,283)

(2,730)

(1,614)

(2,077)

(3,897)

(4,807)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

(4,718)

(5,990)

(1,612)

(1,900)

(6,330)

(7,890)

(2,177)
4,387
(337)
4,050

(1,944)
3,874
(136)
3,738

(626)
2,254
(651)
1,603

(1,200)
5,381
(1,691)
3,690

(2,803)
6,641
(988)
5,653

(3,144)
9,255
(1,827)
7,428

ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิ
ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

เอกสารแนบ 5 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2559
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันตำมกำรวัดมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)

2559

2558

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ ต้นปี
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการขายและจาหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตระหว่างปี

7,428
(3,210)

12,229
(4,106)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหว่างปี

1,103

1,844

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จ่ายในการผลิต

(3,779)

(9,470)

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

1,495

(270)

และปรับปรุงวิธีการผลิต

469

186

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ได้ประมาณการไว้

967

1,540

-

-

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลี่ยนไป

839

2,955

การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ สิ้นปี

341
5,653

2,520
7,428

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารองที่สารวจใหม่ สารวจเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสารองปิโตรเลียม
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(ฉ)

ข้อมูลอื่น
หลุมผลิตน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ
จานวนหลุมผลิตน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

น้ำมันดิบ/คอนเดนเสท
รวม
สุทธิ
902
476
42
17
961

14
10
500

ก๊ำซธรรมชำติ
รวม
สุทธิ
1,307
572
183
10
1,500

84
10
666

หลุมน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขุดเจำะ
จานวนหลุมซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีดังต่อไปนี้

แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

รวม

สุทธิ

-

-

-

-

55

11.05

18
73

10.59
21.64
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จำนวนหลุมน้ำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ-สุทธิ ซึ่งขุดเจำะในปี 2559

แหล่งสารวจ
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม
แหล่งพัฒนา
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

พร้อมผลิต
สุทธิ

หลุมแห้ง
สุทธิ

2.65

2.00

0.69
3.34

2.00

182.32

8.74

24.48

-

206.80

8.74

หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติรวม หมายถึง จานวนหลุมทั้งสิ้นที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน ไม่รวมหลุมบริการ
หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ-สุทธิ หมายถึง จานวนหลุมตามสัดส่วนการร่วมทุนในหลุมน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติรวม
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แบบ 56-1 ประจำปี 2559
ผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสปี 2559 และ 2558 สำหรับงบกำรเงินรวมมีดังนี้
หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2559
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก-สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไรต่อหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,037,434,592
14,225,854

1,046,476,331
18,934,315

1,061,000,216
16,701,593

1,044,652,922
16,624,759

9,659,695
14,311,187
12,375,135
1,088,006,463

14,351,726
7,210,535
14,620,515
7,127,104
1,108,720,526

6,572,364
7,452,250
10,675,096
1,102,401,519

6,223,387
5,742,545
11,305,277
1,084,548,890

167,386,453
11,920,878
92,016,021
87,892,910
509,335,454

146,011,694
20,361,689
38,466,880
88,924,530
534,407,622

138,679,994
15,583,064
58,134,551
87,967,397
517,658,659

130,052,595
25,486,002
30,325,339
88,323,501
517,980,644

15,560,457
1,580,811
47,150,837
57,896,251
990,740,072
2,359,011
99,625,402
(133,322,118)
(33,696,716)
17,635,015
(16,061,701)

797,861
59,241,885
888,212,161
2,341,048
222,849,413
(67,481,839)
155,367,574
272,758
155,640,332

97,533,923
820,214
59,035,265
975,413,067
1,828,615
128,817,067
(54,598,693)
74,218,374
1,135,156
75,353,530

49,586,533
785,642
58,292,332
900,832,588
2,018,422
185,734,724
(29,904,152)
155,830,572
1,291,184
157,121,756

(0.01)
0.004

0.04
0.0001

0.01
0.0003

0.04
0.0003
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สรุปปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมและรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย

ปริมาณการขายปิโตรเลียม – สุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)

2559

2558

319,521

322,167

41.17

50.05

5.60

7.20

35.91

45.29

4.18

4.62

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