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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์

กลุ่ม ปตท.สผ. เป็นผู้ประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่มั่นคง
ให้กับประเทศไทยและประเทศที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อ เพิ่มปริ มาณสารองปิโตรเลียมและปริมาณการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ
รวมถึงสร้างผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อง ภายใต้ ภาวะราคาน้ามันที่ อยู่ในระดับต่าและมีความผันผวนสูง
ปัจจัยสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งแหล่งปิโตรเลีย มที่มีปริมาณลดน้อยลง ความซับซ้อนทางด้านธรณีวิทยา
ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้การดาเนินงานทางด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมมีความท้าทายมากยิ่งขึ้น จาเป็นต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงการคานึงถึงดุลยภาพทางด้านสิ่งแวดล้อ มและสังคมโดยรวม บริษัท จึงกาหนดพันธกิจ (Mission) และ
วิสัยทัศน์ (Vision) ดังนี้
พันธกิจ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจทั่วโลก 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 ได้แ ก่ ด้านผลการดาเนินงานและผลตอบแทนจากการใช้
เงินลงทุน (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. ยังคงมุ่งเน้นแผนกลยุทธ์ 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
ที่อยู่ในระดับต่า รวมถึงจัดหาปริมาณสารองปิโตรเลียม เพื่อชดเชยส่วนที่ผลิตไปด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
(1.2) กลุ่มโครงกำรพัฒนำ (Development Projects) เป็นกลุ่มที่ต้องเตรียมการเพื่อเพิ่มการผลิต และสร้างรายได้
ในอนาคตโดยการเพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว เพื่อทดแทนปริมาณสารองปิโตรเลียมที่ลดลงจากกลุ่มโครงการผลิต ซึ่งแผนธุรกิจ
เป็นการปรับแผนการพัฒนาเพื่อให้โครงการสามารถพัฒนาต่อไปได้ภายใต้สภาวการณ์ราคาน้ามันดิบที่ลดลง
ส่วนที่ 1 หน้า 1
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(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 ด้วยการปรับใช้เทคโนโลยี ที่ได้รับการพัฒนาใหม่ๆ 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 ได้ช่วยส่งเสริมและผลักดันการทางานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดผ่านโครงการริเริ่ม (Initiative) ต่างๆ จานวนกว่า 200 โครงการ อาทิ
การบริหารจัดการทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน กิจกรรมการเจาะหลุม การก่อสร้างและวิศวกรรม แผนการซ่อมแซมและบารุงรักษา
และกระบวนการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
(2)

กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจจำกจุดแข็งขององค์กรและมุ่งเน้นในพืนที่ที่มีควำมชำนำญ (REFOCUS) แบ่งเป็น

2 กลุ่มหลัก ดังนี้
(2.1) E&P Conventional เน้นขยายการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศ
ที่บริษัทมีประสบการณ์และมีความชานาญ ตามทิศทางและแนวนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัท ตั้งเป้าหมายที่จะ
เพิ่มสัดส่วนโครงการทั้งในโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ โดยเฉพาะโครงการแหล่งก๊าซธรรมชาติ และยังมีแผนที่จะขยายการลงทุน
ในประเทศที่มีต้นทุนการผลิตต่าอีกด้วย
(2.2) E&P Transformative เน้นขยายการลงทุนในก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) ซึ่งจะมีความต้อ งการมากขึ้น
ในอนาคตจากภาวะโลกร้อนที่ทาให้การใช้พลังงานถ่านหินและน้ามันลดลง โดยผ่านบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด ซึ่งได้ทาการ
จัดตั้งร่วมกับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) รองรับการดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ LNG แบบครบวงจร
(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
ขณะนั้น ทั้งนี้ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ได้จัดทาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการพิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อบริษัทในแง่ของโอกาสและความเสี่ยงในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งหน้าที่ของการเป็นบริษัทน้ามันแห่งชาติที่มีหน้าที่จัดหาปริมาณสารองปิโตรเลียมเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศไทย
อีกทั้งมีการวิเคราะห์สถานะการลงทุนของบริษัท ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ
และทิศทางการดาเนินการเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น หลังจากนั้น ฝ่ายจัดการ
จะรับแนวนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ในการกาหนดแผนงาน งบประมาณ และดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานประจาปี
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และนากลับมาเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อให้พิจารณาทบทวนทิศทางและนโยบายการดาเนินงาน พร้อมทั้ง อนุมัติแผนงาน 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 และ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น เพื่อนาไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการกาหนดเป้าหมาย กลยุ ทธ์ และแผนการดาเนินงาน
การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance,
Risk Management, Control & Compliance หรือ GRC) การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย และสร้างพนักงานให้มี
ความรู้ ความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ โดย ปตท.สผ.
ได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ และมีการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน ที่สอดคล้องกับ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่ 3, 4,
7, 8 และ 16 ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังใช้ Dow Jones Sustainability Index (DJSI)
เป็นตัวชีว้ ัดผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรในระดับสากลอีกด้วย
โดยในปี 2560 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก ในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ามัน
และก๊ าซ ประเภทธุร กิจขั้ นต้ น และธุรกิ จครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อ เนื่อ งเป็ น ปี ที่ 4 ซึ่ง ปตท.สผ. มี
เป้าหมายที่จะรักษาสถานะการเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ไว้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 32 บริษัทน้ามัน
และก๊าซธรรมชาติให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index ประจาปี 2560 เป็นปีที่ 2
รวมถึงได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทพลังงานระดับโลก หรือ “Top 100 Global Energy Leaders” ประจาปี 2560 จากการจัด
อันดับของ “ทอมสัน รอยเตอร์ส” อีกด้วย
1.2.2 กำรประเมินประเด็นที่สำคัญต่อควำมยั่งยืน (Materiality Assessment)
ปตท.สผ. ได้ประเมินประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืน และได้คัดกรองประเด็นสาคัญตามระดับความสาคัญของบริษัท และระดับ
ความสนใจของผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยต่ างๆ ทั้ งภายในและภายนอก ภายใต้ กรอบ Global Reporting Initiative (GRI G4) ในระดั บ Core ที่ ยึ ดหลั กการ
รายงานความยั่ งยื นในกลุ่ มอุ ตสาหกรรมน้ ามั นและก๊ าซ (Sustainability Reporting Guidelines & Oil and Gas Sector Supplement หรือ OGSS)
และกรอบการรายงานและบริหารจัดการความยั่งยืน เช่น Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability ของ International
Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA), Dow Jones Sustainability Index (DJSI), AA1000 AccountAbility
Principles Standard (2008) (AA1000APS) ของ AccountAbility, SASB Materiality MapTM ของ Sustainability Standards Board (SASB)
เป็นต้น ซึ่งเป็นแนวทางที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลที่ครอบคลุมประเด็นสาคัญ ด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวมถึง การทบทวน
ความเสี่ยงและโอกาสที่มีอยู่อย่างมีระบบ ทั้งนี้ เพื่อระบุและจัดลาดับความสาคัญของแต่ละประเด็นที่จะนามาทาแผนการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Master Plan) และบรรจุอยู่ในกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร
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ประเด็นสาคัญของ ปตท.สผ. ในปี 2560 ประกอบด้วย 16 ประเด็น ซึ่งมาจากการสรุปประเด็นจากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียและประเด็นสาคัญ ของบริษัทที่อยู่ในระดับสูง โดยบริษัทได้จัดกลุ่มประเด็นสาคัญ ต่างๆ ออกเป็น 10 ประเด็น เพื่อจัดทารายงาน
ความยั่งยืน ซึ่งผลของการคัดกรองประเด็นที่มีความสาคัญบางเรื่องได้ถูกนาไปใช้เป็นดัชนีชี้วัดผลการดาเนินงานของบริษัทด้วย ดังนี้
ด้านธุรกิจ


การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์





การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ปริมาณปิโตรเลียมสารองและอัตราการผลิต
นวัตกรรมและเทคโนโลยี



การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

ด้านสังคม


อาชีวอนามัยและความปลอดภัย



การพัฒนาสังคม

ด้านสิ่งแวดล้อม




การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การหกรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

การทบทวนการคัดกรองประเด็นสาคัญปี 2560 ของ ปตท.สผ. สะท้อนประเด็นและมุมมองที่สาคัญในด้านธุรกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อมทั้งของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสีย โดยมีกระบวนการที่สาคัญ โดยสังเขป ได้แก่ การระบุประเด็นสาคัญ ต่อ ปตท.สผ. การกาหนด
ขอบเขตการรายงานของแต่ละประเด็น การจัดลาดับความสาคัญของประเด็น และการนาเสนอผลที่ได้ต่อคณะทางานการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Working Team) และคณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Council) เพื่อทบทวน
และอนุมัติเนื้อหาในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการตรวจสอบ ซึ่งสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.pttep.com/en/
Sustainabledevelopment/Disclosure/Approachtoreporting.aspx
1.2.3 กำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
ปตท.สผ. มีการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมตามแผนงานด้านความยั่งยืน ซึ่งในปีที่ผ่านมา มีการดาเนินงานที่สาคัญ
ด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นโครงการใหม่และโครงการต่อ เนื่อ ง โครงการที่สาคัญ ได้แ ก่ การดาเนินโครงการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทน
ในกระบวนการผลิ ต การน าความร้อ นเหลื อ ทิ้ งจากเครื่อ งก าเนิ ด ไฟฟ้ า มาใช้ ผ ลิ ต ไอน้ า และการติ ด ตั้ งระบบการน าก๊ า ซ ส่ ว นเกิ น จาก
กระบวนการผลิตกลับเข้าสู่ระบบเพื่อนามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ฐานผลิตหนองตูม -เอ โครงการเอส 1 สาหรับแหล่งบงกชใต้ ได้มีโครงการนา
ก๊าซไฮโดรคาร์บอนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต ส่วนโครงการอาทิตย์ยังคงดาเนินการเปิดการทางานของเครื่องสูบน้าทะเลเพียงบางส่วนเพื่อ
ใช้หล่อ เย็นเครื่องจักร นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริหารจัดการกองเรือ ส่งกาลังบารุง ซึ่งโครงการทั้งหมดในปี 2560 สามารถลดปริมาณ
การปล่อ ยก๊าซเรือนกระจกได้ มากกว่า 300,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี โดยโครงการบริหารจัดการกองเรือ ส่งกาลังบารุง
สามารถลดค่าใช้จ่ายจากการบริหารจัดการกองเรือ รวมถึงลดการใช้พลังงานและเชื้อเพลิงในการดาเนินงานได้ประมาณ 52,700,000 บาท
ต่อปี ส่วนโครงการอื่นๆ ที่กล่าวมาข้างต้น นอกเหนือจากโครงการบริหารจัดการกองเรือส่งกาลังบารุง สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับบริษั ท
จากการนาก๊าซไฮโดรคาร์บอนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยคิดเป็นมูลค่ารวมโดยประมาณ 564,000,000 บาทต่อปี
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ทั้งนี้ ปตท.สผ. ยังมีโครงการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และสังคมอื่นๆ เช่น การท่อ งเที่ยว โดย ปตท.สผ. ได้ ร่วมมือ กับ
กองทัพเรือ ตัวแทนผู้ประกอบการ และชุมชนในพื้นที่เกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทาโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล โดยนาเรือ
หลวงสัตกูดไปวางที่พื้นทะเลใกล้เกาะเต่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และจุดดาน้าระดับโลกแห่งใหม่ในพื้นที่ รวมไปถึงการได้รับ
การสนับสนุนจากชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท ซึ่งปัจจุบันแหล่งเรียนรู้ดังกล่าวได้กลายเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย นอกจากนี้ จาก
รายงานผลของโครงการดังกล่าวในปี 2560 บ่งชี้ว่า ผู้ประกอบการ นักดาน้า และชุมชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์โดยตรงจากการที่มีนักดาน้า
มาดาน้าที่แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเลมากกว่า 166 คนต่อวัน หรือ 60,500 คนต่อปี ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้จากทัวร์ดาน้าถึงประมาณ
55 ล้านบาทต่อปี โดย ปตท.สผ. เชื่อว่าความพยายามเหล่านี้จะทาให้เกิดการยอมรับของสังคมต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการ
ป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่สาคัญต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ในทางอ้อมอีกด้วย
1.3

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในปี 2560

สาหรับปี 2560 ปตท.สผ. ได้ดาเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งมุ่งเน้นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารการลงทุนและการดาเนินงาน มีการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม รวมทั้งประสบความสาเร็จในการขยาย
การลงทุนเพื่อรองรับการเติบโต ตามรายละเอียดดังนี้
โครงกำรในประเทศไทย
ในเดือนกันยายน 2560 โครงการบี 6/27 ได้รับอนุมัติการโอนสัดส่วนการลงทุนจากผู้ร่วมทุนอื่นจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน
เป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100
ในเดือนพฤศจิกายน 2560 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรโดยนายสมพร ว่อ งวุฒิ พรชัย ดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Chief Executive Officer) รับผิดชอบผลการดาเนินงานภาพรวมขององค์กร วางแผนกลยุทธ์แ ละพัฒ นาธุรกิจทั้งธุรกิจสารว จและผลิต
ปิโตรเลียม และการต่อยอดการลงทุนในธุรกิจใหม่ นายพงศธร ทวีสิน ดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม
(President, Exploration and Production) รับผิดชอบการบริหารธุร กิจต้นน้าครบวงจร (Upstream Value Chain) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรม
สารวจ พัฒนาโครงการและการผลิตปิโตรเลียม ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2560 โครงการเมียนมาร์ MD-7 ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลเมียนมาร์ในการโอนสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 ให้
Total E&P Myanmar (TOTAL) เข้าเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการ ซึ่งเป็นการช่วยกระจายความเสี่ยงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โครงการ เป็นผลให้
บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 50 และเป็นผู้ดาเนินการ
ในเดือนกรกฎาคม 2560 บริษัท PTTGL Investment Limited (PTTGLI) บริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และ ปตท. ในสัดส่วนร้อยละ
50:50 ได้เข้าซื้อสัดส่วนร้อยละ 10 จาก Petronas ในโครงการ MLNG Train 9 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงาน LNG Liquefaction ด้วยกาลัง
การผลิตปัจจุบัน 3.6 ล้านตันต่อปี และโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในต่อรัฐบาล
เมียนมาร์ หลังจากดาเนินการตามข้อ ผูกพันตามสัญ ญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นอกจากนี้
บริษัทได้บริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินของกลุ่มบริษัท โดยการซื้อคืนและออกหุ้นกู้ใหม่ ในสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ด้วยจานวนที่เท่ากัน
เพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินและส่งเสริมการใช้บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินให้กับกลุ่ม ปตท.สผ.
ทั้งนี้ การบริหารโครงสร้างทางการเงินดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อจานวนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยของบริษัทแต่อย่างใด
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โครงกำรในอเมริกำเหนือ
ในเดือนตุลาคม 2560 บริษัทได้จัดตั้ง บริษัท PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. เพื่อรองรับการเข้าร่วมประมูลสิทธิ
ในการดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศเม็กซิโก รวมทั้ง ได้มีการปรับแผนการพัฒนาโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ในประเทศ
แคนาดา ซึ่งรวมถึงการชะลอการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision) เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะอุตสาหกรรมปัจจุบัน
ส่งผลให้เกิดขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์จานวน 558 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ทั้งนี้ ไม่ส่งผลกระทบ
ต่อเงินสดในมือและกระแสเงินสดของ ปตท.สผ. แต่อย่างใด
1.4

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.4.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจหลักด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงการด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมจานวน 361 โครงการใน 10 ประเทศ โดยอยู่ในระยะการสารวจ 13 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

1

2

ระยะกำร
ดำเนินงำน
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

9
10
11
12

โครงการคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 4
โครงการจี 4/43
โครงการสินภูฮ่อม

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

13
14

โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการจี 4/48

ผลิต
ผลิต

ที่ตัง

สัดส่วนกำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

อ่าวไทย
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลาง
อ่าวไทย
อ่าวไทย
ภาคกลางตอนบน
ภาคกลาง
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อ่าวไทย
อ่าวไทย
อ่าวไทย
ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือ
อ่าวไทย
อ่าวไทย

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

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

5%
60%
21.375%
55%

Chevron
Chevron
Chevron
ปตท.สผ.

25.001%
5%

Chevron
Chevron

ไม่รวมโครงการที่ ปตท.สผ. แจ้งขอคืนสิทธิการลงทุนและอยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซียอีก 2 โครงการ ได้แก่ (1) โครงการอินโดนีเซีย
เซไม ทู และ (2) โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า
ปตท.สผ. ได้รับอนุมัติจากกระทรวงพลังงานในการรับโอนสัดส่วนการลงทุน ในโครงการบี 6/27 จากผู้ร่วมทุนอื่น เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 ทาให้
สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100
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ลำดับ

ชื่อโครงกำร

พืนที่คำบเกี่ยว 2 โครงกำร ได้แก่
1
โครงการจี 9/43
2
โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
ต่ำงประเทศ 203 โครงกำร ได้แก่
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์
1
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
2
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11
3
โครงการซอติก้า
4
โครงการยาดานา
5
โครงการเยตากุน
6
โครงการเมียนมาร์ MD-74
7
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3
เวียดนำม
8
โครงการเวียดนาม 9-2
9
โครงการเวียดนาม 16-1
10
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
11
โครงการเวียดนาม 52/97
อินโดนีเซีย
12
โครงการนาทูน่า ซี เอ
มำเลเซีย
13
โครงการซาราวักเอสเค 410 บี
แอลจีเรีย
14
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
15
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
ออสเตรเลีย
16
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย
แคนำดำ
17
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์

3

4

5

ระยะกำร
ดำเนินงำน

ที่ตัง

สัดส่วนกำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

สารวจ
ผลิต

ไทย-กัมพูชา
ไทย-มาเลเซีย

100%
50%

ปตท.สผ.
CPOC

สารวจ
สารวจ
ผลิต
ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ

อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
ทะเลอันดามัน
บนบก

80%
100%
80%
25.5%
19.31784%
50%
75%

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

42.5%

ปตท.สผ.

สารวจ
ผลิต

บนบก
บนบก

24.5%
35%

ปตท.สผ.
GBRS

ผลิต

นอกชายฝั่ง

90 - 100%5

ปตท.สผ.

สารวจ

บนบก

100%

ปตท.สผ.

ไม่รวมโครงการที่ ปตท.สผ. ได้ยื่นขอคืน ยุติการสารวจและคืนพื้นที่แ ปลงสารวจในโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ต่อรัฐบาลเมียน มาร์
หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560
ปตท.สผ. ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเมียนมาร์ในการโอนสัดส่วนการลงทุนในโครงการเมียนมาร์ MD-7 ให้ Total E&P Myanmar เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2560 ทาให้สัดส่วนการลงทุนลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 50
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย มีแปลงสัมปทานหลายแปลง ซึ่งแต่ละแปลงมีสัดส่วนการร่วมทุนระหว่าง 90 - 100%
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ลำดับ

ชื่อโครงกำร

โมซัมบิก
18
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน
บรำซิล
19
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
20
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23

ระยะกำร
ดำเนินงำน

ที่ตัง

สัดส่วนกำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

สารวจ

นอกชายฝั่ง

8.5%

Anadarko

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
20%

BG Brasil
Petrobras

โครงกำรหลักที่ดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
ข้อมูลและกิจกรรมหลักในปี 2560 ของแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ ตัวเลขปริมาณการผลิตและปริมาณการขายที่กล่ าวถึง
ในหัวข้อนี้แสดงปริมาณการผลิตและปริมาณการขายทั้งหมดของโครงการ
(1) โครงกำรในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศ ซึ่งรวมถึงพื้นที่คาบเกี่ยวจานวน 16 โครงการ ส่วนใหญ่เป็นโครงการ
ที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase) ทั้งในอ่าวไทยและบนบก โดยในปี 2560 ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรบงกช
โครงการบงกช ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย ประกอบด้วยแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 44.4445 และเป็นผู้ดาเนินการ โครงการได้เริ่มการผลิตมาตั้งแต่ปี 2536 และขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่ผลิตทั้งหมดให้แก่
ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take or Pay ตามสัญญาซื้อขายระยะยาว
สาหรับ ปี 2560 โครงการได้เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม ดาเนินการก่อ สร้างและติดตั้งแท่นผลิต รวมถึงท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติ
อย่า งต่อ เนื่อ งเพื่อ รักษาระดับการผลิต ปัจจุบันบริษัท อยู่ระหว่างเตรียมความพร้ อ มเพื่อ เข้าร่วมประมูล แหล่งสัมปทานบงกชที่กาลังจะ
หมดอายุในปี 2565-2566 ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 856 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 139,101 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 26,109 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรเอส 1
โครงการเอส 1 เป็นแหล่งน้ามันดิบบนบกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดสุโขทัยและ
จังหวัดพิษณุโลก บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ ผลิตภัณฑ์ ของโครงการ ประกอบด้วยน้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท. ขนส่งทางรถบรรทุกและรถไฟไปยังโรงกลั่นบริษัท ไทยออยล์ จากัด
(มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บางจาก) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จากัด
(มหาชน) ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จะขายให้ ปตท. โดยส่วนหนึ่งจะผ่านกระบวนการแยกและขายในรูปของก๊าซปิโตรเลียมเหลว ก๊าซธรรมชาติ
ส่วนที่เหลือจะถูกส่งต่อให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เป็นเชื้อเพลิงสาหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนหนึ่ง และเพื่อผลิต NGV
อีกส่วนหนึ่ง
ในปี 2560 โครงการได้เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
การผลิตเดิมและแหล่งผลิตใหม่อื่นๆ รวมทั้งมีแผนขุดเจาะหลุมสารวจในปี 2561 เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต โดยโครงการมี
ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามั นดิบที่ 25,919 บาร์เรลต่อวัน ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 21 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
(หรือ 4,034 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ 244 เมตริกตันต่อวัน (หรือ 2,020
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
ส่วนที่ 1 หน้า 8

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
โครงกำรพีทีทีอีพี 1
โครงการพี ทีที อีพี 1 ตั้งอยู่ ในจังหวัดสุ พ รรณบุ รีแ ละจังหวัด นครปฐม บริษั ท มีสั ดส่ วนการร่วมทุ นร้อ ยละ 100 และเป็ น
ผู้ดาเนินการ น้ามันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท. โดยขนส่งทางรถบรรทุกไปยังโรงกลั่นบางจาก
สาหรับปี 2560 โครงการได้เจาะหลุมผลิต เพิ่มเติมเพื่อรักษากาลังการผลิต โดยมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบ
เท่ากับ 253 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรบี 6/27
โครงการบี 6/27 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ห่างจากชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็น
ผู้ดาเนินการ
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการศึ กษาศักยภาพของปิโตรเลียมในพื้นที่ สารวจเพื่อ หาแนวทางในการพั ฒ นา
รวมทั้งศึกษาและจัดทารายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
โครงกำรอำทิตย์
โครงการอาทิตย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยโครงการ
ได้ทาสัญญาซื้อขายระยะยาวสาหรับก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทกับ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay
สาหรับปี 2560 โครงการได้เจาะหลุม ผลิตเพิ่มเติม ดาเนินการก่อ สร้างและติดตั้งแท่นผลิตรวมถึงท่อ ส่งก๊าซธรรมชาติ
อย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิต รวมไปถึง โครงการจี 8/50 ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ทางด้านเหนือของแปลงสัมปทานอาทิตย์ บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุมัติพื้นที่ผลิตพร้อมแผนพัฒ นาในเดือนมีนาคม 2555 และ
โครงการได้เริ่มผลิตในปี 2559 ผ่านแท่นผลิตกลางของโครงการอาทิตย์ ปริมาณการขายของโครงการจี 8/50 ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติร่วมกับโครงการอาทิตย์ ซึ่งทั้งสองโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 218 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ
35,321 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 9,767 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรแอล 22/43
โครงการแอล 22/43 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ
โครงการ น้ามันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท. โดยขนส่งทางรถบรรทุกไปยังโรงกลั่นบางจาก
ในปี 2560 โครงการใช้เทคนิค Artificial Lift เพื่อ รักษาระดับการผลิต ส่งผลให้โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
น้ามันดิบที่ 141 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรแอล 53/43 และ แอล 54/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดอยุธยาและจังหวัดอ่างทอง บริษัท
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท. ผ่านทางรถบรรทุกไปยังโรงกลั่นบางจาก
สาหรับปี 2560 โครงการทาการเจาะหลุมสารวจและหลุมพัฒนาเพิ่มเติมเพื่อรักษากาลังการผลิต โดยมีปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่ 627 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรอี 5
โครงการอี 5 ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 20 และมี ExxonMobil เป็นผู้ดาเนินการ ก๊าซธรรมชาติ
ทั้งหมดจะถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่านท่อ
ไปยังโรงผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 9 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 1,466 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 5 และมี Chevron
เป็นผู้ดาเนินการ โดยก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมดจะถูกส่งขายให้แก่ ปตท. ตามสัญ ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท
ระยะยาว สาหรับน้ามันดิบที่ผลิตจะมีสัญญาซื้อแบบรายปี รวมทั้งการจาหน่ายในตลาดจรกับผู้ซื้อน้ามันดิบรายอื่นๆ ด้วย
ในปี 2560 โครงการได้เจาะหลุมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิต โดยโครงการมีระดับปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ของก๊าซธรรมชาติที่ 577 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 97,767 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่
21,980 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 21,092 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรคอนแทร็ค 4
โครงการคอนแทร็ค 4 ซึ่งรวมถึงแปลง จี 7/50 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสงขลา บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 60 (เดิมร้อยละ 45) และมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าวเกิดจากที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อบริษัทย่อย
ของบริษัท Hess Corporation เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 อนึ่ง ก๊ าซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมดจะถูกขายให้แก่ ปตท. ตามสัญญา
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทระยะยาว
ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 347 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 58,863 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 15,769 บาร์เรลต่อวัน และมีการเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
เพื่อรักษาระดับการผลิต รวมไปถึงการเร่งพัฒนาแหล่งอุบล ซึ่งเป็นแหล่งน้ามัน ที่ปัจจุบันอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ดาเนินการเพื่อเตรียมการพัฒนา
และคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565 ด้วยกาลังการผลิตของโครงการที่ 25,000-30,000 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรจี 4/43
โครงการจี 4/43 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 21.375 และมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการ โครงการ
มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบร่วมกับโครงการบี 8/32 และ 9 เอ
สาหรับปี 2560 โครงการได้เจาะหลุมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิตน้ามัน ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของน้ามันดิบที่ 6,107 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 393 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรสินภูฮ่อม (อียู-1 และอี 5 เหนือ)
โครงการสินภูฮ่อม ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดขอนแก่น บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 55 (เดิมร้อยละ 20) และ
เป็นผู้ดาเนินการ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนดังกล่าว เกิดจากที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ในวันที่ 22 เมษายน
2557 โดยโครงการมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท.
ในปี 2560 โครงการมีป ริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 78 ล้านลู กบาศก์ฟุ ตต่อ วัน (หรือ 12 ,794 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ 250 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพร บริษัทมีสัด ส่วนการร่วมทุนร้อ ยละ 25 และมี
Chevron เป็นผู้ดาเนินการ โครงการมีสัญ ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. และมีสัญญาซื้อขายน้ามันดิบแบบรายปีรวมทั้ง
การจาหน่ายในตลาดจรกับผู้ซื้อน้ามันดิบรายอื่นๆ ด้วย
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ในปี 2560 โครงการได้เจาะหลุมพัฒ นาอย่างต่อ เนื่อง รวมทั้งดาเนินการทา Waterflooding เพื่อเพิ่มศักยภาพและรักษา
ระดับการผลิต น้ามัน โดยโครงการมีป ริม าณการขายน้ามันดิบโดยเฉลี่ยที่ 25,434 บาร์เ รลต่อ วัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ย ของ
ก๊าซธรรมชาติที่ 94 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 16,836 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรจี 4/48
โครงการ จี 4/48 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทมีสัดส่วนการร่วมลงทุนร้อยละ 5 และมี Chevron
เป็นผู้ดาเนินการ โดยโครงการมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบร่วมกับโครงการคอนแทร็ค 3
ในปี 2560 โครงการปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 5 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วัน (หรือ 861 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบ 1,323 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรในพืนที่คำบเกี่ยว
โครงกำรจี 9/43
โครงการจี 9/43 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อ ยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบันโครงการ
อยู่ในระหว่างการระงับการดาเนินการ เพื่อรอข้อยุติในเรื่องความขัดแย้งทางเขตแดนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา
โครงกำรพืนที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย
สาหรับโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซียนั้น บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 50 และมี Carigali PTTEPI Operating
Company Sdn. Bhd. เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ปตท.สผ. และ PC JDA Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PETRONAS (บริษัทน้ามันแห่งประเทศ
มาเลเซีย) รวมถึงองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ได้ทาสัญญาขายก๊าซธรรมชาติที่ผลิตจากโครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ให้แก่ ปตท.
และมาเลเซีย ส่วนน้ามันดิบและคอนเดนเสทที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายผ่านการประมูล
ในปี 2560 โครงการเสร็จสิ้นดาเนินการเจาะหลุมผลิตตามแผนพัฒนาระยะที่ 3 ตามแผนที่วางไว้ และอยู่ระหว่างดาเนินการ
ก่อสร้างแท่นหลุมผลิตและเตรียมแผนการเจาะหลุมผลิตตามแผนพัฒนาระยะที่ 4 เพื่อรักษาอัตราการผลิตของโครงการ ทั้งนี้ โครงการ
มีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่ 263 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 42,316 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขาย
คอนเดนเสทเฉลี่ยที่ 6,991 บาร์เรลต่อวัน
(2)

โครงกำรต่ำงประเทศ ปตท.สผ. มีโครงการในต่างประเทศจานวน 20 โครงการ โดยแบ่งออกตามภูมิภาค ดังนี้
(2.1) โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 13 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (เมียนมาร์)
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3
โครงการเมียนมาร์เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจากรอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์ร่วมกับรัฐบาลเมียนมาร์ เพื่อศึกษาหารูปแบบ
การพัฒนาโครงการที่เหมาะสม
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11
โครงการเมียนมาร์เอ็ม 11 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 รัฐบาลเมียนมาร์ได้อนุมัติการขยายระยะเวลาสารวจเพิ่ม รวมเป็นระยะเวลา
ทั้งหมด 4 ปี (23 ตุลาคม 2557 – 22 ตุลาคม 2561)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
สาหรับปี 2560 โครงการได้ทาการศึกษาด้านธรณีวิทยาเพื่อประเมินศักยภาพทางปิโตรเลียมและมีแผนเจาะหลุม
สารวจจานวน 1 หลุมในปี 2561 รวมทั้งกาลังดาเนินการหาผู้ร่วมทุนเพื่อบริหารความเสี่ยงของโครงการ
โครงกำรซอติก้ำ
โครงการซอติก้าเป็ นโครงการก๊ าซธรรมชาติ ตั้ งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ โดยบริษัท มี
สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยมีหน่วยงานรัฐบาลที่กากับดูแลกิจการการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของเมียนมาร์
(Myanmar Oil and Gas Enterprise หรือ MOGE) ร่วมทุนร้อยละ 20 ทั้ งนี้ ก๊าซธรรมชาติจะขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay
ตามสัญ ญาซื้อ ขายก๊าซธรรมชาติ ระยะยาว และบางส่วนขายให้แ ก่ MOGE เพื่ อ ใช้ภ ายในเมีย นมาร์ ทั้งนี้ การขนส่งก๊าซธรรมชาติจาก
โครงการซอติก้ามายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้างและดาเนินการวางท่อ ส่งบนบกและท่อส่งนอกชายฝั่งจากโครงการ
ซอติก้าไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท Andaman Transportation Limited (ATL) โดยได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ MOGE ใน
เดือนมีนาคม 2557 และขายให้แก่ ปตท. ในเดือนสิงหาคม 2557
ในปี 2560 โครงการเสร็จสิ้นการก่อสร้างแท่นผลิ ตเฟส 1C จานวน 1 แท่น และจะดาเนินการติดตั้งแท่นผลิตที่เหลือ
จานวน 3 แท่น ในปี 2561 รวมทั้งมีแ ผนการเจาะหลุม ผลิตอย่างต่อ เนื่อ งเพื่อ รักษาระดับการผลิต โดยมีป ริมาณการผลิตและการขาย
ตามเป้าหมาย โดยมีปริมาณการขายรวมโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 301 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 47,747 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรยำดำนำ
โครงการยาดานาเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติข นาดใหญ่ ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 25.5 และมี Total E&P Myanmar (TEPM) เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติ จะถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข
Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว และบางส่วนขายให้แก่ MOGE เพื่อใช้ภายในเมียนมาร์ ทั้งนี้ การขนส่งก๊าซธรรมชาติ
จากโครงการยาดานามายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้างและดาเนินการวางท่อส่งบนบกและท่อส่งนอกชายฝั่งจากโครงการ
ยาดานาไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ต่อมา ปตท. ได้ดาเนินการวางท่อส่ง
บนบกจากชายแดนประเทศไทยไปยังโรงผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในจังหวัดราชบุรี
ในปี 2560 โครงการเสร็จสิ้นงานก่อสร้างแท่นผลิตในแหล่งบาดัมยาร์ และเริ่มจาหน่ายก๊าซธรรมชาติจากหลุมพัฒนาจานวน
4 หลุม โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 741 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 90,223 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเยตำกุน
โครงการเยตากุนเป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ โดยบริษัท
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 19.31784 และมี PC Myanmar (Hong Kong) Limited เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติ จะถูกขายให้แก่
ปตท. ภายใต้เงื่อ นไข Take-or-Pay ตามสัญ ญาซื้อ ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว โดยการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุนมายัง
ประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้างและดาเนินการวางท่อส่งนอกชายฝั่งและท่อส่งบนบก (ขนานไปกับท่อส่งของโครงการยาดานา)
จากโครงการไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Taninthayi Pipeline Company (TPC)
ในปี 2560 โครงการอยู่ระหว่างการประมวลผลคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และมีแผนการเจาะหลุมสารวจและ
หลุมผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอัตราการผลิต โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 215 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวั น
(หรือ 33,948 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และคอนเดนเสท 5,458 บาร์เรลต่อวัน ตามลาดับ
โครงกำรเมียนมำร์ MD-7
โครงการเมียนมาร์ MD-7 ตั้งอยู่ในทะเลลึก อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 50
และเป็นผู้ดาเนินการโครงการ โดยในปี 2560 บริษัท TOTAL E&P Myanmar (TEPM) ได้เข้าเป็นผู้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการดาเนินการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิโตรเลียมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการวางแผนเจาะหลุมสารวจ
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3 ซึ่งเป็นโครงการบนบกในเมียนมาร์ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 75 และเป็น
ผู้ดาเนินการ
ในปี 2560 โครงการได้รับอนุมัติ การขยายระยะเวลาการสารวจศึกษาปิโตรเลียมเบื้องต้นเป็นระยะเวลาเพิ่ม เติม
อีก 2 ปี (21 สิงหาคม 2558 – 20 สิงหาคม 2563) และอยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพทาง
ปิโตรเลียม เพื่อเตรียมการเจาะหลุมสารวจในปี 2561
โครงกำรเวียดนำม 9-2
โครงการเวียดนาม 9-2 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 25 และมี Hoan Vu Joint Operating Company เป็นผู้ดาเนินการ น้ามันดิบที่ผลิตได้ จะถูกจาหน่ายให้กับโรงกลั่นภายในประเทศ
ส่วนก๊าซธรรมชาติจะขายให้กับ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเวียดนามเพื่อใช้ภายในประเทศ
ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบ 4,164 บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการขายเฉลี่ยของ
ก๊าซธรรมชาติ 12 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 2,623 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเวียดนำม 16-1
โครงการเวีย ดนาม 16-1 ตั้ งอยู่น อกชายฝั่งทะเลของเวียดนาม บริษั ทมีสั ดส่วนการร่วมทุ นร้อ ยละ 28.5 และมี
Hoang-Long Joint Operating Company เป็นผู้ดาเนินการ น้ามันดิบที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายให้กับโรงกลั่นภายในประเทศ และส่งออกโดยผ่าน
การประมูล ในส่วนของก๊าซธรรมชาติจะถูกจาหน่ายให้แก่ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเวียดนามเพื่อใช้ภายในประเทศ
ในปี 2560 โครงการได้เริ่มผลิตจากหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอีก 4 หลุมตามแผนที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ อรักษา
ระดับการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบ 21,087 บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการขาย
เฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 486 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลของเวียดนาม บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 และมี
Petrovietnam เป็นผู้ดาเนินการ
ในปี 2560 โครงการได้มีการลงนามในสัญญา Letter of Agreement ระหว่างผู้ร่วมทุนในเรื่องราคาค่าก๊าซและค่าผ่าน
ท่อก๊าซ และอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) โดยคาดว่า
จะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2564 ด้วยกาลังการผลิตเมื่อรวมกับโครงการเวียดนาม 52/97 ที่ 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
โครงกำรเวียดนำม 52/97
โครงการเวียดนาม 52/97 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลของเวียดนาม บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 7 โดยมี Petrovietnam
เป็นผู้ดาเนินการ
ในปี 2560 โครงการได้มีการลงนามในสัญญา Letter of Agreement ระหว่างผู้ร่วมทุนในเรื่องราคาค่าก๊าซและค่าผ่าน
ท่อก๊าซ และอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์ เพื่อ รองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) โดย
คาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2564 ด้วยกาลังการผลิตเมื่อรวมกับโครงการเวียดนาม บี และ 48/95 ที่ 490
ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
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โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ
โครงการนาทูน่า ซี เอ ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของทะเล Natuna ในอินโดนีเซีย โดยในปี 2556 PTTEP Netherlands
Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) บริ ษั ท ย่ อ ยของ ปตท.สผ. ได้ ล งนามในสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ร่ ว มกั น กั บ บริ ษั ท Pertamina Hulu
Energy บริษัทย่อยของ Pertamina ในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 เพื่อเข้าซื้อบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ซึ่งถือสัดส่วนร้อยละ 23
ในโครงการดังกล่าว ทาให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 11.5 และมี Premier Oil เป็นผู้ดาเนินการ โดยน้ามันดิบและคอนเดนเสท
ที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายผ่านการประมูล ในส่วนของก๊าซธรรมชาติจะถูกจาหน่ายเพื่อใช้ภายในประเทศสิงคโปร์
ในปี 2560 โครงการมีการวางแผนเร่งพัฒนาโครงการ เพื่อรักษาศักยภาพการผลิตในอนาคต โดยโครงการมีปริมาณ
การขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 221 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือ 38,797 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามั นดิบต่อวัน) และปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของน้ามันดิบเฉลี่ยที่ 1,491 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรซำรำวัก เอสเค 410 บี
โครงการซาราวัก เอสเค 410 บี ตั้งอยู่นอกชายฝั่งซาราวักของมาเลเซีย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 42.5 และ
เป็นผู้ดาเนินการ
ในปี 2560 โครงการได้เสร็จสิ้นการสารวจคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ และอยู่ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อ
การศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิโตรเลียม เพื่อเตรียมการเจาะหลุมสารวจในปี 2561
(2.2) โครงกำรในแอฟริก ำ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภ าคนี้ จานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแอลจีเรียและ
สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 24.5 และเป็นผู้ดาเนินการ
ปัจจุบันโครงการได้นาส่งแผนพัฒนาเพื่อขออนุมัติการพัฒนาต่อรัฐบาลแอลจีเรียในเดือนธันวาคม 2560 และคาดว่า
จะได้รับอนุมัติภายในไตรมาส 1 ปี 2561 ด้วยกาลังการผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ในเฟสแรกที่อัตรา 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2562
และหลังจากนั้นจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มกาลังการผลิตรวมเป็น 50,000 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของประเทศแอลจีเรีย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 35 และมี Groupement Bir Seba Joint Operating Company เป็นผู้ดาเนินการ ในปี 2560 โครงการได้ดาเนินการผลิตน้ามันดิบ
ด้วยอัตราการผลิตเฉลี่ยประมาณ 17,360 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก
บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 และมี Anadarko เป็นผู้ดาเนินการ
ในปี 2560 โครงการมีความคืบหน้าหลายด้าน ได้แก่ ด้านการเจรจากับรัฐบาลโมซัมบิกโดยได้รับการอนุมัติกฎหมาย
และกฎระเบียบ (Legal & Contractual Framework) การอนุมัติสัมปทานการบริหารจัดการทางทะเลและท่าเรื อ (Marine Concessions) รวมถึง
ได้เริ่มการเคลื่อนย้ายชุมชุนออกจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการ (Resettlement) ในเดือนพฤศจิกายนปี 2560 และอยู่ระหว่างการขออนุมัติแผนการ
พัฒนาโครงการ (Plan of Development) ขั้นสุดท้ายจากรัฐบาลโมซัมบิก ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติในต้นปี 2561 นอกจากนี้ โครงการยัง
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เร่งผลักดันการเจรจาสัญญาซื้อขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 ด้วยกาลังการผลิตระยะแรกที่ 12 ล้านตันต่อปี
(2.3) โครงกำรในออสตรำเลเชีย ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วยแปลงสัมปทาน
ทั้งสิ้น 12 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย) มีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย
ในปี 2552 บริษั ท ได้ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ทั้ งหมดของ Coogee Resources Limited ซึ่ งต่ อ มาได้ เปลี่ ยนชื่ อ เป็ น PTTEP
Australasia Pty Ltd (“PTTEP AA”) โดยมีแปลงสัมปทานที่อยู่ระหว่างการสารวจ พัฒนาและผลิตในทะเลติมอร์ ของออสเตรเลีย ปัจจุบัน
บริษัทถือสัมปทานทั้งสิ้น 12 แปลง โดยมีแปลงหลัก ได้แก่ แหล่งมอนทารา ที่อยู่ระหว่างการผลิต, แหล่งแคช-เมเปิล ที่อยู่ระหว่างการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการพัฒนา ส่วนแปลงสัมปทานอื่นๆ อยู่ในช่วงการสารวจ
แหล่งมอนทำรำ
ตั้งอยู่ในทะเลติมอร์ของออสเตรเลีย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 สาหรับในปี 2560 โครงการมีการเจาะ
หลุมผลิตเพื่อเร่งอัตราการผลิต ทาให้สามารถรักษาปริมาณการขายเฉลี่ยสาหรับปี 2560 ได้ตามแผนที่ 10,580 บาร์เรลต่อวัน
แหล่งแคช เมเปิล
สาหรับแหล่งแคช-เมเปิล บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 ปัจจุบันโครงการได้เสร็จสิ้นการศึกษาวิศวกรรม
เบื้องต้น (Pre-FEED Study) และอยู่ระหว่างการเตรียมการทา FEED Study โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2561
สาหรับแปลงสัมปทานอื่นๆ ซึ่งบริษัทได้ร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 90 ถึงร้อยละ 100 ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา
ทางธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เพื่อยืนยันถึงศักยภาพปิโตรเลียม

(2.4) โครงกำรในอเมริกำเหนือ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จานวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดาและ
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ (เดิมชื่อโครงการแคนาดา ออยล์ แซนด์ เคเคดี) ตั้ง อยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้า ประเทศ
แคนาดา บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการในแหล่ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer ซึ่งโครงการ
ได้ดาเนินการยื่นขออนุมัติพัฒนาแหล่ง Thornbury Phase 1 ต่อ รัฐบาลอัลเบอร์ต้า เมื่อ เดือ นพฤษภาคม 2558 และปัจจุบันโครงการ
อยู่ระหว่างการวางแผนพัฒนาเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม
โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 25 และมีบริษัท Shell Brasil Petroleo Ltda. เป็นผู้ดาเนินการ แปลงสารวจของโครงการประกอบไปด้วย BAR-M-215,
BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อการพัฒนา
ในอนาคต
โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล บริษัทมี
สัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 20 และมีบริษัท Petrobras เป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพ
ปิโตรเลียมเพื่อการพัฒนาในอนาคต
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ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่ขำยและคืนสิทธิในปี 2560
โครงกำรเมียนมำร์ พีเอสซี จี และอีพี 2
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี2 ซึ่งเป็นโครงการบนบกในเมียนมาร์ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 70
และเป็นผู้ดาเนินการ โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้ว นแล้วและไม่พบศักยภาพ
เชิงพาณิชย์ บริษัทจึงได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่ให้กับรัฐบาลเมียนมาร์ไปเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม
2560 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการอนุมัติจากรัฐบาลเมียนมาร์
1.4.2 นโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. มีการขยายการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ การจัดตั้งบริษัทย่อยและ
บริษัทร่วมขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ จึงจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงาน ตลอดจนให้สามารถแข่งขันกับ
บริษัทน้ามันนานาชาติ และเกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน การจัดตั้งบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ
ให้รอบคอบ ทั้งในเรื่องของบทบัญญัติของกฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ภาษีอากร เงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ ตลอดจน
การบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารบริษัทย่อยตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. โดยมีการจัดส่งผู้บริหารในตาแหน่ง
ที่สาคัญ และพนักงานจาก ปตท.สผ. ไปสังกัดในบริษัทย่อย ที่มีการดาเนินงานในโครงการต่างๆ ด้วย โดยมีนโยบายหลักที่สาคัญ และ
มีมาตรฐานเดียวกับ ปตท.สผ. ส่วนการบริหารบริษัทร่วม ปตท.สผ. จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและแผนการ
ดาเนินงานของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการของบริษัทร่วมภายใต้เงื่อนไขการลงทุนในธุรกิจนั้นๆ ทั้งนี้ ในการบริหารจัดการ
บริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกากับดู แลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และบรรลุผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของ ปตท.สผ. ที่รับผิดชอบ
ในความสาเร็จของโครงการที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้น เข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อย และบริษัทร่ วม
เป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของ ปตท.สผ. และอาจมีการแต่งตั้ง
กรรมการท้อ งถิ่น (Local Director) เป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนของประเทศ
ที่เข้าไปลงทุน ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะมีการติดตามและกากับการดาเนินงานของบริษัทย่อ ยและบริษัทร่วมโดยกาหนดให้มีการรายงานผล
การดาเนินงานต่อ ปตท.สผ. เป็นรายไตรมาส
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1.4.3 โครงสร้ำงกำรถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิ้น 72 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อย 60 บริษัท และบริษัทร่วม 12 บริษัท ดังนี้
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1.5

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้น รายใหญ่

ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและปิโตรเคมีครบวงจรในฐานะบริษัทพลังงานแห่งชาติ โดยมีการลงทุนตลอดห่วงลูกโซ่ตั้งแต่ต้นน้า
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 2560 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

รายได้ข อง ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายปิโตรเลียมซึ่งราคาขายอ้างอิงกับราคาน้ามัน
ตามราคาตลาดโลกซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ดังนัน ในการแสดงโครงสร้างรายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส้าหรับปี 2558 - 2560
จึงแสดงเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เพื่อ ให้สะท้อ นถึงโครงสร้างรายได้ข องกลุ่มบริษัท ส้าหรับ โครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อ ย
เฉพาะส่วนที่เป็น ธุร กิจหลักในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ มีการผลิตเชิงพาณิ ชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีทังสิน 23 โครงการ
ประกอบด้วย โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการบี 6/27 โครงการพืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โครงการคอนแทร็ค 4 โครงการ บี 8/32
และ 9 เอ โครงการจี 4/43 โครงการคอนแทร็ค 3 โครงการจี 4/48 โครงการเอส 1 โครงการแอล 22/43 โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการแอล 53/43
และแอล 54/43 โครงการสินภูฮ่อ ม โครงการอี 5 โครงการซอติก้า โครงการยาดานา โครงการเยตากุน โครงการเวียดนาม 16-1 โครงการ
เวียดนาม 9-2 โครงการนาทูน่า ซี เอ โครงการ พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย และโครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
นอกจากนี ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ยังมีรายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ ซึ่งเป็นรายได้ตามสัดส่วนใน Moattama Gas Transportation
Company (MGTC) Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) และ Andaman Transportation Limited (ATL)
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โครงสร้ำงรำยได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยตั้งแต่ปี 2558 - 2560

ผลิ ตภัณฑ์

ดาเนินการโดย

% การถื อหุน้
ของบริษทั

2558

2559

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

2560

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

%

รายได้จากการขาย
นำ้ มั นดิบ

ก๊ำซธรรมชำติ

ก๊ำซแอลพีจี

ปตท.สผ.

-

141.37

2.51

115.46

2.66

137.42

3.03

ปตท.สผ.อ.

100

40.18

0.71

36.30

0.83

45.38

1.00

ปตท.สผ.ส.

100

367.76

6.54

290.41

6.68

346.92

7.65

ออเร้ นจ์

53.9496

87.69

1.56

75.49

1.74

87.08

1.92

บี 8/32 พำร์ ทเนอร์

25.0009

35.04

0.62

28.75

0.66

36.84

0.81

PTTEP HV

100

22.34

0.40

17.34

0.40

20.49

0.45

PTTEP AP

100

334.62

5.95

235.79

5.42

220.59

4.87

PTTEP HL

100

162.18

2.88

114.77

2.64

113.58

2.51

Natuna 2 B.V.

50

2.05

0.04

1.54

0.04

2.80

0.06

PTTEP AG

100

2.88

0.05

34.10

0.78

53.58

1.18

ปตท.สผ.

-

1,899.45

33.78

1,560.28

35.89

1,492.21

32.92

ปตท.สผ.อ.

100

1,218.06

21.66

856.73

19.71

789.76

17.42

ปตท.สผ.ส.

100

45.42

0.81

36.34

0.84

42.44

0.94

ออเร้ นจ์

53.9496

28.66

0.51

31.84

0.73

23.95

0.53

บี 8/32 พำร์ ทเนอร์

25.0009

11.02

0.20

9.90

0.23

10.09

0.22

PTTEP HV

100

1.54

0.03

1.36

0.03

1.51

0.03

PTTEP OM*

100

-

-

-

-

-

-

PTTEP HL

100

2.52

0.04

1.70

0.04

0.32

0.01

Natuna 2
PTTEP SP

50
100

64.64
211.27

1.15
3.76

43.97
177.99

1.01
4.09

61.35
139.11

1.35
3.07

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.ส.

100

9.33
27.99

0.17
0.50

9.48
28.44

0.22
0.65

9.04
27.14

0.20
0.60
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ผลิ ตภัณฑ์

คอนเดนเสท

ดาเนินการโดย

% การถื อหุน้
ของบริษทั

ปตท.สผ.

-

2558

2559

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
480.31

%

2560

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
8.54
401.05

%

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
9.22
522.10

%
11.52

ปตท.สผ.อ.

100

48.08

0.85

43.02

0.99

49.70

1.10

ปตท.สผ.ส.

100

1.32

0.02

1.07

0.02

0.76

0.02

PTTEP OM*

100

-

-

-

-

-

-

PTTEP SP

100

40.95

0.73

36.44

0.84

47.04

1.04

5,286.67

94.01

4,189.56

96.36

4,281.20

94.44

รวมรายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการขนส่ งท่อก๊ าซ
กำรบริ กำรท่อขนส่งก๊ำซ

MGTC

25.5

53.16

0.95

28.20

0.65

36.20

0.80

TPC

19.3178

19.80

0.35

9.30

0.21

9.35

0.21

ATL

80

45.53

0.81

28.99

0.67

32.26

0.71

118.49

2.11

66.49

1.53

77.81

1.72

-

-

11.59

0.27

51.40

1.13

31.92

0.57

30.06

0.69

59.58

1.31

132.16

2.35

-

-

-

-

45.20

0.80

41.48

0.95

53.27

1.18

209.28

3.72

83.13

1.91

164.25

3.62

5,614.44

99.84

4,339.18

99.80

4,523.26

99.78

9.03

0.16

8.55

0.20

9.75

0.22

5,623.47

100.00

4,347.73

100.00

4,533.01

100.00

รวมรายได้จากการบริการท่อขนส่ งก๊ าซ
รายได้อื่น
ก้ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ
ดอกเบียรั บ
ก้ำไรจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงิน
รำยได้อื่นๆ
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
รวมรายได้หลั งรวมส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า

*รายได้ของ PTTEP OM ถูกรวมอยู่ในส่วนการดาเนินงานทีย่ กเลิก โดยมีรายละเอีย ดเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้ อ 14 เรื่องการขาย PTTEP Oman Company Limited และการดาเนินงานทีย่ กเลิก
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ส้าหรับปี 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีรายได้รวมทังสิน 4,533 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 153,526 ล้านบาท) เพิ่มขึน
185 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 4 เมื่อเปรียบเทียบปี 2559 ที่มีจ้านวน 4,348 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 153,047 ล้านบาท) สาเหตุ
หลักจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน 92 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลเนื่องจากรายได้จากการขายคอนเดนเสทและน้ามันดิบที่
เพิ่มขึนจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน โดยหลักจากโครงการที่ด้าเนินงานภายใต้ ปตท.สผ. และบริษัท ปตท.สผ. สยาม จ้ากัด (ปตท.สผ.ส.)
2.2

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.2.1 ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม (Petroleum) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึนตามธรรมชาติ ซึ่งได้แก่ น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
คอนเดนเสท สารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่นๆ ที่เกิดขึนโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระ
น้ามันดิบ (Crude Oil) หมายถึง ส่วนของปิโตรเลียมที่อยู่ในรูปของเหลวตามธรรมชาติที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ
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) เป็ น
องค์ประกอบหลัก
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 อินเวสท์เมนต์ 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
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2.2.3 บริกำรท่ำเทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมถูกก่อตังขึนเพื่อสนับสนุนการส่งก้าลังบ้ารุงในกิจกรรมการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ของโครงการต่างๆ นอกชายฝั่งทังในประเทศและต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการบี 6/27 และ
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3 โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11 และโครงการซอติก้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ รวมถึงการสนับสนุนการส่ง
ก้าลังบ้ารุงให้แก่บริษัทอื่นๆ เช่น บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส้ารวจและผลิต จ้ากัด Carigali-PTTEPI Operating
Company Sdn Bhd บริษัท เอ็ม พี จี11 (ประเทศไทย) จ้ากัด และบริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ จี10 (ประเทศไทย) จ้ากัด และบริษัท มูบาดาลา
ปิโตรเลียม (ประเทศไทย) จ้ากัด ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการด้าเนินธุรกิจฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
1.
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา ให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. โดยท่าเทียบเรือมีความยาว
380 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จ้านวน 6 ล้าพร้อมกัน มีสิ่งอ้านวยความสะดวกและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าที่มี
มาตรฐานครบครันตามรูปแบบของฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่ง อีกทังมีระบบการจัดการตามระบบสากลที่มุ่งเน้นความปลอดภัย
ค้านึงถึงสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อก้าหนดการรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือระหว่าง
ประเทศ ซึ่งได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า (International Ship and Port Facilities Security Code หรือ ISPS Code) จึงถือว่าเป็นท่าเรือ
ในระดับชันน้าแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการบริการและสนับสนุนการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ในส่วนของการให้บริการ
คลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุบนพืนที่จ้านวน 58 ไร่นัน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ลานพักสินค้าทั่วไป คลังสินค้าทั่วไป ลานพักสินค้าปลอดอากร
และคลังสินค้าปลอดอากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดเก็บและบ้ารุงรักษาผลิตภัณฑ์และวัสดุต่างๆ รวมถึงสินค้าที่ได้รับสิทธิประโยชน์
ทางอากรในพืนที่เขตปลอดอากร
2.
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดระนอง ให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุภายใต้
การบริหารจัดการของ 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 รวมถึงมีการติดตัง
ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตังไฟส่องสว่าง การติดตังรัวลวดหนาม การติดตังกล้องวงจรปิดโดยรอบ และการจ้างเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม และสังคมบริเวณ
รอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จนได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 รวมถึงมีการ
จัดเตรียมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อรองรับและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึนจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่างๆ โดยมีการฝึกซ้อม
อย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของทังสองแห่งของบริษัทมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการน้าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ และปรับปรุงเทคนิคต่างๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ
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2.2.4 บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จำกัด (พีทีที ดิจิตอล)
ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ้ากัด (พีทีที ไอซีที) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ครังที่ 10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ให้ ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาว่าจ้าง พีทีที ไอซีที เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วยการวางระบบ การให้ค้าปรึกษา การจัดหา และการจัดส่งบุคลากร เพื่อดูแลและ ให้บริการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัท เป็นไปตามนโยบายด้าน ICT ตามแผนกลยุทธ์การบริหารงานแบบกลุ่มธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างศักยภาพในการท้างานร่วมกัน
พีทีที ไอซีที ได้ด้าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เป็น “บริษัท
พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ้ากัด” มีผลตังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยสัญญาการให้บริการในปัจจุบันครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี นับจาก
วันที่ 1 มกราคม 2559
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 จัดตั งขึนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครังที่ 12/2546/216 โดยมีภ ารกิจในการจัดหา
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และรองรับการขยายบทบาททางธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมของ
ปตท.สผ. ทังในและต่างประเทศ ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นจ้านวนมาก
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส เริ่มด้าเนินการว่าจ้างพนักงานหลากหลายประเภท อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ พนักงานปฏิบัติการ วิศวกร
ช่างเทคนิค และอื่นๆ ทังชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อไปปฏิบัติงานให้กับ ปตท.สผ. ตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้พัฒ นาและปรับปรุงค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ รวมทังสวัสดิการต่างๆ ของพนักงาน
เพื่อให้พนักงาน พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่ดีและเป็นธรรม
เพื่ อ เสริมสร้างสมรรถนะพนักงานของ พีทีที อีพี เซอร์วิส เซส ให้พ ร้อ มสนับสนุนการปฏิบั ติงานให้ กับ ปตท.สผ. อย่างมี
ประสิทธิภาพ พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้จัดให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของพนักงานให้สอดคล้องกับ ความ
ต้องการทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยเน้นการอบรมในหลักสูตรพืนฐานที่เกี่ยวกับความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) และ
หลักสูตรเฉพาะด้านตามลักษณะงาน (Functional Training) นอกจากนี พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตรอื่นๆ
เพื่อเสริมสร้างทักษะที่จ้าเป็นในการท้างาน เช่น หลักสูตรการท้างานร่วมกับผู้อื่น (Soft Skill) และหลักสูตรคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2.2.7 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (พีทีที จีแอล)
ปตท.สผ. ได้จัดตังบริษัทร่วมทุนกับ ปตท. คือ พีทีที จีแอล เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ครังที่ 1/2560/419 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 และครังที่ 7/2560/425 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 โดย ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 50 เพื่อด้าเนินธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ เหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) แบบครบวงจร ซึ่ง ปตท.สผ. เล็งเห็นโอกาสการลงทุนจากอัตราการเติบโตของการใช้
ก๊าซธรรมชาติที่สูงกว่าเชือเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิงที่สะอาดกว่า และมีปริมาณส้ารองจ้านวนมหาศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พีทีที จีแอล มีการลงทุนจ้านวน 1 โครงการ คือ การลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10 ในบริษัท PETRONAS
LNG 9 Sdn Bhd (บริษัทย่อยของ PETRONAS) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศมาเลเซีย มีก้าลังการผลิตทังสิน 3.6 ล้านตัน
(31.2 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) ต่อปี
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2.3

การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทังในและต่างประเทศ โดยการลงทุนในต่างประเทศนัน ปตท.สผ. จะต้องปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขวิธีการให้สัมปทานตามกฎหมายของประเทศนันๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ (1) สัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contract)
(2) สั มปทาน (Concession) หรือ (3) สั ญ ญาจ้างบริการ (Services Agreement) ส้ าหรับ การประกอบธุร กิจส้ ารวจและผลิต ปิ โตรเลีย ม
ภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติปิ โตรเลีย ม พ.ศ. 2514 (รวมทั งฉบั บ ที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) ซึ่ง ได้ ก้า หนด
รายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้สัญญาต่างๆ ข้างต้น ทังนี ประเด็นส้าคัญในการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม ได้แก่
2.3.1 กำรกำหนดพื้นที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
กรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายปิโตรเลียมจะเป็นผู้ก้าหนดพืนที่
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยแบ่งพืนที่ออกเป็นแปลง (Block) และเชิญชวนให้บริษัทน้ามันต่างๆ เข้ามายื่นขอสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต
หรือสัญญาจ้างบริการ ส้าหรับขันตอนการอนุมัตินัน คณะกรรมการปิโตรเลียมเป็นผู้พิจารณาและให้ค้าแนะน้าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน จากนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอ้านาจลงนามในสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต
หรือสัญญาจ้างบริการ เพื่อให้สิทธิในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ทังนี หลักเกณฑ์เพื่ออนุมัติการให้สิทธิในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
แต่ละแปลงนัน รัฐจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอแต่ละรายในประเด็นต่างๆ เช่น การน้าเงิน ทุนเข้ามาใช้ในการส้ารวจปิโตรเลียม
อย่างเหมาะสม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การว่าจ้างแรงงานในประเทศ รวมทังพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดที่รัฐพึงได้ เป็นต้น
2.3.2 ลักษณะของผู้ประกอบกำร
สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการแต่ละฉบับ อาจออกให้แก่ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
หรือผู้รับสัญ ญาจ้างบริการ แล้วแต่กรณี รายเดียวหรือหลายรายก็ได้ เนื่องจากลักษณะพืนฐานของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ถือว่า
เป็นประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง ดังนัน ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้ รับสัญญาจ้างบริการ แล้วแต่กรณี
จึงมักจะร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อเข้ามาร่วมกันประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยโครงสร้างการร่วมทุนข้างต้น
จะมีบริษัทหนึ่งเป็นผู้ด้าเนินการ (Operator) เพื่อด้าเนินการส้ารวจและผลิตแทนผู้ร่วมทุนรายอื่นภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ
(Management Committee หรือ Operating Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ร่วมทุนแต่ละราย ทังนี ผู้ร่วมทุนจะมีส่วนในการ
ตัดสินใจทางเทคนิค แผนการด้าเนินงาน และงบประมาณในการด้าเนินงานของโครงการผ่านตัวแทนของตนในคณะกรรมการจัดการ จากนั น
ผู้ด้าเนินการจะเป็นผู้เรียกเก็บเงินลงทุน (Cash Call) จากผู้ร่วมทุนทุกรายเพื่อน้ามาใช้จ่ายในโครงการ ทังนี บริษัทน้ามันรายใดจะมีบทบาท
เป็นผู้ด้าเนิน การหรือ ไม่ในแต่ละโครงการ ย่อ มขึนอยู่กับ เงื่อ นไขการลงทุน ความพร้อ ม และกลยุท ธ์การด้าเนิน ธุร กิจของบริษัทน้ามัน
ในโครงการนันๆ
2.3.3 ลักษณะกำรดำเนินงำนและกำรตัดสินใจลงทุน
ก่อนที่บริษัทน้ามันจะตัดสินใจเข้าลงทุนเพื่อส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทังในและต่างประเทศนัน จะต้องพิจารณาถึงโอกาสที่
การส้ารวจปิโตรเลียมจะประสบผลส้าเร็จ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ในการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะต้อ งมีการศึกษาข้อมูลเพื่ อ
วิเคราะห์ศักยภาพของพืนที่ว่าจะมีปิโตรเลียมสูงเพียงใด และมีความสามารถในเชิงพาณิชย์หรือไม่ ตลอดจนสถิติของอัตราส่วนความส้าเร็จ
(Success Ratio) ของการเจาะหลุมส้ารวจในพืนที่ใกล้เคียง และปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ ของประเทศที่เข้าไปลงทุน ด้วย ทังนี เมื่อเห็นว่า
คุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะการส้ารวจแล้วจึงจะยื่นขอสิทธิในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือเข้าร่วมทุนในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ที่มีการขอไว้แล้ว
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เมื่อบริษัทน้ามันได้รับอนุมัติพืนที่ ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม บริษัทน้ามันจึงจะสามารถเข้าไปเริ่มด้าเนินการส้ารวจแหล่ง
ปิโตรเลียม ซึ่งโดยปกติ จะใช้เวลาในการส้ารวจขันต้นประมาณ 2 – 3 ปี ในกรณี ที่ส้ารวจพบปริมาณส้ารองปิโตรเลียม บริษั ทน้ามั นจะ
เปรียบเทียบมูลค่าเงินลงทุนที่ต้องใช้ส้าหรับการพัฒนาแหล่งผลิตกับมูลค่าการขายปิโตรเลียมตามปริมาณส้ารองในส่วนที่คาดว่าจะผลิ ต
ขึนมาได้ หากพบว่าเป็นการลงทุนพัฒนาที่คุ้มค่าจึงจะถือว่าแหล่งปิโตรเลียมนันมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยผู้ด้าเนินการจะต้องยื่นขอ
อนุมัติให้แหล่งปิโตรเลียมนันเป็นพืนที่ผลิตปิโตรเลียมและเริ่มท้าการผลิตปิโตรเลียมในบริเวณที่ส้ารวจพบนันไปก่อน ทังนี ผู้ด้าเนินการ
สามารถท้าการส้ารวจพืนที่ที่เหลือต่อไปได้หากยังอยู่ในระยะเวลาส้ารวจตามที่ก้าหนดในสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้าง
บริการ ในช่วงของการขออนุมัติพืนที่สัมปทานเพื่อด้าเนินการผลิตนี ผู้ด้าเนินการจะต้องสร้างความมั่นใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุน
เพื่อพัฒนาการผลิตปิโตรเลียมจะมีมูลค่าสูงมาก ดังนัน จึงต้องติดต่อจัดหาผู้ซือปิโตรเลียมไว้ล่วงหน้า และจัดท้าสัญญาซือขายปิโตรเลียม
ระยะยาว (Sales Agreement) ในปัจจุบัน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็นผู้รับซือปิโตรเลียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ส้าหรับ
สาระส้าคัญในสัญญาซือขายปิโตรเลียมนัน โดยปกติจะประกอบด้วย วิธีการก้าหนดราคาซือขาย และก้าหนดปริมาณปิโตรเลียมที่จะส่งมอบ
โดยในการซือขายก๊าซธรรมชาติ จากโครงการในประเทศจะส่ งมอบกั นที่ ป ากหลุ มผลิต ส่ วนการซือขายก๊าซธรรมชาติจ ากโครงการใน
ต่างประเทศจะท้าการซือขายที่เขตชายแดนประเทศไทย ดังนัน ปตท. จึงต้องเป็นผู้จัดวางท่อส่งก๊าซที่สามารถรองรับได้ตามปริมาณผลิต
ที่ระบุไว้ตามสัญญา ส้าหรับการซือขายน้ามันดิบจะส่งมอบกันที่โรงกลั่นน้ามันตามที่ระบุไว้ ส่วนการซือขายคอนเดนเสทจะท้าการส่งมอบ
ที่ Floating Storage Unit (FSU) ใกล้บริเวณหลุมผลิต
2.3.4 ลักษณะของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ปัจจุบันการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทยอยู่ภ ายใต้บังคับของกฎหมายหลัก 2 ฉบับ ได้แ ก่ พระราชบัญ ญั ติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญ ญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทังฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ) ซึ่งผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญา
แบ่งปันผลผลิต และผู้รับสัญญาจ้างบริการ ต้องเป็นบริษัทจ้ากัด หรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจ้ากัด ซึ่งจัดจังขึนตามกฎหมาย
ไทยหรือกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดในประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับธุรกิจในแต่ละระบบ ดังนี
(1) ระบบสัมปทาน
(1.1) ผู้รับสัมปทาน และผู้เข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมจะต้องช้าระค่าภาคหลวง ซึ่งโดยปกติช้าระเป็นตัวเงิน
แต่รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งให้ช้าระเป็นปิโตรเลียมได้ ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ค่าภาคหลวงนีสามารถน้ามาเครดิตหักออกจาก
ภาษีได้ (Thailand I) หรือตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ (Thailand III)
(1.2) อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของก้าไรสุทธิที่ได้จาก
กิจการปิโตรเลียม
(1.3) ดอกเบียจ่าย ไม่สามารถน้ามาค้านวณเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
(1.4) ผู้รับสัมปทานแต่ละรายมีสิทธิได้รับสัมปทานโดยไม่จ้ากัดจ้านวนแปลงส้ารวจ
Thailand I ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม1 ตังแต่ปีพุทธศักราช 2514 – 2532 และ
ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปีพุทธศักราช 2525
Thailand II2 ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกทังหมดที่อ อกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตั งแต่ปีพุทธศักราช
2525 – 2532
Thailand III ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตังแต่ปีพุทธศักราช 2533
1
2

ปัจจุบัน คือ กระทรวงพลังงาน
โดยอาศั ยมาตรา 36 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ปิโตรเลียม (ฉบับ ที่ 4) พ.ศ. 2532 ผู้ถือสัมปทานปิโตรเลียมใน Thailand II ได้ ข อเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้
Thailand III ทังหมดแล้ว
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
รำยละเอียดเงื่อนไขของ Thailand I, II และ III
เงื่อนไขทีส่ ้าคัญ

THAILAND I

THAILAND II

THAILAND III

อัตราค่าภาคหลวง ร้อยละ 12.5 ของรายได้จากการขาย ร้อยละ 12.5 ของรายได้จากการขาย อัตราก้าวหน้าแบบขันบันไดร้อยละ
หรือจ้าหน่ายปิโตรเลียม ซึ่งจะสามารถ หรือจ้าหน่ายปิโตรเลียม ซึ่งจะสามารถ 5 – 15 และถือเป็นค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้
น้ามาเครดิตหักภาษีได้
น้ามาเครดิตหักภาษีได้
ในการค้านวณภาษี
ภาษีเงินได้
ปิโตรเลียม
ผลประโยชน์
ตอบแทนพิเศษ
ระยะเวลาส้ารวจ
ระยะเวลาผลิต
พืนที่สัมปทาน

ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
-

ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์รายปีและโบนัสรายปี

ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษ โดยถือเป็น
ค่าใช้จ่ายที่พึงหักได้ในการค้านวณภาษี
8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี
8 ปี และขอต่ออายุได้อีก 4 ปี
6 ปี และขอต่ออายุได้อีก 3 ปี
ไม่เกิน 30 ปีนับจากวันสินระยะเวลา ไม่เกิน 30 ปีนับจากวันสินระยะเวลา ไม่เกิน 20 ปีนับจากวันสินระยะเวลา
ส้ารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี ส้ารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี ส้ารวจ และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 10 ปี
ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลงส้ารวจ ไม่เกิน 10,000 ตร.กม. ต่อแปลงส้ารวจ ไม่เกิน 4,000 ตร.กม. ต่อแปลงส้ารวจ
โดยจ้านวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง โดยจ้านวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง โดยจ้านวนแปลงสูงสุดไม่เกิน 5 แปลง
ส้ารวจ
ส้ารวจ
ส้ารวจ3

(2)

ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
(2.1) บรรดาค่าใช้จ่ายทังปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้ตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
ซึ่งน้ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายจากผลผลิตได้ โดยค่าใช้จ่ายส้าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแต่ละปีจะน้ามาหักได้เฉพาะรายจ่ายเท่าที่
จ่ายจริงตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมเชือเพลิงธรรมชาติ ทังนี ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม
(2.2) ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นผู้น้าส่งค่าภาคหลวงแก่รัฐโดยหักจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในอัตรา
ร้อยละ 10
(2.3) ส่ว นที่ เหลื อ ของผลผลิ ตรวมของปิ โตรเลี ย มหลังจากหั ก ค่ าภาคหลวงและหั ก ค่า ใช้ จ่า ยแล้ ว ให้ แ บ่ งแก่
ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตไม่เกินร้อยละ 50
(2.4) อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก้าไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม
(3) ระบบสัญญาจ้างบริการ
(3.1) สัญ ญาจ้างบริการสามารถกระท้าได้ในรูปแบบของสัญ ญาจ้างส้ารวจและผลิ ต สัญ ญาจ้างส้ารวจ หรือ
สัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม
(3.2) ผู้รับสัญ ญาจ้างส้ารวจและผลิต สัญ ญาจ้างส้ารวจ หรือสั ญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม แล้วแต่กรณี จะได้รับ
ค่าจ้างจากรัฐตามเงื่อนไขที่ก้าหนด
(3.3) บรรดาค่าใช้จ่ายทังปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้ตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาจ้างส้ารวจและผลิต
สัญญาจ้างส้ารวจ หรือสัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม แล้วแต่กรณี
(3.4) รัฐจะจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับสัญญาภายหลังจากที่หักค่าภาคหลวงแล้ว
3

โดยอาศัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญ ญัติปิโตรเลียม (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผ ลบังคับ ใช้ตั งแต่วันที่ 18 ตุล าคม 2550 ไม่มีการจ้ากัดจ้านวน
แปลงส้ารวจแล้วในปัจจุบัน
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2.4

ตลาดและภาวะการแข่งขัน

ปตท.สผ. ด้าเนินธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทังในประเทศไทยและในต่างประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย แคนาดา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
สาธารณรัฐโมซัมบิก สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล โดยมีตลาดรองรับทังในประเทศและภูมิภาคที่ด้าเนินธุรกิจอยู่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จาก
การด้าเนินการของบริษัท ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ามันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซแอลพีจี
ในปี 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มียอดจ้าหน่ายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน 299,206 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
ปริมาณจากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในปี 2560 มีสัดส่วนก๊าซธรรมชาติต่อน้ามันดิบและคอนเดนเสทอยู่ที่ 70 ต่อ 30 หรือคิดเป็น
สัดส่วนมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติต่อน้ามันดิบและคอนเดนเสทอยู่ที่ 60 ต่อ 40 โดยมีรายละเอียดดังนี
ผลิตภัณฑ์
ก๊าซธรรมชาติ

ปริมำณกำรขำย

มูลค่ำกำรขำย (ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

473,697 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ

2,560.74

76.29 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
คอนเดนเสท

11.83 ล้านบาร์เรล

619.60

น้ามันดิบ

20.35 ล้านบาร์เรล

1,064.69

88,981 เมตริกตัน หรือ

36.18

ก๊าซแอลพีจี

0.74 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 จ้าเป็น ต้องมีสัญญาซือขายก่อนด้าเนินการลงทุน 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)
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(2)

คอนเดนเสทและน้ามันดิบ

การก้าหนดราคาจ้าหน่ายคอนเดนเสทและน้ามันดิบนัน ขึนอยู่กับคุณสมบัติของคอนเดนเสทและน้ามันดิบที่ผลิตได้
โดยจะอ้างอิงราคาคอนเดนเสทและน้ามันดิบที่เป็นตัวหลักส้าหรับซือขายในภูมิภาคนันๆ (Regional Benchmark Price) โดยการซือขายจะมีทัง
สัญญาระยะสันและสัญญาระยะยาว รวมทังการจ้าหน่ายในตลาดจร
(3)

ก๊าซแอลพีจี

ปตท.สผ. จ้าหน่ายก๊าซแอลพีจีจากโครงการเอส 1 ให้แก่ ปตท. โดยมีรูปแบบเป็นสัญญาระยะยาว ราคาขายเป็นไป
ตามนโยบายรัฐและประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
ส้าหรับแหล่งผลิตในต่างประเทศ การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น
โครงการซอติก้า โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ : ก๊าซธรรมชาติ
ที่ผลิตได้จากโครงการซอติก้าและโครงการยาดานาประมาณร้อยละ 80 จ้าหน่ายให้แก่ประเทศไทยเป็นหลัก โดยมี ปตท. เป็นผู้รับซือ และประมาณ
ร้อยละ 20 จ้าหน่ายให้กับบริษัทน้ามันแห่งชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เพื่อใช้เป็นเชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่วนก๊าซธรรมชาติจาก
โครงการเยตากุน จ้าหน่ายให้กับ ปตท. ทังหมด ส้าหรับคอนเดนเสทจากโครงการเยตากุนในปี 2560 จ้าหน่ายในรูปแบบตลาดจรภายใน
ภูมิภาค เนื่องจากโรงกลั่นในประเทศหยุดซ่อมบ้ารุง
โครงการเวียดนาม 9-2 และเวียดนาม 16-1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: น้ามันดิบทังหมดที่ผลิตได้
จากโครงการเวียดนาม 9-2 จ้าหน่ายให้กับ Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) ซึ่งเป็นโรงกลั่นของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเพื่อใช้ในประเทศ ส่วนน้ามันดิบที่ผ ลิตได้จากโครงการเวียดนาม 16-1 จ้าหน่ายทังในตลาดจรและในรูปแบบสัญญา
การซือขายระยะสันโดยระบบการประมูลราคา ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1 จ้าหน่าย
ให้กับ Vietnam Oil and Gas Group เพื่อใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย : แหล่งผลิตน้ามัน
เบอร์ซาบา ได้เริ่มการผลิตน้ามันดิบและสามารถจัดจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ตังแต่เดือ นธันวาคม 2558 โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้จ้าหน่าย
ในตลาดจร โดยมี ปตท. เป็นตัวแทน (Marketing Agent) ในการหาลูกค้า
โครงการมอนทารา เครือรัฐออสเตรเลีย: น้ามันดิบทังหมดที่ผลิตได้จากโครงการมอนทารา จ้าหน่ายให้กับ
ปตท. ในรูปแบบสัญญาซือขายระยะยาว 3 ปี
อนึ่ง ส้าหรับโครงการพืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จ้าหน่ายให้กับ ปตท. เพื่อน้ามาใช้
ในประเทศไทย และมีการแบ่งขายให้กับบริษัท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) จ้ากัด บริษัทน้ามันแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย
ตังแต่เดือนเมษายน 2558 เพื่อใช้ในประเทศมาเลเซียตามสัญญา Gas Balancing Agreement ระหว่าง ปตท. กับ PETRONAS ส้าหรับ
คอนเดนเสทที่ผลิตได้จะจ้าหน่ายในตลาดจรโดยผ่านวิธีการประมูลราคา โดยมี ปตท. และ PETRONAS Trading Corporation Sdn Bhd (PETCO)
เป็นตัวแทนร่วม (Co-Marketing Agent) ในการด้าเนินการประมูลเพื่อขายในตลาดจร
2.4.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ธุรกิจส้ารวจและผลิตปิ โตรเลียมในประเทศไทยมีการแข่งขันที่ ไม่ รุนแรงนัก เนื่องจากความต้องการปิ โตรเลียมมี มากกว่า
ปริมาณที่ผลิตได้ และเป็นธุรกิจที่ต้องใช้เทคโนโลยีและเงินลงทุนสูง ดังนัน รูปแบบการซือขายจึงเป็นไปในลักษณะสัญญาระยะยาว โดยเฉพาะ
สัญญาซือขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมีการก้าหนดเงื่อนไขเพื่อเป็นการรับประกันตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ ที่ผลิตได้ เพื่อดึงดูดความสนใจและลด
ความเสี่ยงของนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี
จากข้อมูลโดยประมาณของปี 2560 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
29
9
8
5
4
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) เป็นขันตอนแรกเพื่อพยายามระบุพืนที่ที่น่าจะมีศักยภาพเป็ นแหล่งกักเก็บ
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



การออกแบบ สร้าง และติดตังอุปกรณ์การผลิต



การเจาะหลุมพัฒนา (Development Well)

(4) ขันตอนการผลิต (Production Stage) ในขันตอนนี น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ รวมทังผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง (Associated
Products) จะถูกผลิตผ่านระบบควบคุมความดันที่ปากหลุม (Wellhead) และอุปกรณ์การผลิตอื่นๆ รวมทังมาตรวัด เพื่อให้ทราบอัตราการผลิต
ทังหมด กิจกรรมที่ส้าคัญในขันตอนนี เช่น
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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
คุ้มค่าเชิงพาณิชย์ โดยมีข้อมูลการทดสอบการไหลของปิโตรเลียมในแหล่งกักเก็บมาสนับสนุน ในบางกรณีปริมาณส้ารองสามารถจัดเป็น
ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วได้โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ และ/หรือ การวิเคราะห์แท่งตัวอย่างหิน ซึ่งบ่งชีว่า
แหล่งกักเก็บที่ก้าลังพิจารณามีปิโตรเลียมอยู่ และมีลักษณะคล้ายกับแหล่งกักเก็บในบริเวณเดียวกันซึ่งมีการผลิตแล้ว หรือสามารถจะผลิตได้
โดยวิเคราะห์จากการทดสอบการไหลของแหล่งกักเก็บ นอกจากนี ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วจะต้องผลิตได้โดยอุปกรณ์การผลิตและการขนส่ง
ปิโตรเลียมที่มีอยู่แล้วหรือมีแผนแน่นอนที่จะติดตังในอนาคต
(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)

ปริม าณส้ ารองที่ อ าจจะพบ (Possible Reserves) คื อ ปริ ม 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 ก รอบปี โดยนั กธรณี วิ ทยาและวิ ศวกรแหล่ งกั กเก็ บ
ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้ตรงตามมาตรฐาน ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วในรายงานนีจะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่ง
ของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ
กลุ่ม ปตท.สผ. คิดเป็นปริมาณน้ามันดิบและคอนเดนเสท  156 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,049 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (475 ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) หรือรวมทังหมดเป็น 631 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ปริมำณสำรองน้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติที่พิสูจน์แล้ว (1)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ปริมำณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
1)
2)
3)
4)
5)

ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและการค้นพบใหม่
การซือ/ขายปริมาณส้ารองที่มีอยู่
การผลิต

ปริมำณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

น้ำมันดิบและคอนเดนเสท (2)
(ล้ำนบำร์เรล)
ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม
108
62
170

ก๊ำซธรรมชำติ
(พันล้ำนลูกบำศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม
2,018
1,353
3,371

ปริมำณเทียบเท่ำน้ำมันดิบ
(ล้ำนบำร์เรลเทียบเท่ำน้ำมันดิบ)
ในประเทศ ต่ำงประเทศ รวม
438
257
695

11

(0)

11

77

(50)

27

24

(7)

17

2
4
-

1
3
-

3
7
-

9
109
-

0
111
-

9
220
-

4
22
-

1
19
-

5
41
-

(26)

(9)

(35)

(389)

(189)

(578)

(90)

(37)

(127)

99

57

156

1,824

1,225

3,049

398

233

631

(1) ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
(2) ตัวเลขปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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2.5.3 ปริมำณกำรผลิตของ ปตท.สผ.
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. ในปี 2560 คิดเป็น 127 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยแบ่งเป็น
น้ามันดิบและคอนเดนเสท 35 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 578 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (92 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) คิดเป็นอัตรา
การผลิตประมาณ 347,508 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 20,795 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็น
ร้อยละ 5.6 ซึ่งการลดลงของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการเรียกซือก๊าซธรรมชาติจากผู้ซือของ
โครงการพืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โครงการบงกช โครงการสินภูฮ่อม และโครงการคอนแทร็ค 4 และการหยุดการผลิตชั่วคราวของ
โครงการเอส 1 ในพืนที่ของ ส.ป.ก. อย่างไรก็ตาม โครงการเอส 1 สามารถกลับมาด้าเนินการผลิตปิโตรเลียมในพืนที่ ส.ป.ก. ได้ในวันที่
26 มิถุนายน 2560
2.5.4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดจำกกระบวนกำรผลิต
ปตท.สผ. ให้ความส้าคัญกับกิจกรรมการด้าเนินงานโดยมุ่งเน้นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2560 บริษัท
ได้มีการปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ตามสถานการณ์สิ่งแวดล้อมโลก รวมถึงเน้นย้าเรื่อ ง
การปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ทังนี ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมหลักที่อาจจะเกิดขึนจากกิจกรรมของบริษัทมีดังต่อไปนี

คุณภาพน้าและดินจากการปนเปื้อนของการปล่อยเศษดินเศษหินจากการเจาะ (Drilled Cuttings) ตามที่ก้าหนดไว้
ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม


คุณภาพอากาศจากการปล่อยก๊าซจากการเผาทิงของก๊าซส่วนเกินและการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติจากกระบวนการผลิต



อุบัติเหตุที่อาจท้าให้เกิดการรั่วไหลของปิโตรเลียม (น้ามันดิบและคอนเดนเสท) และสารเคมีจากกระบวนการเจาะ

และการผลิต
ในปี 2560 ปตท.สผ. ได้จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ก้าหนดให้โครงการเจาะส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทุกโครงการ ต้อ งจัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุ
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ควบคุม และก้าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม น้าเสนอต่อหน่วยงานก้ากับและหน่วยงานผู้อนุญาตก่อนเริ่มด้าเนินโครงการ ทังนี การด้าเนิ นงานของบริษัทอยู่ภายใต้การก้ากับ
ดูแลของหน่วยงานรัฐบาลในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าด้าเนินกิจการ และส้าหรับการด้าเนินงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
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 ด้าน
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
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(2) น้าระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล ISO 14001:2015 ฉบับปรับปรุงล่าสุด ประยุกต์ใช้ในพืนที่
ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การด้าเนินงานของบริษัทเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลดังกล่าว โดย ปตท.สผ.
เป็นบริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมแห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
จากบริษัท เอเจเอ รีจีสตร้าส จ้ากัด (AJA Registrars) ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS)
(3) จัดท้าและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน แก้ไข ติดตามตรวจสอบ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่จะเกิดขึนจาก
การด้าเนินงานให้น้อยที่สุด ทังโครงการภายในประเทศและต่างประเทศ
(4) ก้าหนดเป้าหมายระยะสันและระยะกลางในการการลดความเข้มการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท
ร้อ ยละ 20 ภายในปี 2563 และร้อ ยละ 25 ภายในปี 2573 โดยเที ย บจากปี 2555 ตามล้ า ดั บ ครอบคลุ ม โครงการทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงฐานสนับสนุนปิโตรเลียม ทังนี ภาพรวมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทปรากฏในรายงานความยั่งยืน
ประจ้าปี 2560
(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
รายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของบริษัท รวมทังท้าการประเมินความเสี่ยงในระดับองค์กร เกี่ยวกับ การด้าเนินงานด้านการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Adaptation) และปรับปรุงวิธีการตรวจวัดการรั่ วไหลของก๊าซเรือนกระจก
จากการด้าเนินงานให้แม่นย้ามากขึน
(6) เพื่อ ให้แ ผนการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อ มมี แนวทางที่ชัดเจนมากขึน ปตท.สผ. ได้ ก้าหนดแนวทางการบริหาร
จัดการสีเขียว (Green Practices Roadmap) ในระยะยาวถึงปี 2563 เพื่อให้บริษัทมีกระบวนการท้างานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โดยมุ่งเน้นการลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) และการลดรอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint)
ทังนี การด้าเนินงานภายใต้การลดรอยเท้าคาร์บอน ยกตัวอย่างได้ดังนี การก้าหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก และการลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัท การศึกษารูปแบบการใช้พลังงานในกระบวนการผลิตและการจัดท้ามาตรการลดการใช้พลังงาน
หรือการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทังนี โครงการลดก๊าซเรือนกระจกบางโครงการด้าเนินการผ่านทางกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Clean
Development Mechanism หรือ CDM) และ โครงการชดเชยก๊าซเรือ นกระจก ส้าหรับ การด้าเนินงานภายใต้การลดรอยเท้านิเวศ เช่น
การด้าเนินการลดรอยเท้าน้า (Water Footprint) การประเมินความเสี่ยงเชิงพืนที่ต่อการขาดแคลนน้าในพืนที่ด้าเนินกิจกรรมของบริษัท การลด
ปริมาณการปล่อยของเสียออกสู่สังคมและสิ่งแวดล้อ ม การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) ในพืนที่ปฏิบัติงาน และ
การปรับปรุงคู่มือให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล โดยรายละเอียดของโครงการ Green Practices ปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2560
(7) อัดกลับน้าจากกระบวนการผลิตทังหมดลงสู่ชันหินกักเก็บใต้ดิน โดยตังแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ประสิทธิภาพการอัดกลับ
น้าจากกระบวนการผลิตลงสู่ชันหินกักเก็บเท่ากับร้อยละ 100 ส้าหรับโครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1 และ
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
(8) ควบคุม ปริม าณโคลน (Synthetic Drilling Fluid หรือ SDF) ที่ ติดไปกับเศษดิน เศษหิน ที่ป ล่อ ยทิง ให้ เป็ นไปตาม
มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
(9) ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้าทิงจากการอุปโภคบริโภค คุณภาพน้าทะเล ตะกอนดิน สัตว์หน้าดิน และปลาบริเวณ
รอบแท่นผลิต ตามมาตรการที่ก้าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งต้องจัดท้ารายงานสรุปผลการปฏิบัติตาม
มาตรการดังกล่าวเพื่อเสนอต่อกรมเชือเพลิงธรรมชาติ และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประจ้าทุกปี
ส่วนที่ 1 หน้า 34

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
(10) จัดเตรียมแผนจัดการและเผชิญ เหตุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงอบรมและฝึกซ้ อม เพื่อรองรับเหตุการณ์
รั่วไหลของน้ามันในระดับ Tier 1 รวมถึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในสมาคมอนุรักษ์สภาพแวดล้อ มของกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามัน (Industrial
Environmental Safety Group Association หรือ IESG) เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์รั่วไหลของน้ามันในระดั บ Tier 2
และร่วมเป็นสมาชิกของ Oil Spill Response Limited (OSRL) โดยร่วมกับกลุ่ม ปตท. เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับสถานการณ์รั่วไหล
ของน้ามันในระดับ Tier 3 โดยในปี 2560 บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมด้าเนินการปรับปรุงแผนป้องกันการหกรั่วไหลระดับชาติ การปรับปรุง
แผนที่พืนที่อ่อนไหว และร่วมสัมมนาในงาน Oil Spill Response Thailand อีกด้วย
(11) บริหารจัดการของเสียที่เกิดจากกิจกรรมส้ารวจและผลิต ปิโตรเลียม และกิจกรรมสนับสนุนให้เป็นไปตามข้อก้าหนด
ของกฎหมายในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปด้าเนินการ ส้าหรับประเทศไทย ปตท.สผ. บริหารจัดการของเสียตามประกาศกรมเชือเพลิง
ธรรมชาติ ควบคู่ ไปกับ ประกาศฯ อื่น ๆ ที่เกี่ย วข้อ ง เช่น บริษั ท ได้ข นส่ งของเสี ยปนเปื้ อ นปรอทไปก้าจัด ในยุโรป ภายใต้ข้อ ก้าหนดของ
อนุสัญญาบาเซล ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและก้ากับดูแลโดยกรมเชือเพลิงธรรมชาติ เป็นต้น เพื่อให้แน่ใ จว่าการจัดการ
ของเสียของบริษัทเป็นไปอย่างถูกต้อง
(12) ให้ความร่วมมือและสนับสนุนบริษัทส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมอื่นๆ สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หน่วยราชการ
และองค์กรต่างๆ ในการแก้ไขปัญหา การบริหารจัดการ การพัฒนาและปรับปรุงวิธีการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
2.5.5 ผลกำรปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ปตท.สผ. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยพืนฐาน
ที่ส้าคัญตามค่านิยมหลักขององค์กรและแนวปฏิบัติด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ด้วยการบริหารจัดการและ
ควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่้าที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ โดยบริษัทมีดัชนีชีวัดผลการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย ได้แก่ อั ตรา
การเกิดอุบัติเหตุถึงขันหยุดงานและอัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ รวมถึงการหกรั่วไหลที่มีค่าต่้ากว่าค่าเฉลี่ยของ International Association
of Oil and Gas Producers (IOGP) ในปี 2560 และมีแนวโน้มที่จะลดลงอีกในปีถัดไป
ในขณะเดียวกัน เพื่อสนับสนุนการขยายการด้าเนินงานของบริษัทที่มีอย่างต่อ เนื่อง ปตท.สผ. ได้ให้ความส้าคัญ กับการ
จัดเตรียมมาตรการด้านความปลอดภัยให้มีความเข้มงวดและครอบคลุมในทุกๆ หน่วยปฏิบัติการทังในและต่างประเทศ ช่วงปีที่ผ่านมา
ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการปรับปรุงระบบเอกสารที่ใช้เป็นมาตรฐานและแนวทางในการบริหารและจัดการด้าน SSHE ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
รวมถึงพัฒนาเอกสารที่ใช้เป็นมาตรฐานเพิ่มเติมให้ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่มีความเสี่ ยง ด้าเนินการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับ SSHE แก่พนักงานทุกคน และได้ด้าเนินการอย่างเต็มที่เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุให้เหลือน้อยที่สุด และถึงแม้ว่าที่ผ่านมา
บริษัทได้มีการก้าหนดมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ เป็นอย่างดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงผลการด้าเนินงานให้ดียิ่งขึนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัทในอนาคตต่อไป
ตังแต่ปี 2558 ถึงปี 2560 ปตท.สผ. ได้ด้าเนินงานตามข้อก้าหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยมีตัวอย่างผลสัมฤทธิ์ดังนี
(1) ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Thailand Sustainability Investment ประจ้าปี 2560 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการด้าเนินธุรกิจโดยค้านึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และมีบรรษัทภิบาล ควบคู่ไปกับการมีผล
ประกอบการที่ดี
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(2) ปตท.สผ. ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อ มของบริษัท ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมสากล (International Organization for Standardization หรือ ISO) โดยในปี 2560 บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001:2015
จาก AJA Registrars ภายใต้ การรับ รองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) ในทุก หน่วยปฏิบั ติการที่ ปตท.สผ. เป็ น
ผู้ด้าเนินการในประเทศไทย โดยได้มีการรับรองมาตรฐานดังกล่าวภายใต้หนึ่งมาตรฐาน (One Common System for ISO 14001) รวมถึง
โครงการมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภ าพในการจัดการสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อ ง
รวมถึงรักษา ควบคุม ดูแล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบการจัดการด้าน SSHE ของบริษัท โดย
ครอบคลุมพืนที่ปฏิบัติการดังต่อไปนี


ส้านักงานใหญ่



โครงการบงกช



โครงการอาทิตย์



โครงการเอส 1



โครงการพีทีทีอีพี 1 และ โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43



โครงการสินภูฮ่อม



โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลาและระนอง)



ศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. (อยุธยา)



แหล่งมอนทารา ฐานสนับ สนุน การปฏิบัติก ารนอกชายฝั่งที่ด าร์วินและส้า นักงานของบริษัท พีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย (แอชมอร์ คาร์เทียร์) พีทีวาย จ้ากัด ที่เครือรัฐออสเตรเลีย
ทังนี ปตท.สผ. มีแผนที่จะได้รับการรับรองที่โครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ภายในปี 2561 อีกด้วย
(3) 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) ในพื นที่ ด้ า เนิ น โครงการในประเทศ ได้ แ ก่ โครงการบงกช โครงการอาทิ ต ย์
โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 และโครงการสินภูฮ่อม ด้านการผลิตปิโตรเลียม โครงการฐาน
สนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (ระนอง) ด้านการสนับสนุนกิจการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเล นอกจากนี ปตท.สผ. ยังมี
โครงการจะน้าระบบมาตรฐานนีไปใช้ในพืนที่ด้าเนินโครงการต่างประเทศอีกด้วย
(4) จัดท้ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อหน่วยงานผู้อนุญาตพิจารณาส้าหรับโครงการใหม่ๆ
พร้อ มทั งจัด ท้ ารายงานสรุป ผลการปฏิ บั ติ ต ามมาตรการที่ก้ าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อ มที่ ได้ รับ อนุมั ติ ต าม
ระยะเวลาที่ก้าหนดอย่างสม่้าเสมอ
(5) ปตท.สผ. ได้รับประกาศเกียรติคุณจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (อบก.) อันเป็นผล
สืบเนื่องจากการซือคาร์บอนเครดิตจากผู้จัดหาคาร์บอนเครดิตในประเทศไทยจ้านวน 4.42 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดงาน SD Day ในปี 2560
(6) จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประจ้าเดือนและประจ้าปี เพื่อทบทวนผลการ
ด้าเนินงานเทียบกับเป้าหมายบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2560
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(7) จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานด้าน SSHE ประจ้าเดือนและประจ้าปี เพื่อเสนอต่อกรมเชือเพลิงธรรมชาติเพื่อ
พิจารณา พร้อมทังรับการตรวจประเมินด้าน SSHE ณ พืนที่ปฏิบัติงาน โดยกรมเชือเพลิงธรรมชาติ
(8) ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ
DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ามันและก๊าซ ประเภทธุร กิจขันต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา
(9) ปตท.สผ. ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ โดย Carbon Disclosure Project (CDP) ซึ่ ง เป็ น องค์ ก รไม่ แ สวงหาผลก้ า ไรเพื่ อ
สาธารณประโยชน์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้ อม ให้เป็นผู้น้าระดับโลกด้านการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืน และได้รับรางวัลระดับ
Water A List ภายใต้การรายงานเป็นครังแรก นอกจากนี ปตท.สผ. ยังได้รับการจัดให้อยู่ในระดับผู้น้า (Leadership Level) ส้าหรับการบริหาร
จัดการสภาพอากาศต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดยในปี 2560 ปตท.สผ. เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัลระดับผู้น้า
ในทังสองโครงการของ CDP
(10) ปตท.สผ. ได้รับการตรวจประเมินผลการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ
ได้รับการรับรองโดยองค์กรภายนอก และผลจากความมุ่งมั่นของพนั กงานทุกคน ส่งผลให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายในการได้รับการรับรอง
รายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
ส้าหรับปริมาณการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคาร์บอน ซึ่งเป็นดัชนีชีวัดผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในปี 2558 - 2560
มีค่าเท่ากับ 17.14, 0.74 และ 4.65 ตัน ตามล้าดับ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2560
ทังนี เนื่องจากการพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานในด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมนัน
มีความส้าคัญอย่างมาก เพื่อลดความผิดพลาดของการท้างานของพนักงานในกิจกรรมต่างๆ โดยเฉพาะการท้างานที่มีความเสี่ยงสูง ปตท.สผ.
จึงได้จัดการฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเกินกว่าที่กฎหมายก้าหนด เพื่อให้
พนักงานและผู้รับเหมามีทักษะและความช้านาญในการท้างาน โดยมีความตระหนักด้านความปลอดภัย อยู่เสมอ โดยในปี 2558 – 2560
ปตท.สผ. ยังคงจัดท้าหลักสูตรการอบรมภายในเพิ่มเติมเพื่อให้ครอบคลุมทังในด้านความปลอดภัยส่วนบุคคล ความปลอดภัยในกระบวนการ
ผลิต การป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการความปลอดภัยของผู้รับเหมา รวมทังการอบรมด้านพฤติกรรมความปลอดภัยใน
การท้างาน โดยได้จัดการอบรมให้แก่พนักงานและผู้รับเหมาในทุกพืนที่ปฏิบัติการ
2.5.6 มีข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำท
รายละเอียดปรากฏในหมวด “ข้อพิพาททางกฎหมาย”
2.5.7 กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety,
Security, Health and Environment หรือ SSHE) ตามแผนงานระยะยาวอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ จุ ด มุ่ งหมายสู งสุ ด ในการป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด
อุบั ติเหตุใดๆ ที่ อ าจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บ หรือ เจ็บ ป่วยเนื่อ งจากการท้างานและอุบั ติเหตุ ร้ายแรงจากการปฏิ บัติงาน โดยในปี 2560
ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ให้ความส้าคัญในด้านการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องของระบบการจัดการด้าน SSHE ทัง
ในการปฏิบัติการและกระบวนการผลิต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน SSHE เพื่อมุ่งไปสู่ระดับที่ 5 หรือ Generative Level การเพิ่ม
ศักยภาพและขีดความสามารถของพนักงานรวมไปถึงผู้รับเหมา และการสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อม
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โดยในปี 2560 ปตท.สผ. ได้ท้าการส้ารวจวัฒนธรรมองค์กรด้าน SSHE หรือ SSHE Culture Survey เป็นครังที่ 3 โดยอ้างอิง
กับมาตรฐานสากลของสมาคมผู้ผลิตน้ามันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil and Gas Producers หรือ IOGP) ซึ่ง
ผลส้ารวจได้บ่งชีว่า ปตท.สผ. มีระดับวัฒนธรรมองค์กร (Maturity Level) ด้าน SSHE อยู่ในระดับที่ 4 หรือ Proactive Level ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการส้ารวจครังแรกในปี 2554 ที่อยู่ในระดับที่ 3 หรือ Calculative Level และยังสะท้อนให้เห็นว่าทุกคนในองค์กร
ให้ความส้าคัญด้าน SSHE เป็นอันดับแรกในการด้าเนินงานในทุกๆ วัน
นอกจากนี ผลการด้าเนินงานด้านความปลอดภัยของ ปตท.สผ. ในปี 2560 ผ่านดัชนีชีวัดที่ส้าคัญคือ อัตราการเกิดอุบัติเหตุ
ที่มีการบาดเจ็บถึงขันหยุดงาน (Lost Time Injury Frequency Rate หรือ LTIF) และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ (Total Recordable
Injury Rate หรือ TRIR) มีค่าต่้าที่สุดตังแต่มีการเก็บสถิติ และเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติเดียวกันของ IOGP ปตท.สผ. จัดอยู่ในกลุ่มผู้น้าทังในประเภท
บริษัทที่มีชั่วโมงการท้างานมากกว่าและน้อยกว่า 50 ล้านชั่วโมงการท้างานตามล้าดับ ทังนี เป็นผลมาจากการด้าเนินงานอย่างต่อ เนื่อ งของ
โครงการรณรงค์เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติ เหตุในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอุบัติเหตุจากการยกเคลื่อนย้ายอุปกรณ์ต่างๆ การขนส่งทางบก
รวมทังการรั่วไหลของปิโตรเลียมและสารเคมี ซึ่งเป็นสาเหตุหลักในการเกิดอุบัติเหตุตังแต่ปี 2559
ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานด้าน SSHE อย่างเคร่งครัดในทุกพืนที่ที่มีการด้าเนินงานและมีการติดตาม
อุบัติเหตุต่างๆ ผ่านระบบการบริหารการจัดการด้านอุบัติเหตุ (Incident Management System หรือ IMS) โดยในปี 2560 ปตท.สผ. ได้ท้าการ
จดสิทธิบัตรระบบบริหารจัดการอุบัติเหตุกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งตอกย้าการมุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารจัด การด้าน SSHE ของ
บริษัท ทังนี จากความมุ่งมั่นในการด้าเนินงานที่ผ่านมา ยังส่งผลให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัล Runner-up ในสาขา
การสื่ อสารของ 2017 Global Duty of Care Awards จาก International SOS Foundation ซึ่ งแสดงให้ เห็ นว่ า ปตท.สผ. ให้ ความส้ าคั ญ และมี
ความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อ มอย่างต่อเนื่อง เพื่อ บรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กร
ปราศจากอุบัติเหตุ ที่ซึ่งพนักงานและผู้รับเหมาทุกคนสามารถมาปฏิบัติงานและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยในทุกๆ วัน
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3. ปัจจัยความเสีย่ ง
ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมมีความซับซ้อนทั้งในเชิงเทคนิคและขั้นตอนในการดาเนินงาน ประกอบกับใช้เงินลงทุนสูงในการ
ดาเนินโครงการตั้งแต่การแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม่ การสารวจ การพัฒนาโครงการ และการผลิต ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญอย่างยิ่งยวด
กับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกาหนดกรอบการกากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ที่กาหนดอานาจหน้าที่
ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท ระดับฝ่ายจัดการ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่า ความเสี่ยง
ทั้งหมดในองค์กรมีผู้ที่คอยบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผลขึ้นไปเป็นลาดับขั้นเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ
ในปี 2560 แม้ว่าราคาน้ามันในตลาดโลกจะปรับตัวดีขึ้นกว่าปี 2559 แต่ยังคงมีความผันผวนจากปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ ทาให้
ปตท.สผ. ยังคงดาเนินกลยุทธ์ในการควบคุมต้นทุนการดาเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ รวมถึงการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
ควบคู่กันไป ทั้งนี้ ปตท.สผ. พร้อมปรับ การบริหารองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ทั้งในด้านธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็น
ธุรกิจหลักและศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มช่องทางในการขยายการลงทุนในอนาคต โดยธุรกิจหลักของ ปตท.สผ. มีความเสี่ยง
ที่สาคัญสามารถสรุปได้ดังนี้
3.1

ปัจจัยเสี่ยงด้านกลยุทธ์และการลงทุน (Strategic & Portfolio)
3.1.1 ควำมเสี่ยงในกำรลงทุนเพิ่มเติมในโครงกำรปัจจุบันและโครงกำรใหม่

ในด้านธุร กิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียม ปตท.สผ. ยัง มุ่งเน้น การขยายการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในภูมิ ภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่บริษัทมีประสบการณ์และมีความชานาญ โดยให้ความสาคัญกับการลงทุนในประเทศที่ ปตท.สผ. มีฐาน
การดาเนินการ เช่น ประเทศไทย มาเลเซีย และเมียนมาร์ รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปิโตรเลียมสูง มีความเสี่ยง
ทางภูมิรัฐศาสตร์ในระดับที่ลงทุนได้ และมีต้นทุนการพัฒ นาและผลิตต่า นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังต้อ งคานึงถึงประเด็นความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น ความไม่ชัดเจนของระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายทางด้านพลังงาน
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงประเด็นเรื่องความไม่ชัดเจนเรื่องการรื้อถอนอุปกรณ์การผลิตและสิ่งก่อสร้าง (Decommissioning)
ในประเทศไทย เป็นต้น
ในการนี้ ปตท.สผ. ได้มีแผนบริหารจัดการปัจจัยทีอ่ าจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและขยายฐานการลงทุน อาทิ การจัดทา
Due Diligence อย่างเข้มงวดและจัดหาที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในประเทศที่เข้าลงทุน การสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจในธุรกิจให้แก่ผู้มีส่วน
ได้เสียและทาการประชาสัมพันธ์เชิงรุก รวมถึงร่วมให้ข้อคิดเห็นในเรื่อ งการรื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ที่เหมาะสมทั้งในเชิงเทคนิค ข้อกาหนด
ของกฎระเบียบต่างๆ ความเป็นไปได้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อกาหนดแผนป้องกันความเสี่ยง
ที่ชัดเจนไว้ล่วงหน้า การประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงเรื่อ งการเปลี่ยนแปลงสภาพภู มิอากาศเป็นประจา พร้อ มกาหนดแนวทางการ
ดาเนินงาน เป้าหมาย และแผนปฏิบัติการในการลดรอยเท้าคาร์บอน (Carbon Footprint) เพื่อบริหารจัดการผลกระทบจากความเสี่ยงต่างๆ
ที่เกี่ยวข้ อ ง เช่น การเก็บ ภาษี ค าร์บ อนที่อ าจเกิดขึ้ นในประเทศที่ บ ริษั ท มีก ารปฏิ บัติ งาน และผลกระทบเชิงกา ยภาพต่อ โครงสร้างและ
สิ่งก่อสร้างในการผลิตจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น
สาหรับโอกาสการลงทุนในพื้นที่และประเทศที่ไม่คุ้นเคย ปตท.สผ. มีกระบวนการการประเมินความเสี่ยงซึ่งพิจารณาความเสี่ยง
ทั้ ง ทางด้ า นขนาดแหล่ ง ปิ โตรเลี ย ม ขนาดของโครงการ การได้ ม าซึ่ ง แหล่ ง ปิ โ ตรเลี ย มและปริ ม าณส ารองเพิ่ ม เติ ม การด าเนิ น การ
ความสามารถของผู้ดาเนินการ เงื่อนไขและความชัดเจนของการแบ่งผลประโยชน์ การปฏิบัติตามข้อสัญญา สภาพทางภูมิศาสตร์ กฎหมาย
และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ความมั่นคงทางด้านการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน เป็นต้น
รวมทั้งได้มีการหามาตรการป้องกันและบริหารความเสี่ ยงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการและ
ชดเชยความเสี่ยงเหล่านี้ไว้ในกระบวนการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทุนหรือในสัญญาซื้อขาย/ร่วมทุน
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ปตท.สผ. มีกระบวนการการกลั่นกรองที่ พิจารณาโอกาส ความเสี่ยง และความคุ้มค่าอย่างละเอียด ทั้งระบบการพิจารณา
การลงทุนในโครงการใหม่ ตั้งแต่การเข้าร่วมทุน (Farm-in) การซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) และการถอนหรือลดสัดส่วนการลงทุน
(Withdrawal or Divestment) อย่างรอบคอบ เพื่อให้การขยายการลงทุนเป็นไปตามทิศทางกลยุทธ์ของบริษัท โดยคณะกรรมการกลั่นกรอง
การลงทุน (Investment Committee) และคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) ก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) แล้วจึงเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติในลาดับสุดท้าย
3.1.2 ควำมเสี่ยงในด้ำนขีดควำมสำมำรถขององค์กร
ความสามารถขององค์กรเป็นปัจจัยสาคัญอย่างยิ่งต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
บุคลากรและกระบวนการดาเนินงานเป็นส่วนประกอบหลักในการกาหนดขีดความสามารถที่จะนาความสาเร็จมาสู่องค์กร ความเ สี่ยงที่
อาจจะเกิดขึ้น คือ การขาดผู้เชี่ยวชาญหรือองค์ความรู้ในด้านที่จะสนับสนุนการเติบโตให้กับบริษัท การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการทางาน ทั้งนี้ เพื่อรักษาบุคลากรหลักให้ทางานกับ ปตท.สผ. ต่อไปได้ บริษัทจึงได้เร่งพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี กระบวนการ
ทางาน และบุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้การดาเนินงานและการขยายกิจการประสบความสาเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้
(1) การพัฒนาองค์ความรู้ เทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนาขององค์กร (Technology & Innovation)
ให้สอดคล้องกับแผนการเติบโตของบริษัท โดยจัดทาแผนการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี (Capability and Technology Development
Roadmap) และแผนการศึกษาเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องต่อเป้าหมายการเจริญเติบโตตามแผนธุรกิจ
(2) การพัฒนาระบบ กระบวนการทางาน และโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผนธุรกิจ (System & Process)
เช่น การปรับกระบวนการทางานเป็น Matrix Organization กับโครงการต่างประเทศ (Overseas Asset) มากขึ้น โดยมีการปรับปรุง พัฒนา
ขั้นตอนการทางานให้สอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด การพัฒนาคู่มือการมอบอานาจและนาไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับทุก โครงการ
ของ ปตท.สผ. รวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็น IT Global Platform พร้อมทั้งรักษาเสถียรภาพของระบบและควบคุม
ข้อมูลลับ การพัฒนาศักยภาพการบริหารเงินและบัญชี เพื่อก้าวไปสู่ระดับ World Class Finance ทั้งในแง่ของระบบ กระบวนการ และบุคลากร
อาทิ การเพิ่มประสิทธิภาพของการใช้ข้อมูลทางด้านบัญชีและการเงินเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจสาหรับการดาเนินงาน M&A การจัดตั้ง
Shared Service Center และ In-House FNA Academy เป็นต้น
(3) เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับการลงทุนและดาเนินงานในต่างประเทศมากขึ้นในอนาคต ปตท.สผ. จึงมีการเตรียมจัดหา
บุคลากรจากประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนให้มีความเพียงพอ การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผู้นาให้ทันต่อความต้องการ
รวมไปถึ ง การรัก ษาบุ ค ลากรให้ ป ฏิ บั ติ งานกั บ องค์ ก รอย่ างต่ อ เนื่ อ งด้ ว ยการสร้ างความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต่ อ องค์ ก ร (Employee
Engagement) โดยมีเป้าหมายอยู่ในระดับ Thailand Top Quartile ในปี 2563 ปรับกระบวนการทางด้านทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปลูกฝัง
ค่านิ ยมและวัฒ นธรรมขององค์ กร (Corporate Values: EP SPIRIT) ซึ่งถื อ เป็ น รากฐานที่ สาคั ญ ต่ อ การพั ฒ นาและเจริญ เติ บ โตอย่ างมี
ประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกับกลุ่ม ปตท.
3.2

ปัจจัยเสี่ยงด้านการเงินและตลาด (Financial & Market)
3.2.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรเงิน

ปตท.สผ. กาหนดนโยบายการบริหารเงิน อย่างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยการจัด หาแหล่งเงินทุน การก่อ หนี้ และการบริห าร
สภาพคล่อ ง ตลอดจนจัดให้มีการบริหารความเสี่ยงทางการเงินต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสถานะการเงินของ ปตท.สผ. อย่างเหมาะสม
และทันเหตุการณ์ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นผู้กาหนดนโยบายทางการเงินที่สร้างความเข้มแข็งและมีความคล่องตัวที่เกื้อหนุนต่อ
แผนงานการลงทุนของ ปตท.สผ. เพื่อประกอบการตัดสินใจวางแผนและบริหารแผนงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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ความเสี่ยงด้านการเงินประกอบด้วย ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาและความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง สาหรับการบริหาร
ความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญา กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายในการทาธุรกรรมกับคู่ค้าที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีเท่านั้น และจัดให้มี
การประเมินและทบทวนความเสี่ยงด้านเครดิตของคู่สัญญาอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของกลุ่ม ปตท.สผ. ขายให้กับ ปตท.
ส่วนความเสี่ยงด้านสภาพคล่องซึ่งเกิดจากการที่บริษัทไม่สามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการดาเนินธุรกิจได้อย่าง
เพียงพอในเวลาที่ต้องการนั้น กลุ่ม ปตท.สผ. ได้มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยมีการจัดทาประมาณการเงินสด และมี
การปรับปรุงข้อมูลประมาณการทางการเงินอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการจัดทาวงเงินสินเชื่อทั้งแบบผูกพันและไม่ผูกพัน และการกู้ยืมเงินและ
ฝากเงินกับธนาคารพาณิชย์ต่างๆ
3.2.2 ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรตลำดและกำรจำหน่ำยปิโตรเลียม
ในส่วนของการจาหน่ายก๊าซธรรมชาติในประเทศ ซึ่งมีลูกค้ารายใหญ่ คือ ปตท. นั้น ปตท.สผ. ได้ทาสัญ ญาซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติกับ ปตท. เป็นสัญญาระยะยาว โดยมีอายุสัญญาประมาณ 25 - 30 ปี เนื้อหาสัญญาจะระบุให้ผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติตามปริมาณ
การซื้อขั้นต่าต่อปีไว้ หากผู้ซื้อไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตามที่ตกลงไว้ในสัญ ญา จะต้องชาระค่าก๊าซธรรมชาติในส่วนที่ไม่รับให้แก่
ปตท.สผ. เพื่อเป็นการประกันรายได้ส่วนหนึ่งและการลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากผู้ซื้อไม่รับซื้อก๊าซธรรมชาติ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ปตท.สผ. ได้ติดตามแนวโน้ม
เศรษฐกิจและความต้องการพลังงานอย่างต่อเนื่อง โดยได้ประสานงานกับ ปตท. และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันวางแผนการ
จัดหาผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมและจัดทาแผนการพั ฒ นาโครงการแบบองค์รวม เพื่อ พัฒ นาและเพิ่ ม ปริม าณสารองจากโครงการต่างๆ ให้
สอดคล้องกับความต้องการพลังงานของประเทศทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศโมซัมบิกที่มีปริมาณสารอง
ก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่และสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ได้ ซึ่งสอดรับกับแผนการนาเข้ า LNG
ของ ปตท. ในอนาคต ที่จะสามารถเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานให้แก่ประเทศ
3.2.3 ควำมเสี่ยงทำงด้ำนรำคำนำมันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
ราคาผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท.สผ. อ้างอิงจากราคาน้ามันดิบในตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจากหลาย
ปัจจัยที่ไม่อาจควบคุมได้ อาทิ อุปสงค์และอุปทานของตลาด เสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ นโยบายการกาหนด
สัดส่วนการผลิตน้ามันดิบของประเทศในกลุ่มโอเปก ความสามารถและแผนการผลิตน้ามันดิบของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของโลก (เช่น
สหรัฐอเมริกา รัสเซีย) ปริมาณน้ามันดิบสารองในแต่ละประเทศ รวมถึงภาวะภูมิอากาศของโลกที่แปรเปลี่ยนในแต่ละฤดูกาล การเปลี่ยนแปลง
ของราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมีผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ามันดิบและคอนเดนเสทของกลุ่ม ปตท.สผ. ทันที ในขณะที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติ
ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของกลุ่ม ปตท.สผ. จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ามันดิบอ้างอิง ทั้งนี้ การซื้อขายก๊าซ
ธรรมชาติจะมีการปรับราคาเป็นระยะ เช่น ทุก 6 เดือนหรือ 12 เดือน เป็นต้น ตามที่ได้กาหนดไว้ในสูตรราคาของสัญ ญาซื้อขายในแต่ละ
โครงการ ซึ่งจะทาให้ก๊าซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกว่าน้ามันดิบและคอนเดนเสท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 กลุ่ม ปตท.สผ. ได้ทาสัญญาอนุพันธ์ประกันความเสี่ยงราคาน้ามันสาหรับปี 2561 ไปแล้ว
จานวน 7.7 ล้านบาร์เรล
3.2.4 ควำมเสี่ยงจำกควำมผันผวนของอัตรำแลกเปลี่ยน
กลุ่ม ปตท.สผ. ได้กาหนดให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลักในการดาเนินงาน (Functional Currency) ซึ่งใช้
ในการรายงานตามระบบ International Financial Reporting Standards (IFRS) เนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็นสกุลเงินหลักที่
ใช้อ้างอิงในการซื้อขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อาทิ น้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของ ปตท.สผ. อย่างไรก็ตาม กลุ่ม ปตท.สผ.
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ยังคงมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เนื่องจากกระแสเงินสดรับส่วนใหญ่
ของบริษัทเป็นสกุลเงินบาทที่อ้างอิงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เช่น ราคาขายน้ามันดิบ แม้จะมีสูตรราคาอ้างอิงกับราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
ซึ่งซื้อขายเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา แต่เนื่องจากลูกค้าหลักของ ปตท.สผ. เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย การชาระเงินจึงต้อง
เป็นสกุลเงินบาทที่เทียบเท่าสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทมีภ าระค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานและเงินลงทุนส่วนใหญ่เป็น
สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกลุ่ม ปตท.สผ. ได้มีการบริหาร
ความเสี่ยงดังกล่าวโดยการพิจารณาเข้าทาธุรกรรมสัญ ญาซื้อขายหรือ สัญ ญาสิทธิที่จะขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า (Forward หรือ
Option) โดยอ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ในการรับชาระค่าขายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสกุลเงินบาทดังกล่าวข้างต้น และชาระค่าใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานและเงินลงทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาด้วยรายได้รับที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
อนึ่ง การกาหนดให้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเป็ นสกุลเงินหลักในการดาเนินงาน (Functional Currency) ยังส่งผล
กระทบต่อผลการดาเนินงานทางการเงินของ ปตท.สผ. อันเนื่องมาจากการแปลงค่ารายการสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงิน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในงบการเงินในทุกรอบบัญชี ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยพิจารณาให้มีสินทรัพย์และหนี้สินที่
เป็นเงินสกุลอื่นที่มิใช่สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปสกุลเงินบาท ในสัดส่วนที่เหมาะสม และได้พิจารณาเข้าทาสั ญญา
ป้อ งกัน ความเสี่ ย งอัต ราแลกเปลี่ ยน (Cross Currency Swap) สาหรับ หนี้ สิน สกุล อื่น ที่มิ ใช่สกุ ล เงิน ดอลลาร์สหรัฐ อเมริก า เพื่ อ เปลี่ ย น
ดอกเบี้ยจ่ายและเงินต้นที่ครบกาหนดชาระคืนให้อยู่ในรูปสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
3.2.5 ควำมเสี่ยงจำกกำรเปลี่ยนแปลงของอัตรำดอกเบีย
กลุ่ม ปตท.สผ. มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดในอนาคตและมูลค่า
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินต่างๆ ทั้งนี้ กลุ่ม ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกล่าวโดยการรักษาสัดส่ วนของหนี้สินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับลักษณะการดาเนินธุรกิจ พิจารณาการกู้ยืมเงิ น
ทั้งที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว รวมถึงการพิจารณาใช้เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ ยงด้านอัตราดอกเบี้ย เช่น
สัญญาป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ตามความจาเป็นและเหมาะสม โดยคานึงถึงต้นทุน สภาวะตลาด และ
ความเสี่ยงที่ยอมรับได้
3.3

ปัจจัยเสี่ยงด้านการเมือง กฎหมายหรือข้อบังคับ (Political & Legal/Regulatory)
3.3.1 ควำมเสี่ยงในด้ำนกำรเมืองในประเทศที่เข้ำไปลงทุน

ปตท.สผ. มุ่งเน้นขยายการลงทุนในพื้นที่เป้าหมายหลักที่มีความสาคัญ ในเชิงกลยุทธ์ เพื่อ รองรับการเติบโตในระยะยาว
ซึ่งประเทศเหล่านี้อาจมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงกาหนดให้ทีมงานดูแลรับผิดชอบติดตามข้ อ มูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ประเทศเหล่านั้นอย่างใกล้ชิด และจัดให้มีบทวิเคราะห์สถานการณ์และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นระยะๆ ในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้
วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัท อันเนื่องมาจากผลของความหลากหลายในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ ซึ่ง
เกี่ยวกับประเด็นเสถียรภาพและความมั่นคงของรัฐ ภาพรวมของเศรษฐกิจ กฎหมายข้อบังคับและความปลอดภัย รวมทั้งความน่าเชื่อถือของ
ประเทศที่เข้าลงทุนด้วย ซึ่งจากผลการประเมินพบว่ากลุ่มประเทศที่มีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ค่อนข้างสูง ได้แก่ ประเทศในแถบแอฟริกา
และตะวันออกกลาง จากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจภายในประเทศ การประเมินความเสี่ยงอย่างครบถ้วนจะเป็นการเตรียม
ความพร้อมโดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญเกิดขึ้น สถานการณ์จะถูกวิเคราะห์เป็น Scenario ต่างๆ เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องประเมินความเสี่ยงของประเทศที่เข้าไปลงทุน และจัดเตรียมแผนรองรับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การวิเคราะห์ข้างต้นจะถูกนามาจัดทาเป็น Risk Rating Score ของแต่ละประเทศเพื่อนามาประกอบการพิจารณาตัดสินใจ
ลงทุนในโครงการใหม่แ ละสะท้อนในการประเมินมูลค่าโครงการลงทุน นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีการประสานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการ
ต่างประเทศและสถานทูตไทยในประเทศที่เข้าลงทุนและสนใจจะลงทุน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีและสร้างความมั่นใจว่าการดาเนินงาน
ของ ปตท.สผ. ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ รวมถึงได้ดาเนินไปตามแนวนโยบายของประเทศเช่นกัน
3.3.2 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย (Compliance Risk)
โดยทั่วไปความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายเกิดได้จากหลายปัจจัย อาทิ ความซับซ้อนของบทบัญญัติตามกฎหมาย
การเปลี่ยนแปลงกฎหมายบ่อยครั้ง ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ หรือแม้กระทั่งภาษาต่างประเทศที่ใช้ในการออกกฎหมาย
ซึ่งอาจนาไปสู่การปฏิบัติตามกฎหมายที่ไม่ถูกต้อง และส่งผลกระทบต่อ ปตท.สผ. ทั้งในด้านการเงินและการดาเนินงาน เช่น ถูกลงโทษปรับ
ถูกพั ก หรือ เพิ กถอนใบอนุ ญ าตในการประกอบกิจ การ รวมถึ งอาจส่งผลต่อ ชื่อ เสี ยงและภาพลัก ษณ์ ข องบริษั ท ดังนั้ น ปตท.สผ. จึงให้
ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยได้จัดตั้งฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)
ให้ เป็ น หน่ ว ยงานกลางในการก ากั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายของหน่ วยงานต่ างๆ ในกลุ่ ม ปตท.สผ. เพื่ อ สร้า งความมั่ น ใจให้ กั บ
คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ว่ากลุ่ม ปตท.สผ. มีการดาเนินงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย
สืบเนื่องจากพระราชบัญ ญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ซึ่ง
กาหนดเพิ่มเติมฐานความผิดสาหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อ งกับการให้สินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญและ
ผลกระทบของบทบัญญัติดังกล่าว จึงได้ กาหนดให้ความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันเป็นความเสี่ยงสาคัญที่ต้องมีการประเมินและติดตาม
ดูแลอย่างใกล้ชิด รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในสาหรับการป้องกันคอร์รัปชันให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วย
โดยในปี 2560 ปตท.สผ. ยังคงให้ความสาคัญ กั บความเสี่ยงเกี่ ย วกับ การคอร์รัปชันอย่างต่ อ เนื่อ งและมีกระบวนการในการติดตามอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในหมวด “การกากับดูแลกิจการ” หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
3.4

ปัจจัยเสี่ยงด้านการดาเนินการ (Operational)
3.4.1 ควำมเสี่ยงในกำรสำรวจ

การสารวจเพื่อหาแหล่งปิโตรเลียมใหม่ๆ มีความสาคัญ ต่อธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมเนื่องจากเป็นการหาปริมาณ
สารองปิโตรเลี ยมมาทดแทนปริมาณสารองที่ได้ทาการผลิตไปแล้วและสร้างรายได้ให้แก่ ปตท.สผ. และการหาปริมาณสารองปิโตรเลียม
เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนเป้าหมายการการเติบโตด้านการผลิตปิโตรเลียมขององค์กรในอนาคต
ในกิ จ กรรมการส ารวจนั้ น เป้ าหมายส าคั ญ คื อ การค้ น หาแหล่ งปิ โตรเลี ย มที่ มี ข นาดที่ สามารถผลิ ต ได้ ในเชิงพาณิ ช ย์
ความเสี่ ยงในกิจ กรรมการสารวจจึงเกี่ย วข้อ งกับ ความเสี่ ยงทางด้านธรณี วิท ยา (Geological Risks) และความไม่ แ น่น อนของปริม าณ
ปิโตรเลียมที่ค้นพบ (Resources Volume Uncertainty)
การจัดการปัจจัยความเสี่ยงที่สาคัญในด้านการสารวจจึงขึ้นอยู่ กับโอกาสที่จะค้นพบปิโตรเลียมและขนาดแหล่งปิโตรเลียม
ที่คาดว่าจะค้นพบเมื่อเทียบกับระยะเวลาและค่าใช้จ่ายด้านการสารวจทั้งหมด โดยปัจจัยสาคัญที่ใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนเพื่อทาการ
สารวจปิโตรเลียม ได้แก่ การประเมินโอกาสในการค้นพบปิโตรเลียม (Chance of Success) การประมาณปริมาณทรัพยากร (Resource
Estimation) ในกรณีที่ค้นพบแหล่งปิโตรเลียมในแปลงสารวจ การประมาณการค่าใช้จ่ายการสารวจ ได้แก่ ค่าทาการศึกษาด้านธรณีวิทยา
(Geological Studies) ค่าทาคลื่นไหวสะเทือน (Seismic) และค่าหลุมเจาะ (Wells) ตลอดจนการประเมินมูลค่าขนาดแหล่งปิ โตรเลียมใน
กรณีที่ประสบความสาเร็จในการเจาะสารวจ โดยคานึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิ ต ผลตอบแทนที่จ่ายให้รัฐ
ตามเงื่อนไขสัญญาหรือสัมปทาน เป็นต้น
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ในการพิจารณาการลงทุนด้านการสารวจ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่ชัดเจนและเกณฑ์ในการตัดสินใจในแต่ละขั้นตอน ตั้งแต่
หลักเกณฑ์การเลือกแอ่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพ (Potential Petroleum Basins) การประเมินศักยภาพของแปลงในแอ่งปิโตรเลียม และ
การศึกษาทางด้านธรณีวิทยา (Subsurface Studies) รวมถึงการศึกษาปัจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน (Above-Ground Risks)
โดยกลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจจะทาการประเมินศักยภาพครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายทั่วโลกเพื่อทาการคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพ
สูงสุด และนามาพิจารณาเพื่อเข้าประมูลพื้นที่หรือเข้าร่วมทุน และเมื่อได้โครงการแล้วจะวางแผนการสารวจทั้งระยะสั้ นและระยะยาวภายใต้
กรอบงบประมาณการสารวจที่บริษัทกาหนดไว้ (Exploration Portfolio Management and Exploration Budget Allocation) โดยกระบวนการ
เหล่านี้จะมีการทบทวนทุกปีและมีการปรับพื้นที่เป้าหมายและกลยุทธ์การสารวจให้สอดคล้องกับผลการสารวจที่ผ่านมา
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังกาหนดให้การศึกษาทางด้านการสารวจต้องผ่านการพิจารณาของคณะทางานสอบทานการประเมิน
ศักยภาพปิโตรเลียม เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการและผลการศึกษาโครงการสารวจต่างๆ ได้ครอบคลุมประเด็นสาคัญ และการประเมินเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการดาเนินงานของ ปตท.สผ. เพื่อสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน และให้ผลการสารวจ
เป็นไปตามเป้าหมายที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้
3.4.2 ควำมเสี่ยงในกำรพัฒนำโครงกำร
สืบเนื่ อ งจากสถานการณ์ ราคาน้ามั นที่ ยังคงผันผวน ส่งผลให้ ปตท.สผ. ปรับแผนการพั ฒ นาและควบคุม ต้นทุนเพื่อ ให้
โครงการสามารถดาเนินการต่อไปได้ การพัฒนาโครงการเป็นการเตรียมการเพื่อเพิ่มปริมาณสารอง ปริมาณการผลิต และสร้างรายได้ในอนาคต
อาทิ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ และแหล่งแคช-เมเปิล
ในโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการใหม่ๆ ได้แก่ ความล่าช้าและค่าใช้จ่ายเกินวงเงิน
งบประมาณ เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงเตรียมความพร้อมและกาหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงเพื่อ ให้สามารถดาเนิน
โครงการได้ตามคุณภาพงานที่ต้องการภายในระยะเวลาและงบประมาณที่กาหนด ดังต่อไปนี้
(1) ด้านการบริหารโครงการ: ให้ความสาคัญต่อการกาหนดนโยบาย โครงสร้างการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ
และการออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง การติดตามควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถดาเนิน
โครงการได้ทันตามกาหนด และพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ได้รับ
(2) ด้านบุ คลากรและระบบงาน: ให้ ความสาคั ญ ในการพัฒ นาบุค ลากรด้ านการบริห ารโครงการทั้งโครงการที่เป็ น
ผู้ดาเนินการเองและโครงการร่วมทุน รวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งบุคลากรที่มีประ สบการณ์ อีกทั้ง
การแลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ในโครงการต่างๆ ที่ผ่านมา พร้อมทั้งดาเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้
เป็นไปตามกระบวนการควบคุมมาตรฐานการพัฒนาโครงการของ ปตท.สผ. (Project Realization Process) เพื่อให้แน่ใจว่าโครงการสามารถ
บรรลุเป้าหมายทั้งในด้านความปลอดภัย คุณภาพ กาหนดเวลาแล้วเสร็จ และงบประมาณของโครงการ
(3) ด้านสัญ ญา: เนื่องจากการพัฒ นาโครงการจาเป็นต้อ งทางานร่วมกับผู้รับเหมาเพื่อ บรรลุเป้าหมายของโครงการ
ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับการร่างและกาหนดเงื่อนไขสัญญาเพื่อเพิ่ มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได้จากการไม่ปฏิบัติตามข้อกาหนดของสัญ ญาและกรณีพิพาทกับคู่สัญ ญา ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถควบคุมได้โดยเริ่มจากการ
เจรจา ซึ่ งต้ อ งใช้ความรู้ค วามสามารถจากบุ คลากรในหน่ วยงานต่ างๆ ที่เกี่ย วข้ อ ง อาทิ หน่วยงานวิ ศ วกรรมก่อ สร้าง หน่วยงานจั ดหา
หน่วยงานการเงินและบัญ ชี และหน่วยงานกฎหมาย เป็นต้น นอกจากนี้ การบริหารสัญ ญาที่รอบคอบจะช่วยลดความเสี่ยงต่างๆ ซึ่งจะ
กระทบต่อแผนการดาเนินงานและผลประกอบการของ ปตท.สผ. โดยภาพรวม
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3.4.3 ควำมเสี่ยงในกำรผลิต
ในการผลิตปิโตรเลียมต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายด้าน ตั้งแต่หลุมผลิต ผ่านกระบวนการผลิต จนกระทั่งถึงจุดขาย อาทิ
ศักยภาพของหลุมผลิต อุปกรณ์ การผลิตชารุดหรือ บกพร่อ ง การปฏิบัติงานผิดพลาดของบุคลากร และคุณ ภาพของผลิตภัณ ฑ์ เป็นต้น
ซึ่งความเสี่ยงเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายและปริมาณการผลิตและขายผลิตภัณฑ์ของ ปตท.สผ. โดยตรง
ดังนั้น ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญในการป้องกันความเสี่ยงทางด้านการผลิตตั้งแต่การวางแผนและออกแบบโครงสร้างแท่นผลิต
กระบวนการผลิต รวมถึงระบบควบคุมด้านการผลิต ระบบการบารุงรักษาเชิงป้องกัน การซ่อมบารุง รวมทั้งได้นาระบบการบริหารจัดการเพื่อ
ปรับปรุงความเชื่อมั่นในการผลิตอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย (Asset Reliability & Integrity Management System หรือ ARIMS) มาใช้ โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อลดการสูญเสียจากการผลิตอันเนื่องมาจากอุปกรณ์เสียหายหรือเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการ การบารุงรักษาเชิงป้องกันและการตรวจสอบ โดยมีเป้าหมายสาคัญ คือ ไม่มีการหยุดผลิตเนื่องจากความบกพร่องของอุปกรณ์ต่างๆ
(Zero Unplanned Shutdown) ในด้านบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานนั้น ได้มีการจัดทาขั้นตอนการปฏิบัติงาน คู่มือปฏิบัติงาน พร้อมทั้งพัฒนา
ขีดความสามารถของผู้ปฏิบัติงานให้มีความความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ (Operational Risk Committee หรือ ORC)
เพื่อให้ ปตท.สผ. มีการกากับดูแลและสนับสนุนให้มีการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการทั้งในด้านเทคนิค ด้านสัญญาและงานสนับสนุน
การปฏิบัติการของโครงการต่างๆ ในภาพรวมให้เป็นไปอย่างปลอดภัย มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
3.4.4 ควำมเสี่ยงในด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นประจาเพื่อ
ลดโอกาสการเกิดและผลกระทบของเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดต่างๆ โดย ปตท.สผ. ได้มีการพิจารณาความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก โดยมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุร้ ายแรง ลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุต่อพนักงานและทรัพย์สินเพื่อให้การ
ดาเนินงานด้านการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพและปฏิบัติถูกต้องตามข้อกาหนดกฎหมายของแต่ละประเทศที่
มีการดาเนินงานอยู่
ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมผ่านระบบการบริหารจัดการ
ด้านความปลอดภัย (SSHE Management System) ซึ่งมีการกาหนดนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้พนักงาน
และผู้รับเหมามีเป้าหมายไปในทิศทางเดียวกันและมีความตระหนักในด้านความปลอดภัย โดยมีการฝึกอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและความรู้ของบุคลากร รวมไปถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและเสริมสร้างจิตสานึกด้าน SSHE การประเมินความเสี่ยง
ก่อนการทางานและการปฏิบัติตามขั้นตอนการทางานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ยังมีการ
ดูแลระบบวิศวกรรมและกระบวนการผลิตให้มีความเสี่ยงอยู่ในระดับต่าที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงผ่านคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับต่างๆ ผ่านดัชนี
ชี้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ เช่น อัตราการบาดเจ็ บจากอุบัติเหตุ ผลของการปิดความเสี่ยงจากการตรวจประเมิน การติดตามภัยธรรมชาติ
สถานการณ์ความมั่นคงและการแพร่ระบาดของโรคในประเทศที่มีความเสี่ยง เป็นต้น เพื่อให้มั่นใจว่าสถานการณ์ต่างๆ มีการติดตามและหา
แนวทางในการปรับปรุง แก้ไข ป้องกันและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงานและการดาเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อนาไปสู่ความยั่งยืนของ
สังคมและองค์กรโดยรวม
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3.4.5 ควำมเสี่ยงด้ำนภัยคุกคำมทำงไอที
ในปี 2560 มีการโจมตีจากอาชญากรทางไอทีเพิ่มขึ้นและขยายวงกว้างในทุกธุรกิจ ผ่านรูปแบบที่หลากหลายและซับซ้อน
มากขึ้น เช่น การโจมตีจากมัลแวร์ที่มาในรูปแบบของมัลแวร์เรียกค่าไถ่ (Ransomware) ซึ่งอาจส่งผลให้ระบบปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ หรือ
เครือข่ายของบริษัทไม่สามารถตอบสนองการทางาน จนเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Disruption) ได้ในที่สุด ปตท.สผ. ตระหนักถึง
ความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไอที จึงได้บรรจุความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไอที (Digital Security Threats) ใน Corporate Risk Profile
ของ ปตท.สผ. เพื่อให้มีการติดตามดูแลอย่างใกล้ชิด รวมถึงกาหนดแนวทางและมาตรการควบคุมที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นด้วย เช่น การปรับปรุง
ระบบไอทีให้มีความทันสมัยอยู่เสมอเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคาม การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัย
ทางไอที (IT Security) แก่พนักงานโดยการจัดทาแบบเรียนและแบบทดสอบ (IT security e-learning program) เพื่อ เพิ่ม ความตระหนักรู้
ด้านภัยคุกคามทางไอที แ ก่พนักงานทุกคน การจัดตั้งทีมงาน Security Operation Center (SOC) ซึ่งทาหน้าที่ ตรวจสอบและเฝ้าระวังสิ่ง
ผิด ปกติ กับ ระบบเครือ ข่ายที่ อ าจจะน าไปสู่ การแพร่ระบาดของมั ล แวร์ การซ้อ มแผนการรับ มือ การโจมตี ทางไซเบอร์ (Cyber Security
Response Drill) และแผนการกู้คืนระบบอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า ปตท.สผ. จะสามารถควบคุมสถานการณ์และตอบสนองได้อย่าง
ทันท่วงทีเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น เป็นต้น
3.5

ปัจจัยเสี่ยงเกิดใหม่ (Emerging Risk)
3.5.1 ควำมเสี่ยงด้ำนกำรแปลงแปลงสภำพอำกำศ

การปฏิบัติการของ ปตท.สผ. อาจจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ เช่น พายุ ระดับรุนแรง น้าท่วม ที่ทา
ความเสียหายให้กับอุปกรณ์การผลิต หรือทาให้ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อทาการสารวจและผลิตได้ นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลง
สภาพอากาศที่เกิดจากปัญ หาโลกร้อ น (Global Warming) อาจจะเป็นสาเหตุให้ประเทศที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุน เก็บภาษีที่เกี่ย วกับ
การปล่อยคาร์บอนไดอ็อกไซด์ออกสู่ชั้นบรรยากาศ
ปตท.สผ. ได้ดาเนินโครงการลดก๊าซเรือ นกระจก (Greenhouse Gas Reduction Initiative) เพื่อพัฒนาประสิทธิภ าพของ
กระบวนการผลิต นาไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกในขั้นตอนการปฏิบัติการ โดยตั้งเป้าลดก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ภายในปี 2563
และยังทางานร่วมกับ หน่วยงานภายนอก เช่น Greenhouse Gas Management Organization (TGO) เพื่อ พัฒนาวิธีการในการลดก๊าซ
เรือนกระจกภายใต้โครงการ Thailand – Voluntary Emission Reduction Project (T-VER)
3.5.2 ควำมเสี่ยงจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสำหกรรมพลังงำน
ปัจจุบันวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกเริ่มมีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน
เช่น อุปกรณ์และระบบสาหรับเก็บพลังงานที่สามารถกักเก็บไฟฟ้าได้มากขึ้น ยานพาหนะที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ตลอดจนต้นทุนในการทาธุรกิ จ
พลังงานทดแทนและธุรกิจรถไฟฟ้ามีแนวโน้มลดลงในอนาคตจากการวิจัยและนวัตกรรมที่พัฒนาก้าวหน้า ซึ่งอาจจะส่งผลให้ความต้องการ
ในการใช้น้ามันลดลงอย่างมีนัยสาคัญและอาจนาไปสู่จุดสิ้นสุดของอุตสาหกรรมน้ามันในอนาคต
ปตท.สผ. จึงได้วางแนวทางป้องกันและลดผลกระทบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น โดยได้ดาเนินการจัดตั้งทีม New Generation
Exploration Team (NExT) ซึ่งต่อมาได้ปรับโครงสร้างองค์กรเป็นหน่วยงานธุรกิจใหม่ ดูแลการลงทุนในธุรกิจใหม่โดยเฉพาะ มีบุคลากร
ที่เชี่ยวชาญ ได้รับจัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ และกาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อทาการศึกษาและลงทุนในธุรกิจใหม่ ทีส่ อดคล้องกับ
กลยุทธ์และเป้าหมายของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ปตท.สผ. จะเน้นการเข้าซื้อกิจการธุรกิจก๊าซธรรมชาติที่มีตลาดรองรับที่แน่นอนสาหรับแผน
ระยะสั้น และแหล่งก๊าซธรรมชาติที่มีศักยภาพในการสารวจสาหรับแผนระยะยาว รวมถึงการดาเนินการตามแผนความร่วมมือกับ ปตท.
ในการดาเนินธุรกิจ LNG Value Chain เพื่อขยายการลงทุนในธุรกิจขั้นกลาง (Midstream) 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 2560 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)
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการจี 9/43
โครงการแอล 22/43
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 3
โครงการเมียนมาร์ เอ็ม 11
1

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 24.5
ร้อยละ 25
ร้อยละ 44.4445
ร้อยละ 45
ร้อยละ 80
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 5
ร้อยละ 19.31784
ร้อยละ 21.375
ร้อยละ 25.5
ร้อยละ 44.4445
ร้อยละ 45
ร้อยละ 50
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 100

ดูเพิ่มเติมเอกสารแนบ 5 – ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
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โครงการซอติก้า
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงกำรของ PTTEPO
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ 2
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 AG
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงกำรของ ปตท.สผ.ส.
โครงการสินภูฮ่อม (แปลง อียู-1)
โครงการบี 6/27 3
โครงการเอส 1
โครงกำรของ PTTEP SM
โครงการอินโดนีเซีย เซไมทู 4
โครงกำรของ PTTEP SA
โครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 5
โครงการเมียนมาร์ MD-7 6
โครงการเมียนมาร์ เอ็มโอจีอี 3
โครงกำรของ PTTEP ML
โครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า 7
2

3

4

5

6

7

ร้อยละ 80
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25.001
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 7
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 28.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 35
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 20
ร้อยละ 100
ร้อยละ 75
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 28.33
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ ร้อยละ 50
ร้อยละ 75
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100

PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถือหุ้นในบริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอร์ยี่ จากัด และบริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด ซึ่งเป็น
ผู้ถือสัมปทานในโครงการ
เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560 บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด (ปตท.สผ.ส.) ได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในการรับโอนสัดส่วนการร่วม
ลงทุนในโครงการบี 6/27 จากผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 60 เป็นร้อยละ 100
เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2557 PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM) และผู้ร่วมทุนยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการอินโดนีเซีย
เซไม ทู หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2
ต่อรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม 2560
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ในการโอนสัดส่วน
การลงทุนในโครงการเมียนมาร์ MD-7 ให้ผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการลงทุนลดลงจากร้อยละ 100 เป็นร้อยละ 50 โดย PTTEP SA ยังเป็นผู้ดาเนินการ
เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 PTTEP Malunda Limited (PTTEP ML) ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในโครงการอินโดนีเซีย มาลุนด้า
หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว ซึ่งจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
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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 3
 แปลง เอซี /อาร์แอล 10
 แปลง เอซี/อาร์แอล 4 (Tenacious)
 แปลง เอซี/อาร์แอล 6 (Audacious), เอซี/อาร์แอล 6
(ไม่รวม Audacious)
 แปลง เอซี/อาร์แอล 4 (ไม่รวม Tenacious),
เอซี/อาร์แอล 5
โครงกำรของกลุ่ม Cove
โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน
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

สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 90
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 8.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 11.5
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 25
ร้อยละ 20
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 15
ร้อยละ 35
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 15
สัดส่วนกำรร่วมทุน
ร้อยละ 42.5

สาหรับรายละเอียดมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์สุทธิวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นดังต่อไปนี้
หน่วย: ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
รำยกำรสินทรัพย์
สินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
สินทรัพย์ในการสารวจและประเมินค่าแหล่งทรัพยากร
ค่าความนิยม
ท่อขนส่งก๊าซและสินทรัพย์อื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

ค่ำเสื่อมรำคำ /
ค่ำเผื่อ
รำคำทุน
ค่ำตัดจำหน่ำย กำรด้อยค่ำของ
สะสม
สินทรัพย์
26,226.23
(17,688.42)
(1,225.49)
5,098.22
(1,791.24)
1,134.08
1,192.10

(380.81)

(119.70)
(5.25)

33,650.63

(18,069.23)

(3,141.68)

มูลค่ำสุทธิ
7,312.32
3,306.98
1,014.38
806.04
12,439.72
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4.2

เงินลงทุนของบริษัท
ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย บริษัทร่วม การร่วมค้า และการดาเนินงานร่วมกัน ซึง่ สรุปเงินลงทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ได้ดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน

ประเภทธุรกิจ

ไทย

ธุรกิจปิโตรเลียม

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

บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด (ปตท.สผ.ศธ.)
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 Algeria Company Limited (PTTEP AG)
PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)
PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)
PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)
PTTEP Rommana Company Limited (PTTEPR)
PTTEP Australia Pty Ltd (PTTEP AU)
PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (PTTEP AO)
PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)
PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)
PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd (PTTEP AB)

หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
ไทย
ให้บริการสนับสนุน
บุคลากร
ไทย
ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
ฮ่องกง
ธุรกิจปิโตรเลียม
ไทย
บริหารจัดการด้าน
การเงินของกลุ่ม
บริษัท
ไทย
ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน
ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
เครือรัฐออสเตรเลีย ธุรกิจปิโตรเลียม
เครือรัฐออสเตรเลีย ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
หมู่เกาะเคย์แมน ธุรกิจปิโตรเลียม
เครือรัฐออสเตรเลีย ธุรกิจปิโตรเลียม
เครือรัฐออสเตรเลีย ธุรกิจปิโตรเลียม

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2560

2559

100

100

100
100

100
100

100
100
100

100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2560 PTTEP MEA Limited (PTTEP MEA) ได้รับอนุมัติให้เลิกบริษัทจากนายทะเบียนเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
2
ถือหุ้นใน Hoang-Long Joint Operating Company ร้อยละ 28.5
3
ถือหุ้นใน Hoan-Vu Joint Operating Company ร้อยละ 25
1

ส่วนที่ 1 หน้า 50

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน

บริษัทย่อย (ต่อ)
PTTEP Australia International Finance Pty Ltd (PTTEP AIF) 4 เครือรัฐออสเตรเลีย

PTTEP Australasia Pty Ltd (PTTEP AA) 4
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT)
PTTEP Australasia (Finance) Pty Ltd (PTTEP AAF) 4
PTTEP Australasia (Petroleum) Pty Ltd (PTTEP AAP) 4
Tullian Pty Ltd (PTTEP AAT) 4
PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)
PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA)
PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)
PTTEP International Holding Company Limited (PTTEP IH)
PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)
PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH)5
PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
JV Marine Limited (JV Marine)
PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)
PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)

เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
เครือรัฐออสเตรเลีย
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
ฮ่องกง
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
หมู่เกาะเคย์แมน
เนเธอร์แลนด์
แคนาดา
แคนาดา

ประเภทธุรกิจ

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

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ให้บริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจของ
กลุ่มบริษัท
Cove Energy Limited (Cove)
สหราชอาณาจักร ธุรกิจปิโตรเลียม
6
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) สาธารณรัฐไซปรัส ธุรกิจปิโตรเลียม

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2560

2559

-

100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100

100
100

เมื่ อวัน ที่ 19 มีน าคม 2560 บริษั ท ในกลุ่ม PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP) ได้ รับ อนุ มัติ ใ ห้ เลิกบริษั ท จากนายทะเบี ยนเรียบร้อยแล้ ว
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
5
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัทอนุมัติให้จดทะเบียนเลิก PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
6
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทอนุมัติให้จดทะเบียนเลิก Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ตามรายละเอียด
ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
4
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ชื่อบริษัท
บริษัทย่อย (ต่อ)
Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)
PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
Cove Energy Kenya Limited (CEKL)7
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)
PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP)8
บริษัทร่วม
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด (เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์)
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จากัด (พีทีที ดิจิตอล)9

บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP10

บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด (พีทีที จีแอล)11

ประเทศที่
จดทะเบียน

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

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2560

2559

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม
ธุรกิจปิโตรเลียม

100
100
100
100
100

100
100
100
100
-

50

50

20

20

50

50

50

-

ให้เช่า
อสังหาริมทรัพย์
ไทย
ให้บริการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
เครือรัฐออสเตรเลีย
ให้บริการฐาน
ปฏิบัติการทางเดิน
อากาศ
ไทย
ธุรกิจปิโตรเลียม

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทอนุมัติให้จดทะเบียนเลิก Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
8
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 กลุ่มบริษัทได้จัดตั้ง PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
9
เปลี่ยนชื่อจากบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด (พีทีที ไอซี ที ) เป็นบริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จากัด (พีทีที ดิจิตอล) ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
10
บริษัทร่วมของกลุ่มบริษัท PTTEP AP ได้แก่ Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd
11
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 บริษัท ปตท.สผ.ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด (ปตท.สผ.ศธ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนกับบริษัท ปตท.
จากัด (มหาชน) (ปตท.) โดยการจัดตั้งบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด (พีทีที จีแอล) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.6
เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
7
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ชื่อบริษัท
กำรร่วมค้ำ
PTT FLNG Limited (PTT FLNG)12

Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2)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)
Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd (MZ LNG1)14

4.3

ประเทศที่
จดทะเบียน

ฮ่องกง

บาฮามาส
มาเลเซีย
เบอร์มิวดา
หมู่เกาะเคย์แมน
ไทย
ไทย
แคนาดา
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย
หมู่เกาะเคย์แมน
เนเธอร์แลนด์
สิงคโปร์

ประเภทธุรกิจ

สัดส่วนเงินลงทุนร้อยละ
(รวมสัดส่วนกำรลงทุนทำงอ้อม)
2560

2559

-

50

13.11

13.11

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
ธุรกิจปิโตรเลียม

80
50
8.50

80
50
-

ผลิตและจาหน่าย
ผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลียม
ให้เช่าเรือ FSO

มูลค่าสินทรัพย์สุทธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีสินทรัพย์สุทธิทั้งสิ้น 11,517 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 376,375 ล้านบาท)
หรือ 2.90 ดอลลาร์ สรอ. ต่อหุ้น (เทียบเท่า 94.81 บาท ต่อหุ้น)

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 PTT FLNG Limited (PTT FLNG) ได้รับอนุมัติให้เลิกบริษัทจากรัฐบาลฮ่องกงเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้นในระหว่างปี
13
ถือหุ้นใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. ร้อยละ 100
14
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทได้เข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 8.5
ใน Mozambique LNG1 Company Pte. Ltd (MZ LNG1) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 18.6 เรื่อง รายการสาคัญที่เกิดขึ้น
ในระหว่างปี
12
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5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยัง
ไม่สิ้นสุด โดยเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ และมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติ ดังนี้
5.1 ปตท.สผ. และบริษัท พีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย (แอชมอร์ คำร์เทียร์) พีทีวำย จำกัด (“พีทีทีอีพี เอเอเอ”) ถูกกระทรวง
สิ่งแวดล้อ มและป่ ำไม้ ประเทศอิ น โดนี เซี ย ฟ้ องเรีย กค่ ำเสีย หำยต่ อ สิ่ งแวดล้ อ มและค่ ำกำรฟื้ น ฟู สิ่ งแวดล้อ มต่ อ ศำลแขวง
จำกำร์ตำกลำง ประเทศอินโดนีเซีย
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 กระทรวงสิ่งแวดล้อมและป่าไม้ ประเทศอินโดนีเซีย ได้ยื่นฟ้อง ปตท.สผ. และ พีทีทีอีพี เอเอเอ
ต่อศาลแขวงจาการ์ตากลาง ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเรียกค่าเสียหายของป่าชายเลน แปลงหญ้าทะเล แนวปะการัง และค่าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
รวมทุนทรัพย์ที่เรียกร้องเป็น เงินจานวน 27,482,674,332,000 รูเปีย (ประมาณ 2.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) จากเหตุการณ์น้ามัน
รั่วไหลของแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2552 โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คดีอยู่ระหว่างกระบวนการทางศาล
5.2 บริษัท พีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย (แอชมอร์ คำร์เทียร์) พีทีวำย จำกัด (“พีทีทีอีพี เอเอเอ”) ถูกกลุ่มผู้เลี้ยงสำหร่ำย
ในประเทศอินโดนีเซีย ฟ้องเรียกค่ำเสียหำยต่อศำลพันธรัฐประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 กลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซีย ได้ยื่นฟ้อง พีทีทีอีพี เอเอเอ ต่อ ศาลพันธรัฐประเทศ
ออสเตรเลีย โดยเป็นการดาเนินคดีแบบกลุ่ม เพื่อเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายจากเหตุการณ์น้ามันรั่วไหลของแหล่ง
มอนทารา ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2552 ซึ่งการฟ้องร้องดังกล่าวได้พน้ กาหนดอายุความตามกฎหมายแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2560 ศาลพันธรัฐประเทศออสเตรเลียได้มีคาสั่งอนุญาตให้ขยายอายุความในการฟ้องร้องคดีนี้ เนื่องจากมีเหตุซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุ
ไว้ในกฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คดีอยู่ระหว่างการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล ซึ่งไม่มีการระบุทุนทรัพย์ไว้ในคาฟ้อง
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย ยืนยันได้ว่าคราบ
น้ามันจากเหตุการณ์ น้ามันรั่วไหลของแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลียเมื่อปี 2552 ไม่ได้แ พร่เข้าสู่แ นวชายฝั่งของออสเตรเลี ยหรือ
อินโดนีเซีย และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่ติดกับน่านน้าอินโดนีเซีย รวมถึงไม่มีผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาวในทะเลติมอร์แต่อย่างใด
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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 2560)
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6.2

ข้อมูลบริษัทย่อย1
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อยทั้งหมด 60 บริษัท โดยแบ่งเป็น

บริษัทย่อยมีสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และโทรสาร เช่นเดียวกับ ปตท.สผ. ตามข้อ 6.1 และมีรายชื่อกรรมการของกลุ่ม ปตท.สผ. ของแต่ละบริษัทตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้

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

1

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 Kim Long Vietnam Company Limited
PTTEP Malunda Limited
PTTEP South Asia Limited
PTTEP Netherland Holding Limited
PTTEP Offshore Investment Company Limited

ชื่อย่อ

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.

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

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

ออเร้นจ์

1,000,000

หุ้นสามัญ

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

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
6,667

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

ผู้ถือหุ้น
PTTEP
PTTEP
PTTEPO
PTTEPO
MOECO B.V.
KrisEnergy
ปตท.สผ.อ.
PTTEP IH
PTTEPO
PTTEPH
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPH
PTTEPH
PTTEPO
PTTEP ID
PTTEPH
PTTEP IH
PTTEP
ปตท.สผ.อ.

100%
51%
49%
53.95%
36.05%
10%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
25%

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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ที่
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

ชื่อบริษัท
PTTEP Rommana Company Limited
PTTEP Sadang Limited
PTTEP Semai II Limited
PTTEP South Mandar Limited
PTTEP South Sageri Limited
PTTEP Southwest Vietnam Company 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 (Ashmore Cartier) Pty Ltd
PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd
PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd
PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

ชื่อย่อ
PTTEPR
PTTEP SD
PTTEP SM
PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP SV
SHL
PTTEP AU
PTTEP AO
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AAS
PTTEP AAA
PTTEP AAO
PTTEP AT
PTTEP NC

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว
50,000
หุ้นสามัญ
50,000
หุ้นสามัญ
50,000
หุ้นสามัญ
50,000
หุ้นสามัญ
50,000
หุ้นสามัญ
50,000
หุ้นสามัญ
100
หุ้นสามัญ
50,000
หุ้นสามัญ
50,000
หุน้ สามัญ
50,000
หุ้นสามัญ
50,000
หุ้นสามัญ
10
หุ้นสามัญ
1,700,000
หุ้นสามัญ
106,686,517
หุ้นสามัญ
50
หุ้นสามัญ
-

34.

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.

PTTEP NH

-

-

35.
36.
37.
38.

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

50,000
2,932,513,490
10,000
10,000

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

39.
40.

Cove Energy Limited
Cove Energy East Africa Limited

COVE
CEEAL

508,912,947
1,000

หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

PTTEP AI
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPH
PTTEP AU
PTTEPH
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP IH
PTTEP NL
PTTEP HK
ปตท.สผ.อ.
PTTEP NH
PTTEP NC
PTTEP IH
PTTEP
ปตท.สผ.อ.
PTTEP AI
COVE

ผู้ถือหุ้น
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0.00005%
99.99995%
75%
25%
100%
100%
100%
25%
75%
100%
100%
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ที่
41.
42.
43.

ชื่อบริษัท
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
PTTEP Mozambique Area 1 Limited
Cove Energy Kenya Limited

44.
45.

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

46.
47.

PTTEP HK Offshore Limited2
PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V.

ธุรกิจบริกำร
48. บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
(ให้บริการสนับสนุนบุคลากร)
49. Andaman Transportation Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์)
50. PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(ลงทุนในท่อขนส่งก๊าซสาหรับโครงการในประเทศเวียดนาม)
51. PTTEP Canada International Finance Limited
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
52. บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด
(เป็นศูนย์บริหารเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย)
53. บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารธุรกิจ จากัด
(เป็นศูนย์บริหารธุรกิจของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย)

2

ชื่อย่อ
CEMROL
PTTEP MZA1
CEKL

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว
1,000
หุ้นสามัญ
1,000
หุ้นสามัญ
1,000
หุ้นสามัญ

PTTEP BL

790,293,700

หุ้นสามัญ

PTTEP SP

2
95,279,585
10,000
3,000

หุน้ สามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ
หุ้นสามัญ

พีทีทีอีพี
เซอร์วิสเซส
ATL

100,000

หุ้นสามัญ

62,500

หุ้นสามัญ

PTTEP SVPC

50,000

PTTEP CIF

PTTEP HKO
PTTEP MEP

ผู้ถือหุ้น
CEEAL
100%
CEEAL
100%
CEEAL
99.9%
COVE
0.1%
PTTEP BI
99.9999999%
PTTEP NH
0.0000001%
SHL
100%
PTTEP HK
PTTEP HK
PTTEP HKO

100%
99%
1%

หุ้นสามัญ

PTTEP
ปตท.สผ.อ.
PTTEPO
MOGE
PTTEPH

25%
75%
80%
20%
100%

50,000

หุ้นสามัญ

PTTEP NC

100%

ปตท.สผ.ศง.

10,000,000

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ.ศธ.

521,572,300

หุ้นสามัญ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.

25%
75%
25%
75%

เดิมชื่อ PTTEP HK Investment Limited
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ที่
54.

55.

56.

57.

3

บริษัทย่อยมีสถานที่ติดต่อ โทรศัพท์ และโทรสารที่ต่างจาก ปตท.สผ. ดังนี3้

ชื่อบริษัท
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
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 6
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2140-4599
โทรสำร: +66-2140-4559
PTT Global LNG Investment
สำนักงำนใหญ่: 1401 Hutchison House, 10 Harcourt Road,
Hong Kong
โทรศัพท์: +852-2846-2345
โทรสำร: +852-2845-0476
บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2140-1000
โทรสำร: +66-2140-1122

ประเภทธุรกิจ
สารวจและผลิตปิโตรเลียม

ชื่อย่อ
CPOC

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว
หุ้นสามัญ
350,000

ผู้ถือหุ้น
 ปตท.สผ.อ. 50%
 PC JDA 50%

สารวจและผลิตปิโตรเลียม

PTT GL

10,421,446,000

หุ้นสามัญ

 ปตท. 50%
 ปตท.สผ.ศธ. 50%

สารวจและผลิตปิโตรเลียม

PTT GLI

309,800,000

หุ้นสามัญ

 PTT GL 100%

ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

EnCo

180,000,000

หุ้นสามัญ

 ปตท.สผ. 50%
 ปตท. 50%

รายชื่อกรรมการตามเอกสารแนบ 2
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ที่
58.

59.

60.

ชื่อบริษัท
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
Natuna 2 B.V.
สำนักงำนใหญ่: Atrium Building, 8th Floor, Strawinskylaan 3127,
1077 ZX, Amsterdam, The Netherlands
โทรศัพท์: โทรสำร: -

ประเภทธุรกิจ
ฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ

ชื่อย่อ
-

ฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ
(สารอง)

-

สารวจและผลิตปิโตรเลียม

Natuna

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว
600
หุ้นสามัญ

100

หุ้นสามัญ

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

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

90,000

หุ้นสามัญ

 PTTEP NH 50%
 PHE OG 50%

หมำยเหตุ: ชื่อผู้ถือหุ้นอื่นๆ ในบริษัทย่อย
ชื่อย่อ
ปตท.
PTT GL
PC JDA
PHE OG
KrisEnergy
MOGE
MOECO B.V.

ชื่อเต็ม
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด
PC JDA Ltd.
Pertamina Hulu Energi Oil and Gas Company
KrisEnergy (Gulf of Thailand) Ltd.
Myanmar Oil and Gas Enterprise
MOECO International B.V.
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6.3

ข้อมูลบริษัทร่วม4
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วมทั้งหมด 12 บริษัท และมีรายชื่อกรรมการของกลุ่ม ปตท.สผ. ของแต่ละบริษัทตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้

ที่
1.

2.

3.

ชื่อบริษัท
บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่นส์ จากัด
สำนักงำนใหญ่: เลขที่ 555/1
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชัน้ 4 - 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2537-3456
โทรสำร: +66-2537-2935
Moattama Gas Transportation Company
สำนักงำนใหญ่: No. 5 Sacred Tooth Relic Lake
Avenue, Punn Pin Gone Quarter No. 5,
Mayangon Township, Yangon, Myanmar
โทรศัพท์: +95-1-650-977, 660-466
โทรสำร: +95-1-650-478, 650-479
Taninthayi Pipeline Company LLC
สำนักงำนใหญ่: 16 Shwe Taung Kyar Bahan,
Yangon, Myanmar
โทรศัพท์: +95-1-526-411-4

ประเภทธุรกิจ
ให้บริการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

ชื่อย่อ
PTT Digital

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

ท่อขนส่งก๊าซ
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์

MGTC

1,000,000

หุ้นสามัญ

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

ท่อขนส่งก๊าซ
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมาร์

TPC

โทรสำร: +95-1-525-698

4

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว
15,000,000
หุ้นสามัญ

100,000

หุ้นสามัญ

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

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
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ที่
4.

ชื่อบริษัท
บริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด

ประเภทธุรกิจ
สารวจและผลิตปิโตรเลียม

ชื่อย่อ
B 8/32 Partners

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว
110,000
หุ้นสามัญ

สำนักงำนใหญ่: 19 อาคารไทยพาณิชย์ ปาร์ค
พลาซ่า อีสต์ อาคาร 3 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย

5.

6.

โทรศัพท์: +66-2545-5555
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
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






ผู้ถือหุ้น
PTTEPO 25%
MOECO BV 16.71%
KrisEnergy 4.63%
Chevron Global 46.34%

 เชฟรอน 7.32%
สารวจและผลิตปิโตรเลียม

HL JOC

-5

-






สารวจและผลิตปิโตรเลียม

HV JOC

-6

-

 PTTEP HV 25%
 SOCO 25%
 PVEP 50%

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

โทรศัพท์: +84-8-3823-9525
โทรสำร: +84-8-3823-9526

5
6

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
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ที่
7.

8.

9.

10.

7

ชื่อบริษัท
Groupement Bir Seba
สำนักงำนใหญ่: Zone d’activité Route Nationale
N°3 BP 256 EURO JAPAN Hassi Messaoud,
Ouargla, Algeria
โทรศัพท์: +213-29-79-71-66
โทรสำร: +213-29-79-09-15
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: 1200, 215 – 9th Avenue SW
Calgary, AB T2P 1K3, Canada
โทรศัพท์: +1-403-237-8227
โทรสำร: +1-403-264-4640
Asia Pacific Marine Services (EF) B.V.
สำนักงำนใหญ่: Naritaweg 165, Telestone 8,
1043 BW Amsterdam, The Netherlands
โทรศัพท์: โทรสำร: -

ประเภทธุรกิจ
สารวจและผลิตปิโตรเลียม

ชื่อย่อ
GBRS

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว
-7

ผู้ถือหุ้น
 PTTEP AG 35%
 PVEP 40%
 Sonatrach 25%

ให้เช่าเรือ FSO

Erawan 2 FSO
Bahamas

100

หุ้นสามัญ

ให้บริการการเดินทางอากาศ

LAL

200

-

 PTTEP CA 32%
 AOC Leismer Corner
Partnership 48%
 FCCL 20%

ให้เช่าเรือ FSO

Asia Pacific Marine
Services

18,000

หุ้นสามัญ

 Erawan 2 FSO 100%

 JV Marine 13.11%
 Chevron Global 65.91%
 MOECO 20.98%

ไม่มีการออกหุ้น แต่สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทเป็นไปตามสัดส่วนการถือแปลงสัมปทาน
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ที่
11.

ชื่อบริษัท
Mozambique LNG 1 Company Pte. Ltd.
สำนักงำนใหญ่: 50 Raffles Place #60-00
Singapore Land Tower Singapore 048623
โทรศัพท์: โทรสำร: -

ประเภทธุรกิจ
สารวจและผลิตปิโตรเลียม

ชื่อย่อ
MZ LNG 1

จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ว
250,000
หุ้นสามัญ








ผู้ถือหุ้น
PTTEP MZA1 8.5%
ANADARKO 26.5%
MITSUI 20%
BPRL 10%
BREML 10%
ONGC Videsh 10%

 ENH 15%
12.

บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จากัด
สำนักงำนใหญ่: ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ
ชั้น 10 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท์: +66-2537-2971
โทรสำร: -

ดาเนินกิจการ
ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม

PTT SE

1,000,000

หุ้นสามัญ







ปตท.สผ. 15%
ปตท. 20%
ปตท. โกลบอลเคมิคอล 15%
ไทยออยล์ 15%
ไออาร์พีซี 15%

 GPSC 10%
 PTTOR 10%

หมำยเหตุ: ชื่อผู้ถือหุ้นอื่นๆ ในบริษัทร่วม
ชื่อย่อ
ปตท.
ปตท. โกลบอลเคมิคอล
ไทยออยล์
เชฟรอน
ANADARKO
BPRL
BREML

ชื่อเต็ม
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด (มหาชน)
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท เชฟรอน บล๊อค บี8 32 (ประเทศไทย) จากัด
Anadarko Mozambique Area 1 Limited
BPRL Venture Mozambique B.V.
BEAS Rovuma Energy Mozambique Limited
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ชื่อย่อ
Chevron Global
Erawan 2 FSO
ENH
FCCL
GPSC
KrisEnergy

ชื่อเต็ม
Chevron Global Energy Inc.
Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.
Empresa Nacional De Hidrocarbonetos
FCCL Partnership
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
KrisEnergy (Gulf of Thailand) Ltd.

MITSUI

Mitsui E&P Mozambique Area 1 Limited

MOGE
MOECO BV
MOECO
Nippon
ONGC Videsh
OPECO
PCML
PCM III
PTTOR
PVEP
SOCO
Sonatrach
AOC Leismer Corner Partnership
Total E&P Myanmar
Unocal Myanmar

Myanmar Oil and Gas Enterprise
MOECO International B.V.
Mitsui Oil Exploration Co., Ltd.
Nippon Oil Exploration (Myanmar) Ltd.
ONGC Videsh Limited
OPECO Vietnam Ltd.
Petronas Carigali Myanmar (Hong Kong) Ltd.
Petronas Carigali Myanmar III Inc.
บริษัท ปตท. น้ามันและการค้าปลีก จากัด
PetroVietnam Exploration & Production Corporation
SOCO Vietnam Ltd.
Société Nationale pour la Recherche, la Production, le Transport, la Transformation et la Commercialisation des Hydrocarbures
Athabasca Oil Corporation
Total E&P Myanmar SAS
Unocal Myanmar Offshore Co., Ltd.

ส่วนที่ 1 หน้า 65

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
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 Contact 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
+66-2299-1824, +66-2299-1825
โทรสำร
+66-2242-3270

2.2)

นายทะเบียนหุ้นกู้และตัวแทนชาระเงินสาหรับหุ้นกู้ 11,400 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557 และหุ้นกู้
8,200 ล้านบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 17 ฝั่งปีกเหนือ อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
โทรศัพท์
+66-2128-2316
โทรสำร
+66-2128-4621, +66-2128-4622

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
3.1)

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

ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
ชั้น 17 ฝั่งปีกเหนือ อาคารจี ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9
เลขที่ 9 ถนนพระรามที่ 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ประเทศไทย
+66-2128-2316
+66-2128-4621, +66-2128-4622
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4)

Trustee
4.1)

Trustee สาหรับหุ้นกู้ 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนเมษายน 2554 หุ้นกู้ที่มียอดคงเหลือ 323 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนกันยายน 2556 หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่มียอดคงเหลือ 145 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถุนายน 2557 และหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน 855 ล้านดอลลาร์
สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนกรกฎาคม 2560

4.2)

5)

BNY Mellon Corporate Trust

ที่ตั้ง

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

โทรศัพท์

+65-6632-0120, +65-6432-0351, +65-6432-0354

โทรสำร

+65-6883-0338

Trustee สาหรับหุ้นกูท้ ี่มียอดคงเหลือ 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ

Citicorp International Limited

ที่ตั้ง

39th Floor, Champion Tower, Three Garden Road, Central, Hong Kong

โทรศัพท์

+852-2868-7964

โทรสำร

+852-2323-0279

นำยทะเบียนและตัวแทนชำระเงิน
5.1)

6)

ชื่อ

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
+66-2299-1824, +66-2299-1825
โทรสำร
+66-2242-3270

Facility Agent
6.1)

Facility Agent สาหรับเงินกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ทาสัญญาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2553
ชื่อ
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.
ที่ตั้ง
10th 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)

8)

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

Process Agent สำหรับหุ้นสำมัญ
8.1)

ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

9)

Interest Rate Swap Counterparties
9.1)

ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

10)

CT Corporation System
13th Floor, 111 Eighth Avenue, New York County (Manhattan),
New York, New York, 10011
+1-212-894-8800, +1-212-894-8940
-

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2470-3006
+66-2271-4486

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

ธนาคารกสิกรไทย จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2470-3006
+66-2271-4486
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)
สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ชั้น 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-5741-9
+66-2937-7968

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)
สายงานธุรกิจตลาดทุน (Capital Markets Business Division)
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2470-3006
+66-2271-4486
ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 8 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2208-4644
+66-2256-8398
ธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน)
สายธุรกิจตลาดเงิน
ชั้น 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-5741-9
+66-2937-7969
ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
Corporate Marketing and Sales
เลขที่ 968 อาคาร HSBC ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2614-4848
+66-2632-4831
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11.5) ชื่อ
หน่วยงำน
ทีต่ ั้ง
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 ประเทศไทย
+66-2305-2988, +66-2305-2986
+66-2685-3224
ธนาคารซิตี้แบงก์ ประเทศไทย
Corporate Sales & Structuring Thailand
399 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2788-2785
+66-2788-4825-8
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จากัด (มหาชน)
ทีมการตลาดผลิตภัณฑ์การเงิน สายบริหารเงิน
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2670-4623, +66-2670-4658
+66-2657-3282-3
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จากัด (มหาชน)
Sales & Trading Division Global Markets Group
สานักงานใหญ่ 1222 ถนนพระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2021-6207, +66-2021-6385
+66-2266-3048
ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน)
ฝ่ายบริหารเงิน
สานักงานใหญ่ 333 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2021-1111
+66-2636-4633
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11.10) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
11.11) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีส แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จากัด สาขากรุงเทพฯ
Global Markets
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 15 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2287-9852
+66-2287-9898
ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
ธุรกิจตลาดเงิน
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2676-8008
+66-2292-4690-2

11.12) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารยูโอบี จากัด (มหาชน)
ธุรกิจตลาดเงิน
191 ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2028-9898
+66-2285-1365

11.13) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์ สาขากรุงเทพฯ
ธุรกิจตลาดเงิน
990 อาคารอับดุลราฮิม ชั้น 29 ถนนพระรามที่ 4
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2659-8990-3
+66-2636-1929

โทรศัพท์
โทรสำร
11.14) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จากัด (มหาชน)
สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
63 แอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 8 ยูนิต 801-807 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2263-9722
+66-2168-8780
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11.15) ชื่อ
หน่วยงำน
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
12)

ผู้สอบบัญชี
12.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

13)

ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
ฝ่ายบริหารเงิน
1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 8-10 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2353-8188
+66-2353-8815-16

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

ที่ปรึกษำกฎหมำย
13.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.2) ชื่อ
ที่ตั้ง (1)
โทรศัพท์
โทรสำร
ที่ตั้ง (2)
โทรศัพท์
โทรสำร
13.3) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Herbert Smith Freehills (Thailand) Limited
1403 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2657-3888
+66-2636-0657
Herbert Smith Freehills LLP
Exchange House, Primrose Street,
London, United Kingdom EC2A 2EG
+44-20-7374-8000
+44-20-7374-0888
50 Raffles Place, Singapore Land Tower # 24-01,
Singapore 048622
+65-6868-8000
+65-6868-8001
Pracha Tooppoltup Law Office
48/51 ดิ พรีเมี่ยม เพลส ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 27 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230 ประเทศไทย
+66-2530-3173
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13.4) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.5) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
13.6) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.7) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
13.8) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.9) 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
+66-2646-1888
+66-2646-1919
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
Weerawong, Chinnavat & Partners Ltd.
540 เมอคิวรี่ ทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2264-8000
+66-2657-2222
EY Corporate Services Limited
193/136-137 อาคารเลค รัชดา ออฟฟิศ คอมเพล็กซ์ ชั้น 33
ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2264-9090
EH & Partners
1 Bradman House, Abercorn Place,
London, United Kingdom NW8 9XY
+44-78-9195-0004
+44-20-7692-8979
Vietnam International Law Firm
MPlaza Saigon, Suite 404-406, 39 Le Duan Street,
District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam 70000
+84-28-3827-7300
+84-28-3827-7303
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13.10) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท์
โทรสำร
13.11) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.12) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.13) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.14) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร
13.15) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท์
โทรสำร

Fredrik J. Pinakunary Law Offices
Office 8 Building, 17th Floor,
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
SCBD Lot. 28, Jakarta, Indonesia 12190
+62-21-2933-2990
+62-21-2933-2992
South Asia Law Co., Ltd.
1-7 อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 5 ถนนสีลม
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2636-0585
+66-2636-0587
Chandler MHM Limited
20 อาคารบุปผจิต ชั้น 7-9, 12 และ 16 ถนนสาทรเหนือ
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2266-6485
+66-2266-6483
Atthaworadej & Associates Co., Ltd.
44 อาคารศรีจุลทรัพย์ ชั้น 12 ถนนพระรามที่ 1
แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2613-9449
+66-2613-9449
Siam Justice Law Office
996-998 ถนนทรงวาด แขวงจักรวรรดิ
เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-87-724-6688
Chuwattana Law Office
418/13 หมู่ที่ 5 ตาบลหัวรอ อาเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000 ประเทศไทย
+66-81-534-0306
-
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14)

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท
14.1) ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร

15)

ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
15.1) ชื่อ
ที่อยู่
โทรศัพท์
โทรสำร

6.5

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

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 2560 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) จานวน
2,907.16 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 11,516.65 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.25 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สาคัญมีดังนี้
7.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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
ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ได้ แก่ 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. ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก
บริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุด
ในปี 2560 ปตท.สผ. ได้ มีก ารบริหารจัด การโครงสร้างเงินทุ นส าหรับ หุ้น กู้ด้ อ ยสิท ธิที่ มีลั กษณะคล้ายทุน ที่ เป็ น สกุ ลเงิน
ดอลลาร์ สรอ. ที่บริษัทออกและเสนอขายต่อนักลงทุนในต่างประเทศในปี 2557 จานวน 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยในเดือนกรกฎาคม
2560 บริษัทได้ดาเนินการซื้อหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวคืน จานวนทั้งสิ้น 855 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้บริษัทมีจานวน
เงินต้นของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวคงเหลือ 145 ล้านดอลลาร์ สรอ. และในขณะเดียวกันบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน
จากัด (ปตท.สผ.ศง.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัท ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนในจานวนที่เท่ากับที่บริษัท
ทาการซื้อคืน โดยมีบริษัทเป็นผู้ค้าประกันทั้งจานวน ซึ่งหุ้นกู้ด้อ ยสิทธิที่มีลัก ษณะคล้ายทุนนี้ จะมีการจ่ายชาระคืนเงินต้นเพียงครั้งเดียว
เมื่อบริษัทผู้ออกหุ้นกู้จดทะเบียนเลิกกิจการ (Perpetual) หรือใช้สิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ทั้งนี้ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าว แบ่งออกเป็น 2 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 1: ออกและเสนอขายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 จานวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 4.600 ต่อปีสาหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจานวนครั้งแรกในวันที่
17 กรกฎาคม 2565 สาหรับอัตราดอกเบี้ยในช่วงถัดไปและสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดถูกกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน

รุ่นที่ 2: ออกและเสนอขายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 จานวน 355 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ
4.875 ต่อ ปี สาหรับช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ จนถึงวันที่ 18 มิถุนายน 2562 และมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจานวนครั้งแรกในวันที่
18 มิถุนายน 2562 สาหรับอัตราดอกเบี้ยในช่วงถัดไปและสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกาหนดถูกกาหนดไว้ในหนังสือชี้ชวน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. มียอดหุ้นกู้คงค้าง ตามรายละเอียดดังนี้
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(1)

หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 27,100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิดของหุ้นกู้

หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

1
2

3
4
5

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

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS
AAA
AAA
AAA
AAA

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ในปี 2548 ปตท.สผ. ได้แปลงหนี้หุ้นกู้สกุลเงินบาทกับธนาคารแห่งหนึ่งให้เป็นหนี้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Cross Currency Swap หรือ CCS) เป็นจานวน 60.82 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.85 ต่อปี และในปี
2550 บริษัทได้แปลงหนี้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ดังกล่าวกับธนาคารแห่งเดิมให้กลับไปเป็นหนี้สกุล เงินบาทที่จานวน 2,500 ล้านบาท โดยอัตราดอกเบี้ยลดลงเป็นร้อยละ 3.30 ต่อปี ตลอดอายุของหุ้นกู้ที่คงเหลือ ต่อมาในปี 2554
บริษัทได้แปลงหนี้สกุลเงินบาทดังกล่าวจานวน 2,500 ล้านบาทเป็นหนี้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. เป็นจานวน 82.92 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราแลกเปลี่ยน 30.15 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. และเปลี่ยนดอกเบี้ยบาทที่ร้อยละ 3.30 ต่อปี
เป็นดอกเบี้ยดอลลาร์ สรอ. ร้อยละ 3.30 ต่อปี
ในปี 2554 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 5,000 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 161.81 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่เฉลี่ยร้อยละ 4.93 ต่อปี
ในปี 2557 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 8,200 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 251.07 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.013 ต่อปี
ในปี 2557 มีการทา CCS แปลงหนีส้ กุลเงินบาทจานวน 11,400 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.989 ต่อปี
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(2)

หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,513 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิดของหุ้นกู้

หุ้นกู้เงินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

วันที่ออกและเสนอขำย

วันครบกำหนดไถ่ถอน

อำยุ

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

5 เมษายน 2554

5 เมษายน 2564

10 ปี

7002

12 มิถุนายน 2555

12 มิถุนายน 2585

30 ปี

4903

16 กันยายน 2556

16 กันยายน 2561

5 ปี

3234

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

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
Standard &
Moody’s
Poor’s
Baa1

BBB+

Baa1

BBB+

Baa1

BBB+

1

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560

2

พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้

3

พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ และในปี 2556 ได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้จานวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทาให้หุ้นกู้มีจานวนลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น
490 ล้านดอลลาร์ สรอ.

4

ปตท.สผ. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ และในปี 2558 ได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้จานวน 177 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทาให้หุ้นกู้มีจานวนลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 323 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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(3)

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาท (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชนิดของหุ้นกู้

หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลักษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน
ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

1
2

วันที่ออก
และเสนอขำย

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน

15 มิถุนายน 2555

 ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิ

ไถ่ถอนได้เมื่อเลิก
บริษัท หรือ

อำยุ
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)
5,0002

 ใช้สิทธิไถ่ถอนตาม

เงื่อนไขที่กาหนด

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

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
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(4)

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

ชนิดของหุ้นกู้
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลักษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน
กาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

1
2
3

วันที่ออก
และเสนอขำย

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน

18 มิถุนายน 2557

 ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิ

ไถ่ถอนได้เมื่อเลิก
บริษัท หรือ
 ใช้สิทธิไถ่ถอนตาม

เงื่อนไขที่กาหนด

อำยุ
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

2

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
1453

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

BB+

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2560
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ปตท.สผ. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ และในปี 2560 ได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้จานวน 855 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทาให้หุ้นกู้มีจานวนลดลงจาก 1,000 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 145 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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ชนิดของหุ้นกู้
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ
มีลักษณะคล้ายทุน
ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท
ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน
กาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ

วันที่ออก
และเสนอขำย
17 กรกฎาคม 2560

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน
 ปตท.สผ.ศง. อาจใช้

สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิก
บริษัท หรือ

อำยุ
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

2

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
5003

 ใช้สิทธิ ไถ่ถอนตาม

เงื่อนไขที่กาหนด
26 กรกฎาคม 2560

 ปตท.สผ.ศง. อาจใช้

สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิก
บริษัท หรือ

ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

3553

 ใช้สิทธิ ไถ่ถอนตาม

เงื่อนไขที่กาหนด

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี











1
2
3

ปีที่ 1-5: ร้อยละ 4.60
ปีที่ 6-10: UST 5 ปี + ร้อยละ 2.65
ปีที่ 11-25: 6M LIBOR + ร้อยละ 2.90
ปีที่ 26 เป็นต้นไป:
6M LIBOR + ร้อยละ 3.65
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
26 กรกฎาคม 2560 - มิถุนายน 2562:
ร้อยละ 4.875
มิถุนายน 2562 – มิถุนายน 2567:
UST 5 ปี + ร้อยละ 3.177
มิถุนายน 2567 - มิถุนายน 2582:
6M LIBOR + ร้อยละ 3.351
มิถุนายน 2582 เป็นต้นไป: อัตรา
ลอยตัว 6M LIBOR + ร้อยละ 4.101
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน1
Standard &
Moody’s
Poor’s
Baa3

BB+

Baa3

BB+

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดย Moody’s และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ปตท.สผ.ศง. เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผูค้ ้าประกันหุน้ กู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้
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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 9 กุมภาพันธ์ 2561 หุ้นสามัญของ
ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจานวน 316,908,545 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 7.98 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 9 กุมภาพันธ์ 2561 ได้แก่
อันดับ

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รำยแรก

1.

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

2.

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

3.

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

316,908,545

7.98

STATE STREET EUROPE LIMITED

86,779,908

2.19

4.

CHASE NOMINEES LIMITED

86,187,182

2.17

5.

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED

44,153,129

1.11

6.

สานักงานประกันสังคม

38,138,377

0.96

7.

HSBC (SINGAPORE) NOMINEES PTE LTD

23,188,905

0.58

8.

THE BANK OF NEW YORK MELLON

22,703,922

0.57

9.

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

21,632,381

0.54

10.

EAST FOURTEEN LIMITED-DIMENSIONAL EMER MKTS VALUE FD

20,043,700

0.50

รวมจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 10 รายแรก

3,251,596,538

81.89

รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561

3,969,985,400

100
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7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วของหลักทรัพย์อ้ำงอิงขึ้นไป*
รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
อันดับ
จำนวนหุ้น
% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด
วันที่ 9 กุมภำพันธ์ 2561
1.
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
51,790,751
1.30
2.
STATE STREET EUROPE LIMITED
38,416,968
0.97
3.
THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
25,693,400
0.65
รวมจำนวนหุ้น
115,901,119
2.92
หมายเหตุ: ข้อมูลในตารางอ้างอิงจาก http://www.set.or.th/set/companyholder.do?symbol=PTTEP-R

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิผลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรดำเนินกำรของบริษัทอย่ำง
มีนัยสำคัญ
ปตท. ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. มีส่วนในการกาหนดนโยบายการจัดการและการดาเนินงานของบริษัท
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้ บริหารของ 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 ครั้งที่ 1/2555 จานวน 5,000 ล้านบาท ที่เสนอขายโดยบริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2555” “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ที่มียอดคงเหลือ 145 ล้าน
ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่เสนอขายโดยบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2557” และ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท จานวนรวม 855 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา ที่เสนอขายโดยบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน
จากัด (ปตท.สผ.ศง.) ในเดือนกรกฎาคม 2560 และมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกัน” ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว
ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของ ปตท.สผ.
ปี
2556
2557
2558
2559
2560
อัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บำท)
14.07
5.19
- 8.24
2.76
4.54
อัตรำเงินปันผลต่อหุ้น (DPS)
6.00
4.50
3.00
3.25
4.25
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)
40%
82%
N/A**
98%
90%

*

ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็นเปิดเผยข้อมูลผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่
ร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป
** ปี 2558 ไม่สามารถคานวณอัตราเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ (D/P) ได้ เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน
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8. โครงสร้างการจัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
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8.1

คณะกรรมการบริษัท
8.1.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix) และมีความสมดุลในสาขาต่างๆ
ที่จาเป็นสาหรับธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม ซึ่งในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทมีการปรับปรุง Skill Mix ใหม่ให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
และสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. รวมถึงกาหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ชัดเจน โดยมี 12 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), Technology และ Organization Change & Development
โดยกรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์และมีคุณ สมบัติสอดคล้องกับการกากับดูแ ลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. กฎหมายบริษัท มหาชน กฎหมายหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ กฎของคณะกรรมการกากับ หลัก ทรัพ ย์แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎของตลาดหลั กทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
สามารถอุทิศตนและเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติกรรมการด้วย
โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจานวน 15 คน ซึ่งเป็นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็นกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยต้องมี กรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการมีจานวน 15 คน ประกอบด้วย


กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งคณะ)



กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร


กรรมการอิสระ 9 คน (ร้อ ยละ 60 ของกรรมการทั้ งคณะ) ซึ่งมากกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอ ยู่ ต ามที่
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทกาหนด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดด้วย
ปตท.สผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่นๆ มีการกระจายตัวมากไม่ถือว่าเป็นกลุ่มอีก
องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุลในคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
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 และโครงสร้างอัต รากาลัง และการดาเนินงาน
ที่สาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานให้บรรลุ
แผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม เพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการ
สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
(4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมีระเบียบต่างๆ รวมถึงกระบวนการทางานที่ชัดเจนและเหมาะสม มี ระบบบัญชี
การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกากับการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
(5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสาคัญ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบี ยบ หรือ อานาจ
ดาเนินการของ ปตท.สผ. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่างๆ กับกลุ่ม ปตท.สผ.
(6) พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส จัดให้มีกระบวนการทางานของ
ปตท.สผ. มีขั้นตอนในการทางานที่มีการถ่วงดุลกัน (Check and Balance) อย่างเหมาะสม และรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
(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) พิจารณาและอนุมัติ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจ
และผลิตปิโตรเลียม และประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน รวมทั้งกากับดูแลให้
ปตท.สผ. มีกระบวนการที่มีประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย
(14) พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จัดการกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์
ทิศทางการด าเนิ นงาน เป้ าหมาย และนโยบายของบริษั ท โดยจัด ให้มี ก ารก ากับ ดู แ ลที่ เหมาะสมและมี ก ารติด ตามประเมิ น ผลอย่ างมี
ประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้อมูล คาปรึกษา และบริการต่างๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทจาก
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) ส่งเสริมให้การดาเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนา รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และ
พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
(4)

ดูแลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.

(5)

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงานประจาปี

(6)

ดูแลและให้คาแนะนาในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

(8)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจาปี

(9)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ.

อยู่เสมอ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่
ต้องเป็นกรรมการอิสระ ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
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พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และรองประธานกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
และกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล

โดยนางสาวปนัดดา กนกวัฒ น์ ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลแทนนายทรงศัก สายเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 27
เมษายน 2560 และนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลแทนนายปิติ ตัณฑเกษม ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
ซึ่งในปี 2560 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม ครบทุกครั้ง และ
เลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว
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) พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจจะมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตามกฎหมาย
และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ 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 ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตัง้ โยกย้าย
พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้างานตรวจสอบภายใน หรือแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee)
เพื่อ ทาหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้า งานตรวจสอบภายใน ในกรณีที่หัวหน้า งานตรวจสอบภายใน เป็นผู้ถูกร้อ งเรียนเกี่ยวกับ การประพฤติผิด
ตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(7)

อนุมัติแผนงานการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

(8) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(9)

อนุมัติกฎบัตรของหน่วยงานตรวจสอบภายใน

หมายเหตุ: * ปตท.สผ. เข้าข่ายรัฐวิสาหกิจ ตามคานิยามใน พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มาตรา 4 ซึ่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
พ.ศ. 2561 มาตรา 4 และมาตรา 53 กาหนดว่า ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินมีอานาจหน้าที่ในการตรวจสอบรายงานการเงิน และแสดงความเห็นต่อผล
การตรวจสอบของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
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(10) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้นๆ เอง
(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และผลการตรวจสอบจาก
การร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่างๆ (Special Audit Request)
(12) ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจง
ในเรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
(13) พิจารณาทบทวนเพื่อปรับปรุงระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจาทุกปี
(14) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(15) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(16) จัดทารายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยต้องเป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมด ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ในการ
สอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงิน และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ จบการศึกษาด้านบัญชี ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำร
นายอาพน กิตติอาพน

ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

- เมษายน 2553 – เมษายน 2554 :
-

นายอัชพร จารุจินดา

กรรมการตรวจสอบ

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

- 2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
- 2550 – 2556 : ประธานกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

- 2557 – ปัจจุบัน :
-

กรรมการตรวจสอบ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จากัด (มหาชน)
2558 – พฤษภาคม 2560 :
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด (มหาชน)
2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
2556 – 2557 : กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
2554 – 2556 : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
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โดยในระหว่างปี 2560 นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง
26 เมษายน 2560 ด้วย
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยในปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง และได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุมรวมทั้งสิ้น 69 เรื่อง กรรมการตรวจสอบ
ส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว
8.1.3.3 คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
(1) สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เมื่อมีตาแหน่งว่างลง
หรือที่ครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง และอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี โดยคานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดารงตาแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
(Conflict of Interest) ด้วย
(2) พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับ
ตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณ ลักษณะที่จาเป็น
เพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(3) พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือผู้รักษาการในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารไว้เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณีที่มีตาแหน่งกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารว่างลง
(4) ขอรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากคณะกรรมการ ปตท. เพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกสรรหาด้วย ก่อนนาเสนอ
ให้คณะกรรมการหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
(5) พิจารณา Board Performance Target แต่ละปีของคณะกรรมการและ Performance Agreement ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม และเสนอให้คณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกาหนดแบบประเมินผล
การปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม
(6) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการ
เฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
(7)

พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจาปี

(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการสรรหากรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือผู้รักษาการในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการสรรหามีจานวน 4 คน เป็นกรรมการอิสระ
ทั้งหมด ประกอบด้วย
นายอาพน กิตติอาพน
นายปิติ ตัณฑเกษม

ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ

พันเอก นิมิตต์ สุวรรณรัฐ

กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ

นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการสรรหา
และกรรมการอิสระ

โดยนายอาพน กิตติอาพน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการสรรหาแทนนายปิติ ตัณฑเกษม ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน
2560
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหามีการประชุมอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560 ได้ประชุม
ทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่
เลขานุการคณะกรรมการสรรหาได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทัง้ นี้ คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงาน
ของคณะกรรมการสรรหาแล้ว
8.1.3.4 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทนมี ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่าด้ วยคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ดังนี้
(1) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและ
โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิ จ ารณาค่ าตอบแทนให้ แ ก่ ป ระธานเจ้า หน้ าที่ บ ริห าร และกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ส ารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียม และพิจารณาโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยการพิ จารณาต้องมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรม
และสมเหตุสมผล และในกรณีค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม ให้คานึงถึง
หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจาปีด้วย และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
(4)

พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

(5)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

อยู่เสมอ
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คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่ วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมี
จานวน 3 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย
นายอัชพร จารุจินดา

ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
และรองประธานกรรมการอิสระ

นายกุลิศ สมบัติศิริ

กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

โดยนายกุลิศ สมบัติศิริ ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแทนนายมนัส แจ่มเวหา ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน
2560
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ในปี 2560 ได้ประชุมทั้งสิ้น 2 ครั้ง โดยกรรมการกาหนดค่าตอบแทนที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
และเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้เข้าร่วมประชุม ครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
8.1.3.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายและกรอบการดาเนินงานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท (Risk Management Framework)
รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
(2) กากับ ดูแ ลและสนับสนุน ให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จในระดับ องค์กรตลอดจนระดั บ
โครงการ (Enterprise Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญ และคานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละ
ปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากร และกระบวนการต่างๆ อย่างเหมาะสม
(3) พิจารณาความเสี่ยงที่สาคัญของบริษัทในระดับองค์กรที่สอดคล้องกับ Corporate Direction และ Value
Chain ในธุรกิจสารวจและผลิต อาทิ ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการสารวจ ด้านการพัฒนา ด้านการผลิตที่ครอบคลุมความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อ ม ด้านการลงทุนที่ ครอบคลุม ถึง Geopolitical Risk ในแต่ล ะประเทศที่ เข้าไปด าเนิน งาน ด้านการเงินและ
พาณิชย์ ด้านขีดความสามารถขององค์กร และด้านกฎหมายและกฎระเบียบ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกันและวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ย อมรับ ได้ตามข้อ ย่อ ย (1) พร้อ มทั้งติ ดตาม ประเมิ นผล และปรับ ปรุงแผนการดาเนินงานเพื่อ ลดความเสี่ยงอย่างต่อ เนื่อ ง และ
เหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ
(4) สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ยง
ที่สาคัญ พร้อ มทั้งแนะนาประเด็นความเสี่ยงอื่นๆ ที่อ าจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่อ ให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ เนื่อ งและ
มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนา เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอันเกี่ยวเนื่องกั บ
การบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
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(5) รายงานการกากับผลการประเมินความเสี่ยงและการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการเพื่อทราบ
เป็นประจา ในกรณีที่มีเรื่องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญ ต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
(6)

เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท

(7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มีความเหมาะสมและ

(8)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

ทันสมัยอยู่เสมอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระ
อย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 2560 ได้ประชุมทั้งสิ้น 13 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยงส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง
และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงแล้ว
8.1.3.6 คณะกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
(1) เสนอแนะเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แล้วแต่กรณี
(2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็น
ตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
(3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการ
อิสระให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
(4)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

(5)

พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ
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กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ถือว่าเป็นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ต้องมีการประชุมเพื่อแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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

นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

กรรมการอิสระ

นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง ในปี 2560 ได้ประชุม
ทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และกรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทน
จากการประชุมคณะกรรมการอิสระ โดยเลขานุการบริษัทปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการอิสระได้เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้งด้วย ทั้งนี้
คณะกรรมการอิสระได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการอิสระแล้ว
นิยำมกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรั บรองคุณ สมบัติความเป็นอิสระของตนเองว่ามีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกาหนด และจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมตามคานิยามที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ซึ่งเข้มกว่า
ที่กฎหมายกาหนดไว้ในเรื่อ งสัดส่วนการถือ หุ้นร้อ ยละ 0.5 (ก.ล.ต. กาหนดร้อ ยละ 1) ตามข้อ (1) รวมทั้งต้อ งมีการทบทวนคุณสมบัติ
เป็นประจาทุกปีด้วย โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทัง้ นี้ 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.
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
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
ส่วนที่ 2 หน้า 19

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
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. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษา
ทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจ
ควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น จาก
การมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(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.

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตาม (1) ถึง (9) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนินกิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
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 โดยคณะกรรมการสรรหาเป็นผู้กาหนดแบบประเมิน และ
พิจารณากลั่นกรอง Board Performance Target ก่อนเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติด้วย
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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
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ กาหนดอยู่ในหลักการกากับดูแ ลกิจการที่ดีสาหรับ บริษั ทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ของสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ เช่น การทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การกาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นต้น
แบบประเมินในปี 2560 ทั้ง 4 แบบข้างต้นยังคงน้าหนักของแต่ละหัวข้อของการประเมินและระดับการให้คะแนนเช่นเดียวกับ
ปี 2559 คื อ ให้ค ะแนนจาก 1 ถึง 3 คะแนน (1 = ต้ อ งปรับ ปรุง , 2 = ได้ม าตรฐาน และ 3 = ดี) และได้มี การเพิ่ มค าถามบางส่ วนเพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการดาเนินงานจริงและแนวปฏิบัติชั้นนา ดังนี้
(1)

แบบประเมินตนเอง: เพิ่มคาถามเกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชัน

(2) แบบประเมินคณะกรรมการสรรหา: เพิ่มคาถามในเรื่องการพิจารณาระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตาแหน่ง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Succession Plan) ให้มีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
(3) แบบประเมินคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง: เพิ่มคาถามในเรื่องการพิจารณาความเสี่ยงด้านการลงทุนให้สอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงด้านราคาน้ามัน และการวิเคราะห์ ติดตามปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อธุรกิจ
(4) แบบประเมินประธานกรรมการ: ปรับและเพิ่มคาถามเพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัท
จดทะเบียน (CG Code) ปี 2560
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตาม Board Performance Target ประจาปี 2560 มีการพิจารณาจาก
4 ส่วนตามน้าหนัก ได้แก่
(1) ดัชนีวัดผลการดาเนินงานของบริษัท (Corporate KPI)
50%
(2) การร่วมประชุมของคณะกรรมการและการประเมินประสิทธิภาพการประชุม
10%
(3) การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวม
15%
(4) มุมมองด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. (CG Perception)
25%
ประกอบด้วย
(4.1) จากผู้มีส่วนได้เสียต่างๆ (Stakeholders)
10%
(4.2) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
15%
ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมได้ ดังนี้
(1) ผลการประเมินตนเองรายบุคคลปี 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.79 ลดลงจากปี 2559 ที่ได้คะแนน 2.84 จากคะแนนเต็ม
3.00 คะแนน สาหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2560 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.90 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ได้คะแนนเฉลี่ย 2.81 จาก
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
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(2) ผลการปฏิ บั ติ ง านของคณะกรรมการบริ ษั ท ปี 2560 พิ จ ารณาจากผลงานตาม Board Performance Target
ประจาปี 2560 ซึ่งได้คะแนน 4.28 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ได้คะแนน 3.91 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน (1 = ต้องปรับปรุงอย่างมาก, 2 = พอใช้,
3 = มาตรฐานหรือบรรลุเป้าหมาย, 4 = ดี, 5 = ดีมาก) โดยมีผลการประเมินตนเองโดยรวมทั้งคณะเป็นส่วนหนึ่งของ Board Performance
Target ที่น้าหนักร้อยละ 15% ด้วย ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ย 2.87 ลดลงจากปี 2559 ที่ได้คะแนน 2.91 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
ดังนั้น การคานวณคะแนนของผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทปี 2560 จึงแตกต่างจากปี 2559 ที่ผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก คือ ผลจากการประเมินตนเองโดยรวมตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการประจาปีมีน้าหนักร้อยละ 50 และผลงานตาม Board Performance Target มีน้าหนักร้อยละ 50
นอกจากนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2560 ยังคงส่วนการประเมินความสัมพันธ์
ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการได้ประเมินในส่วนนี้ด้วยเช่นกันเพื่อเป็น Two-way Communication ในการกาหนด
แผนการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต่อไป
(3)
รายละเอียด ดังนี้

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง 5 คณะปี 2560 ได้คะแนนในระดับใกล้เคียงกับระดับดี โดยมี
(3.1) คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเต็ม 3.00 เท่ากับปี 2559
(3.2)

คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 2.94 ลดลงจากปี 2559 ที่ได้คะแนน 2.96 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

(3.3) คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน 2.86 ลดลงจากปี 2559 ที่ได้คะแนนเต็ม 3.00

(4)

(3.4)

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้คะแนน 2.93 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ได้คะแนน 2.73 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

(3.5)

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนน 2.97 เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ที่ได้คะแนน 2.94 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน

ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะปี 2560 ได้คะแนน 2.94 ลดลงจากปี 2559 ที่ได้คะแนน 2.96

ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทั้งหมดให้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ
และฝ่ายจัดการต่อไป อาทิ การจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาเรื่องระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุ คคลในภาพรวม การพั ฒนาการวางแผนสืบทอดในตาแหน่งหลักๆ ที่สาคัญ (Critical Positions) เป็ นต้น ทั้งนี้ กรรมการจะให้
ความสาคัญกับการพัฒนาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นกรรมการ และเปิดกว้างในการ
สนับสนุนให้มีการทากิจกรรม (Initiatives) ต่างๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
8.1.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร และกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่ สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่
สารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่คณะกรรมการสรรหากาหนด การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิ โตรเลียม ใช้ตามดัชนีวัดผลการด าเนินงานของบริษั ท
(Corporate KPI) ในแต่ละปีเป็นผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม และนาเสนอ
ผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และสามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้างการกากับดูแล
กิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป

ส่วนที่ 2 หน้า 22

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
8.1.6 กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้งทุกวันพฤหัสบดีสุดท้าย
ของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้แจ้งกาหนดวันประชุมปี 2561 ให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2560 และกาหนดระเบียบวาระ
ประจาแต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ เพื่อพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ประจาปี ปีละครั้ง นอกจากนี้
จะมีการประชุมเพื่อหารือ ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้ เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการรวม
16 ครั้ง และเพื่อ ให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึกษาทาความเข้าใจเนื้อ หาสาระของระเบี ยบวาระการประชุม โดยปกติ
เลขานุการบริษัท จะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการ
ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่ข้อมูลยังมีไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีการส่งระเบียบวาระการประชุม
ผ่านระบบ Application Software ของอุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เพื่ออานวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันท่วงที และลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงการใช้กระดาษเอกสารได้เป็นอย่างมากในรอบปีอีกด้วย
โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนาเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้
ระเบี ยบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษั ทจะแบ่ งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมี ระเบียบวาระพิจารณาติด ตามผลการ
ดาเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นประจา โดยในปี 2560 มีการนาเสนอระเบียบวาระเพื่อพิจารณารวม 66 เรื่อง และระเบียบวาระเพื่อทราบ
จานวน 103 เรื่อง ซึ่งระเบียบวาระประจาของการประชุมที่สาคัญ มีดังนี้
เดือน
มกราคม

กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
กรกฎาคม
สิงหาคม
พฤศจิกายน

ธันวาคม

-

-

ระเบียบวำระประจำ
การเตรียมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้แก่
(1) งบการเงินก่อนการตรวจสอบประจาปี
(2) การจ่ายเงินปันผล
(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
(4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการ ปตท.สผ.
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีและรายงานประจาปี
ความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
การประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ทิศทางและแนวนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี)
กาหนดการประชุมประจาปี
แผนธุรกิจ แผนการลงทุน 5 ปี และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
ดัชนีวัดผลการดาเนินงาน และ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
แผนการจัดหาประจาปี
การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการประจาปี
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณการขึ้นเงินเดือนตามผลงานและการจ่ายเงินรางวัลประจาปี
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นอกจากนี้ ในปี 2560 ยังมีการพิจารณาระเบียบวาระที่สาคัญ ที่มีผลกระทบต่อ สภาวะธุร กิจ ภายใต้สถานการณ์ราคา
น้ามันที่ปรับตัวลดลง กลยุทธ์การประมูลและแผนการดาเนินงานเรื่องสัมปทานที่จะหมดอายุ การปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเติบโต
ของบริษัทในระยะยาว การเข้าลงทุนโครงการต่างๆ การติดตามความก้าวหน้าโครงการ SPEND SMART และการทบทวนการกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) และการทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง เลขานุการบริษัทในฐานะเลขานุการ
คณะกรรมการบริษัทเข้าร่วมการประชุมทุกครั้ง เพื่อทาหน้าที่ในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็นผู้จดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด
จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิอ อกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 ตามความหมายที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่งประเทศไทย ที่ใช้บังคับกับการทารายการ
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 2 ครั้ง ในปี 2560 เพื่อติดตามงานของฝ่ายจัดการ และ
อภิปรายปัญหาต่างๆ และแจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารทราบถึงผลการประชุม เพื่อนาผลดังกล่าวไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย
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8.1.7 จำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทในปี 2560
คณะกรรมกำร
บริษัท
รำยชื่อกรรมกำร

1. นายปรัชญา
2. นายอาพน
3. นายเทวินทร์
4. นายอัชพร
5. พลเรือเอก ธนะรัตน์
6. พันเอก นิมิตต์
7. นายเศรษฐพุฒิ
8. นายปิติ
9. นายวิรัตน์
10. นายทวารัฐ

ภิญญาวัธน์
กิตติอาพน1,2
วงศ์วานิช
จารุจินดา
อุบล
สุวรรณรัฐ
สุทธิวาทนฤพุฒิ1
ตัณฑเกษม1,3
เอื้อนฤมิต
สูตะบุตร1

จำนวน
กำรประชุมทั้งปี
16 ครั้ง
16/16
16/16
14/16
16/16
16/16
12/16
15/16
13/16
15/16
13/16

คณะกรรมกำร
อิสระ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร กำรประชุม
โดยไม่มี
บรรษัทภิบำล
ตรวจสอบ
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
สำมัญผู้ถือหุ้น
ฝ่ำยจัดกำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง ประจำปี 2560
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี
4 ครั้ง
2 ครั้ง
4 ครัง้
13 ครั้ง
2 ครั้ง
8 ครั้ง
13 ครั้ง
1 ครั้ง
4/4
2/2
1/1
4/4
2/2
12/12
6/6
1/1
2/2
1/1
3/4
2/2
13/13
2/2
1/1
4/4
2/2
4/4
2/2
1/1
4/4
1/2
8/8
11/13
1/1
3/4
2/2
4/5
8/8
13/13
1/1
4/4
2/2
1/1
7/8
12/13
1/1
2/2
11/13
1/1
2/2
10/12
1/1

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2560
- นายอาพน กิตติอาพน ดารงตาแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา
- นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ดารงตาแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
- นายปิติ ตัณฑเกษม ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา โดยพ้นจากตาแหน่งประธานกรรมการสรรหา และกรรมการบรรษัทภิบาล
- นายทวารัฐ สูตะบุตร ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง
- นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล
- นายกุลิศ สมบัติศิริ ดารงตาแหน่งกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
- นายทรงศัก สายเชื้อ พ้นจากตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล
2
นายอาพน กิตติอาพน ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560
3
นายปิติ ตัณฑเกษม ลาออกจากตาแหน่งกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหารความเสี่ยง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
1
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คณะกรรมกำร
บริษัท
รำยชื่อกรรมกำร

จำนวน
กำรประชุมทั้งปี
16 ครั้ง
15/16
16/16

คณะกรรมกำร
อิสระ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร กำรประชุม
โดยไม่มี
บรรษัทภิบำล
ตรวจสอบ
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
สำมัญผู้ถือหุ้น
ฝ่ำยจัดกำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง ประจำปี 2560
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
จำนวน
กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี
4 ครั้ง
2 ครั้ง
4 ครัง้
13 ครั้ง
2 ครั้ง
8 ครั้ง
13 ครั้ง
1 ครั้ง
2/2
3/3
13/13
1/1
4/4
2/2
3/3
13/13
1/1

11. นายปิติพันธ์
12. นางสาวปนัดดา

เทพปฏิมากรณ์4
กนกวัฒน์1

13. นายกุลิศ

สมบัติศิร1ิ ,5

11/12

-

14. นายบัณฑิต
15. นายสมพร

เอื้ออาภรณ์6
ว่องวุฒิพรชัย

4/5
16/16

1/2
-

1. นายมนัส

แจ่มเวหา7

4/4

-

1,8

4/5

-

2. นายทรงศัก

สายเชื้อ

1/2

-

-

กรรมกำรที่ครบวำระหรือลำออกระหว่ำงปี 2560
1/1
1/1

-/1

-

1/1

-

-

-

-

-

-

1/1

1/1

-

-

1/1

-

-

-

1/1

4

นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560
นายกุลิศ สมบัติศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตัง้ แต่วันที่ 29 มีนาคม 2560
6
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
7
นายมนัส แจ่มเวหา ครบวาระการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560
8
นายทรงศัก สายเชื้อ ลาออกจากการเป็นกรรมการ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2560
5
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8.1.8 รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ปตท.สผ. คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
จำนวนหุ้นสำมัญ
รำยชื่อกรรมกำร

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2559

ณ วันที่
31 ธันวำคม 2560

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี

1. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์

15,000

15,000

-

2. นายเทวินทร์

วงศ์วานิช

146,543

146,543

-

3. นายอาพน

กิตติอาพน

-

-

-

4. นายอัชพร

จารุจินดา

-

-

-

5. พลเรือเอก ธนะรัตน์

อุบล

-

-

-

6. พันเอก นิมิตต์

สุวรรณรัฐ

-

-

-

7. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธิวาทนฤพุฒิ

-

-

-

8. นายปิติ

ตัณฑเกษม

-

-

-

9. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต

-

-

-

10. นายทวารัฐ

สูตะบุตร

-

-

-

11. นายปิติพันธ์

เทพปฏิมากรณ์

-

-

-

12. นางสาวปนัดดา

กนกวัฒน์

30,000

30,000

-

13. นายกุลิศ

สมบัติศิริ

N/A

-

N/A

14. นายบัณฑิต

เอื้ออาภรณ์

N/A

-

N/A

N/A

4,587

N/A

236,869

263,677

26,808

3,500

3,500

-

คู่สมรส
15. นายสมพร

ว่องวุฒิพรชัย

คู่สมรส
กรรมกำรที่ครบวำระหรือลำออกระหว่ำงปี 2560
1. นายมนัส

แจ่มเวหา

-

-

-

2. นายทรงศัก

สายเชื้อ

-

-

-
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8.2

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 23 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและ
ประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
รายชื่อและจานวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร* คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
จำนวนหุ้นสำมัญ
รำยชื่อผู้บริหำร
1. นายสมพร

ว่องวุฒิพรชัย

คู่สมรส

1

2

3
4
5

ณ วันที่
1 มกรำคม 2561

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี

236,869

263,677

26,808

3,500

3,500

-

2. นายพงศธร

ทวีสิน1

49,715

70,909

21,194

3. นายฐิติ

เมฆวิชัย

72,661

94,392

21,731

4. นายประพัฒน์

โสภณพงศ์พิพัฒน์

50,685

69,320

18,635

5. นางสาวพรรณนลิน

มหาวงศ์ธิกุล

19,979

50,701

30,722

6. นางประณต

ติราศัย

153,128

172,341

19,213

7. นายมนตรี

ลาวัลย์ชัยกุล2

37,614

43,214

5,600

8. นายวุฒิพล

ท้วมภูมิงาม3

N/A

58,889

N/A

9. นายชัชวาล

เอี่ยมศิริ

48,876

58,205

9,329

10. นางสุจิตรา

สุวรรณสินพันธุ์

87,794

105,290

17,496

300

300

-

คู่สมรส

*

ณ วันที่
1 มกรำคม 2560

11. นายชยงค์

บริสุทธิ์สวัสดิ์4

N/A

55,096

N/A

12. นายวรานนท์

หล้าพระบาง5

N/A

144,168

N/A

13. นายยงยศ

ครองพาณิชย์

99,328

105,367

6,039

นับรวมจานวนหุ้นที่ได้รับจากโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน (Employee Joint Investment Program หรือ EJIP) ซึ่งมีระยะโครงการตั้งแต่ปี 2556 – 2561 เพื่อสนับสนุนให้
พนักงานที่สมัครใจเข้าร่วมโครงการเก็บออมหุ้น และเพื่อสร้างแรงจูงใจในการทางาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงาน ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้น
อีกทั้งสร้างความภักดี และความเป็นเจ้าของต่อองค์กรในระยะยาว ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมของ EJIP ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายการปฏิบัติ
ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่างๆ เรื่อง พนักงาน”
ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม (ตาแหน่งเทียบเท่ารองกรรมการผู้จัดการใหญ่) และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
บริหารการเปลีย่ นแปลงธุรกิจและองค์กร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หน่วยงานธุรกิจใหม่
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560
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จำนวนหุ้นสำมัญ
รำยชื่อผู้บริหำร

ณ วันที่
1 มกรำคม 2560

ณ วันที่
1 มกรำคม 2561

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี

14. นางสาวจรูญศรี

วันเกิดผล

65,604

77,410

11,806

15. นางเนตรสุดา

ผูกเกษร6

N/A

79,857

N/A

16. นายอนุตรา

บุนนาค7

-

-

-

17. นางสาวกาญจนันท์

ปาณานนท์8

51,486

59,081

7,595

18. นางศิริรัตน์

สรารัตนกุล

211,874

223,490

11,616

19. นายศักดิ์ชัย

สาระเวก

23,522

31,475

7,953

4,000

4,000

-

-

-

-

คู่สมรส
20. นางมณีญาณ์

ศรีสุขุมบวรชัย

21. นางสาวประถมาภรณ์

ดีศีลธรรม9

N/A

52,846

N/A

22. นางสาวพรทิพย์

จันทร์สุขศรี

28,588

37,938

9,350

23. นางธัญญพร

วังวสุ

145,511

155,147

9,636

118,943

138,152

19,209

35,691

44,779

9,088

ผู้บริหำรทีพ
่ ้นจำกตำแหน่งหรือโยกย้ำยระหว่ำงปี 2560
1. นายคณิต

แสงวงค์วาณิชย์10

2. นางชนมาศ

ศาสนนันทน์11

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานการเงิน ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง Managing Director บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด กลุ่มงานการเงินและ
การบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560
8
ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
9
ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
10
เกษียณอายุ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
11
ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2561
6
7
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8.3

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัทมีบทบาทที่สาคัญในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายใน ได้แก่ ระหว่างประธานกรรมการกับประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือฝ่ายจัดการ และภายนอก ได้แ ก่ ระหว่างบริษั ท ผู้ถือ หุ้น และ
หน่วยงานกากับดูแล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งนางประณต ติราศัย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับ
การปฏิบัติตามนโยบาย และรักษาการตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท
และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษั ท เลขานุการคณะกรรมการบรรษั ทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการสรรหา เลขานุการ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน เลขานุการคณะกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 โดยนางประณต จบการศึก ษาด้านกฎหมาย
และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท รวมถึงมีประสบการณ์อื่นๆ ที่ช่วยให้งานเลขานุการบริษัทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภ าพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สาคัญ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดย
รายละเอียดข้อมูลประวัติของเลขานุการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และ
เลขานุการบริษัท”
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
•

ทาหน้าที่ในการดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น

•

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
•
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.
•

หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท

ส่วนที่ 2 หน้า 30

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผูบ้ ริหารระดับสูง
8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องปี 2560 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
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องที่มีลักษณะเป็นกรรมการประจาตามข้อบังคั บของบริษัท (Standing Sub-Committee)
จานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการสรรหา และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ได้รับในอัตราเท่ากับปี 2559 ดังนี้
(1)

ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(2)

ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25

(3)

กรณีมีมติเวียนจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

(4)

กรรมการบริษัทที่มีฐานะเป็นฝ่ายจัดการ ตั้งแต่ผู้บริหารสูงสุดลงมาจะไม่ได้รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนอื่นๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.
– ไม่มี –
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รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งค่าตอบแทนในปี 2560 ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
คณะกรรมกำรบริษัท
รำยชื่อกรรมกำรบริษัท
ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน

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

ภิญญาวัธน์
กิตติอาพน
วงศ์วานิช
จารุจินดา
อุบล
สุวรรณรัฐ
สุทธิวาทนฤพุฒิ
ตัณฑเกษม
เอื้อนฤมิต
สูตะบุตร
เทพปฏิมากรณ์
กนกวัฒน์
สมบัติศิริ
เอื้ออาภรณ์
ว่องวุฒิพรชัย

800,000
640,000
560,000
640,000
640,000
480,000
600,000
520,000
600,000
520,000
600,000
640,000
440,000
160,000
640,000

600,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
480,000
400,000
200,000
480,000

1. นายมนัส
2. นายทรงศัก

แจ่มเวหา
สายเชื้อ

160,000
160,000
8,800,000

120,000
160,000
7,240,000

รวม

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ
ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล
กำหนด
ค่ำตอบแทน
ค่ำเบี้ยประชุม ค่ำเบี้ยประชุม

0
0
0
600,000
0
0
0
0
0
520,000
0
100,000
0
200,000
80,000
0
0
0
160,000
0
0
0
40,000
0
0
0
0
0
0
0
0
120,000
0
520,000
120,000
0
0
0
40,000
0
0
0
0
0
0
กรรมกำรที่ครบวำระหรือลำออกระหว่ำงปี 2560
0
0
40,000
0
0
0
1,800,000
480,000
260,000

คณะกรรมกำร
สรรหำ
ค่ำเบี้ยประชุม

คณะกรรมกำร โบนัสกรรมกำร
บริหำรควำมเสี่ยง
ปี 2560
ที่บริษัทจ่ำย
ในปี 2561
ค่ำเบี้ยประชุม

รวม

0
300,000
0
0
0
320,000
320,000
300,000
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
440,000
650,000
480,000
440,000
400,000
520,000
0
0
0
0

1,686,841.36
1,349,473.09
1,349,473.09
1,349,473.09
1,349,473.09
1,349,473.09
1,349,473.09
1,349,473.09
1,349,473.09
1,349,473.09
1,349,473.09
1,349,473.09
1,027,817.86
565,669.54
1,349,473.09

3,086,841.36
3,369,473.09
2,389,473.09
3,089,473.09
2,749,473.09
3,069,473.09
3,559,473.09
3,169,473.09
2,869,473.09
2,749,473.09
3,069,473.09
3,109,473.09
1,907,817.86
925,669.54
2,469,473.09

0
0
1,240,000

0
0
2,930,000

325,352.42
443,662.38
20,243,020.64

645,352.42
763,662.38
42,993,020.64

หมายเหตุ: (1) มติที่ประชุมสามัญประจาปี 2560 กาหนดให้กรรมการได้รับโบนัสปี 2560 ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีนั้นๆ โดยได้รบั ร้อยละ 0.1 ของกาไรสุทธิปีนั้นจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท
(2) นายเทวินทร์ วงศ์วานิช ได้ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการ ปตท.สผ. ในปี 2560 ให้กับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
(3) ปตท.สผ. มีการจัดรถบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านั้น
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8.4.2 นโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. เป็นกลไกในการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อ นไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่างๆ โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของ ปตท.สผ.
ผู้บ ริห ารที่ ได้ รับ มอบหมายให้ ป ฏิ บั ติ งานในฐานะกรรมการบริษั ท ย่ อ ยและบริษั ทร่วมที่ ป ระกอบธุ ร กิจ สารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรง เช่น บริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด และบริษัท บี 8/32 พาร์ทเนอร์ จากัด จะไม่ได้รั บค่าตอบแทน
ในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วม แต่หากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในธุรกิจอื่น เช่น บริษัท พีทีที ดิจิตอล
โซลูชั่นส์ จากัด และบริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด ผู้บริหารในฐานะกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมจะได้รับค่าตอบแทน เนื่อ งจาก
เป็นภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม โดยค่าตอบแทนจะเป็นไปตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทย่อ ย หรือ บริษัทร่วมนั้นๆ ที่มี
การกาหนดไว้
8.4.3 ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารมีการกาหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ ที่ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งการ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้า หน้าที่บริหารจะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการ และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดย
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนทั้งแบบระยะสั้น
เช่น ค่าตอบแทนรายเดือนและเงินรางวัลประจาปี และแบบระยะยาว เช่น สิท ธิตามโครงการสะสมหุ้นสาหรับพนักงาน (Employee Joint
Investment Program หรือ EJIP) เป็นต้น เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาอนุมัติโดยพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ผลการ
ดาเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย
โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง คิดเป็นอัตราประมาณ 1.56 : 1
และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 9.74 : 1
8.4.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะกาหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีการกาหนดโครงสร้างเงินเดือน ที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
กับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดาเนินงานของ ปตท.สผ. และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งโครงสร้าง
เงินเดือนผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ. จะกาหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อัตราการจ่ายและผลการสารวจค่าตอบแทนของ
บริษัทชั้นนา ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดอัตราค่าตอบแทนรายบุคคล ในการปรับเงินเดือน
ประจาปีของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณา
ประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่มงานแล้วแต่กรณีด้วย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นนาซึ่งอยู่ในธุรกิจ เดียวกัน ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการสารวจ
ค่าตอบแทนระหว่างบริษัทชั้นนาในธุรกิจเดียวกันเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มีข้อมูลที่เพียงพอในการนาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ถึง
สถานะปัจจุบันของการกาหนดนโยบายเพื่อ แข่งขันด้านค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งในกรณีที่มี
ความจาเป็นต้องปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิมไปมาก
โดยอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูงต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 6.26 : 1
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ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้
จำนวนรำย
101

เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่นๆ4
รวม

ปี 2559
จำนวนเงินรวม (บำท)
จำนวนรำย
78,142,595
121
35,151,4872
10,228,158
123,522,240

ปี 2560
จำนวนเงินรวม (บำท)
92,112,950
56,137,8903
12,310,683
160,561,523

ในปี 2560 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
รวมทั้งค่าจ้างของพนักงานปฏิบัติงานสมทบเป็นจานวนทั้งสิ้น 7,729,646,209 บาท
8.5

บุคลากร

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจานวนพนักงานและลูกจ้างประจา รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานสมทบ จานวน
ทั้งสิ้น 3,774 คน โดยแบ่งตามประเภทของพนักงาน ดังต่อไปนี้
จานวนพนักงาน*
ประเภท
พนักงานประจาชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
พนักงานปฏิบัติงานสมทบจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมทุน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1

2
3
4

*

จำนวน (คน)
2,071
1,268
58
367
10
3,774

อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ผูบ้ ริหารระดับสูงจานวน 12 ราย ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และตาแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารระดับสูง
จาก ปตท. ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.
โบนัสปี 2559 ที่จ่ายในปี 2560 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
โบนัสปี 2560 ที่จ่ายในปี 2561 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ

ส่วนที่ 2 หน้า 34

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
จานวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงานหลัก*
กลุ่มงำน

พนักงำน
ประจำ
ชำวไทย
64

**

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

พนักงำน
พนักงำน
สัญญำจ้ำง สัญญำจ้ำง
ชำวไทย ชำวต่ำงชำติ
19
2

0

พนักงำน
ปฏิบัติงำน
สมทบ
0

พนักงำน
ท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร

36

6

0

0

0

กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย

91

24

0

0

0

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา

284

139

14

22

1

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

136

89

0

0

0

กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ

172

40

12

5

0

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคลและบริการธุรกิจ

102

94

1

0

0

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

268

234

14

0

0

กลุ่มงานโครงการผลิต

844

612

14

340

9

8

3

0

0

0

66
2,071

8
1,268

1
58

0
367

0
10

กรรมการผู้จัดการใหญ่สารวจและผลิตปิโตรเลียม
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

*
**

อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
อ้างอิงตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน
จำนวนพนักงำนเข้ำ1
37

จำนวนพนักงำนออก1
70

พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย2
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ

60
9

78
39

พนักงานท้องถิ่น
พนักงานปฏิบัติงานสมทบ

86
3

49
7

พนักงานประจาชาวไทย

หมายเหตุ

1
2

ข้อมูลของพนักงานที่ถูกแสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทยไม่รวม Outsourced Staff (เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ เป็นต้น) โดย Outsourced Staff มีการลาออกทั้งสิ้น
30 คน และเข้าใหม่ 36 คน
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สาหรับอัตราการออกของพนักงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในปี 2560 คิดเป็นร้อยละ 6.44 และมีอัตราการออกแบบสมัครใจของพนักงาน
ทั้งหมดระหว่างปี 2556 – 2560 ดังนี้
อัตราการลาออกแบบสมัครใจของพนักงาน
ปี 2556
7.9%

ปี 2557
6.6%

ปี 2558
6.3%

ปี 2559*
5.9 %

ปี 2560*
3.9 %

* ได้แก่ การลาออกและการเกษียณอายุก่อนครบกาหนดในปี 2560
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 2560 บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1)

จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก

ปตท.สผ. สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านการฝึกอบรมและพัฒนา
ภายในองค์กรและกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรทางด้านเทคนิค หลักสูตรเฉพาะด้านตามตาแหน่งงาน
หลักสูตรทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) และหลักสูตรพัฒนาทักษะที่จาเป็นในการทางาน เช่น ทักษะ
ทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ ทักษะการบริหารจัดการ รวมทั้งการพัฒนาภาวะผู้นา
(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 2560 ปตท.สผ. มีการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรรวมทั้งสิ้น 56,494,471 บาท โดยมีจานวนชั่วโมงในการ
ฝึกอบรมพนักงานโดยเฉลี่ย 49 ชั่วโมงต่อคนต่อปี จานวนชั่วโมงการสอนงานด้วยระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) โดยเฉลี่ย 104 ชั่วโมง
ต่อคนต่อปี จากพนักงานกลุ่มเทคนิคที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) จานวน 144 คนและพนักงานที่เป็น Mentee จานวน 305 คน คิดเป็นสัดส่วน
พนักงานที่ทาหน้าที่พี่เลี้ยง (Mentor) ต่อพนักงานที่เป็น Mentee อยู่ในอัตราส่วนประมาณ 1 : 2 และมีแผนที่จะขยายผลต่อไปอีกในปี 2561
นอกจากนี้ ยังมีพนักงานได้รับการพัฒ นาตามแผนพัฒ นารายบุคคล (Individual Competency Development Plan หรือ ICDP) จานวน
ทั้งสิ้น 1,430 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 89 ของพนักงานที่มีแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมาทั้งหมดทาให้ ปตท.สผ. สามารถพัฒนาขีดความสามารถ
ของพนักงานได้สูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 8 สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 5
(3)

สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท

ปตท.สผ. ได้ สนั บ สนุ น ทุน การศึ กษาแก่พ นั ก งานเพื่ อ ศึ กษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาโท ในมหาวิท ยาลั ยชั้ นน าทั่ วโลก
ในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
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(1)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม

(2)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม

(3)

สาขาวิศวกรรมศาสตร์

(4)

สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ

(5)

สาขาบริหารธุรกิจ

นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
(1)

สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

(2)

สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(3)

สาขาธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการวัดผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรจากมูลค่าการลงทุนทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในกิจกรรมการพัฒนาต่อผลประกอบการ กาลังการผลิต ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมพนักงานแรกเข้าสายเทคนิคให้สามารถปฏิบัติงาน
และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง (time-to-autonomy) และระยะเวลาการเตรียมความพร้อมพนักงานระดับบริหารขึ้นดารงตาแหน่งเป้าหมาย และ
มีการพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดัชนีชี้วัดเหล่านี้จะถูกนามาใช้ในการประเมิน
และปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง
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9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนาพา ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” และสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกากับดูแลและส่งเสริมให้การ
ดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒนายกระดับมาตรฐาน
การปฏิบั ติ ที่เป็น เลิศให้อ ยู่ ในระดับ สากลเสมอ อั นเป็น ผลให้ในรอบปี 2560 ปตท.สผ. ได้ รับ การยอมรับ ทั้งในระดั บประเทศและระดั บ
ต่างประเทศดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่างๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี”
ในปี 2560 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีการพิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัท
จดทะเบียนปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาปรับใช้อย่างเหมาะสมตามบริบทของธุรกิจของบริษัท ตลอดจนได้รับฟังการบรรยายและมีความเข้าใจเป็นอย่างดีถึงประโยชน์และการนา
หลักปฏิบัติตาม CG Code ไปใช้ในองค์กร รวมทั้งได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกากับดูแลให้มีการประเมินการปฏิบัติตาม
หลักปฏิบัติใน CG Code แต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ ให้เหมาะสมกับธุรกิจ และนาไปสู่ผลการปฏิบัติที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตาม CG Code รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลหรือดีกว่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง 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 หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ 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 2560 ได้ดาเนินการที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
ก่อนกำรประชุม
(1.1) เปิดโอกาสและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากาหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน ถึง 15 ธันวาคม 2559
รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กาหนด ซึ่งจะเป็นการกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงกับ ปตท.สผ. รวมถึงเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหาก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องใดๆ หรือชื่อบุคคลใดๆ มายัง ปตท.สผ.
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(1.2) เปิดเผยกาหนดวันประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจาปี 2560 ให้ผู้ถือ หุ้นทราบล่วงหน้าประมาณ 2 เดือนก่อ น
วันประชุม โดยแจ้งทันทีเมื่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกาหนดวันประชุมตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม 2560 รวมทั้งได้แจ้งกาหนดวันให้สิทธิ
ผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 และวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่
10 กุมภาพันธ์ 2560 ล่วงหน้า ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
(1.3) เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ปตท.สผ. ล่วงหน้ามากกว่า 30 วัน
ก่อนวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยหนังสือเชิญประชุมมีรายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมและเอกสารประกอบอย่าง
เพียงพอและครบถ้วนต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่ใช้ในการประชุม เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและการมอบฉันทะ พร้อมแนบหนังสือมอบฉันทะ
ตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อรักษาสิทธิในการเข้าประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์
ให้ผู้ถือหุ้น 19 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย
(1.4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
แก่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่ง โดยชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบด้วยว่ากรรมการแต่ละคนมีส่วนได้เสียในระเบียบวาระใดบ้าง เช่น ในการเลือกตั้ง
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือว่ามีส่วนได้เสีย
ในเรื่อ งนี้ (แต่ ไม่ ถือ ว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิ เศษ) หรือ ในระเบียบวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ถือ ว่ากรรมการเป็นผู้มี ส่วนได้เสี ย
เป็นพิ เศษและไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจานวนหุ้นที่ตนถือ อยู่ได้ เป็นต้น ปตท.สผ. แนะนาให้ผู้ถือหุ้นใช้หนังสือ
มอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง
(1.5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้ นส่งคาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้า
ก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุมและรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย
กำรดำเนินกำรในวันประชุม
(1.1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ โดย ปตท.สผ. ได้พิจารณากาหนดวัน เวลา และสถานที่ประชุมที่สะดวกต่อการเข้าร่วมประชุม
ของผู้ถือหุ้น และได้นาเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้กับการประชุมทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล เพื่อให้การประชุม
ดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อ ง และแม่นยา และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่อ อ านวยความสะดวก โดยเปิดให้ผู้ถือ หุ้น
ลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง และจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
(1.2) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบจานวน 15 คน ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธาน
กรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงินและบัญชี ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระ
ต่างๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) อาสา
พิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่เป็นอาสาสมัคร ทาหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการดาเนินการ
ประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. และลาดับระเบียบวาระโดยไม่เพิ่มระเบียบวาระอื่นตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุม จัดสรรเวลา
การประชุมสาหรับแต่ละระเบียบวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกั บ
ระเบียบวาระและบริษัท ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม
(1.3) ได้มีการชี้แจงจานวนและสัดส่วนของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ วิธีการประชุม
การลงคะแนนเสียง และนับคะแนนอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. ก่อนเริ่มประชุม และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระ
ทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และลงคะแนนเสียงแยกแต่ละเรื่องอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบบาร์โค้ดในการนับคะแนน เพื่อความสะดวก
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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 ผู้ที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ใช้สิทธิอ อกเสียง วิธีการลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงสอดคล้อ งตรงกับ
ข้อบังคับของบริษัท/ประธานที่ประชุมแจ้ง และดูแลให้มีการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติ
และผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง รวมถึงให้มีตัวแทนจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมเป็นพยานในการนับ
คะแนนเสียงในทุกระเบียบวาระด้วย
หลังกำรประชุม
(1.1) เปิดเผยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมผลการลงคะแนนเสียงของทุกระเบียบทันทีในวันประชุมภายหลังเสร็จสิ้น
การประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
(1.2) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ข้อมูลที่นาเสนอ คาถาม/คาตอบ คาชี้แจงและข้อคิดเห็นโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระ
การประชุม มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการและผู้ บริหาร
ที่เข้าประชุม และได้นาส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิชย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุม รวมทั้งนาส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบข้อมูลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงานการประชุมได้ ภายในเวลา
ที่กฎหมายกาหนด โดยในปี 2560 ไม่มีผู้ถือหุ้นโต้แย้งผลการลงคะแนนเสียงและรายงานการประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่รายงานการประชุม
พร้อมภาพและเสียงของการประชุมผู้ถือหุ้นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
(2) กำรให้ข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นสำหรับผู้ถือหุ้น: เผยแพร่ข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนและทันต่อเหตุการณ์
ทั้งเรื่องที่กฎหมายกาหนดและเรื่องที่บริษัทพิจารณาเห็นว่ามีความจาเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบ ผ่านระบบข่าวของ ตลาดหลักทรัพย์ฯ
สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือ หุ้นในบริษัทย่อยและบริษัทร่วมอย่างชัดเจนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มี
อานาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปตท.สผ. ไม่ มี
การถือหุ้นไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบปิรามิด
(3) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในธุรกิจและควำมผูกพันระยะยำวกับผู้ถือหุ้น : ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สนใจอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งในปี 2560 ได้จัดกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
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(3.1) จัด กิ จกรรมเพื่ อ สังคมที่ ส ถาบั น วิท ยสิ ริเมธี (VISTEC) และโรงเรีย นก าเนิ ด วิท ย์ (KVIS) อ าเภอวังจั น ทร์
จังหวัดระยอง สาหรับผู้ถือหุ้นจานวน 100 คน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระยะยาวระหว่างผู้ถือหุ้นและ ปตท.สผ.
(3.2) จัดกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการที่โครงการเอส 1 แหล่งน้ามันสิริกิติ์ จังหวัดกาแพงเพชร สาหรับผู้ถือหุ้นจานวน
239 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
อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น “เตรียมตัวอย่างไรก่อนไป AGM” และ “GRC ภูมิคุ้มกันในการทางานของ ปตท.สผ.” เพื่อสื่อสารและให้ความรู้
เกี่ยวกับการดาเนินการด้าน Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance (GRC) ของ ปตท.สผ. ตลอดจนมาตรการ
ต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัท โดยเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นักลงทุน และประชาชนทั่วไปทราบบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. และจัดส่งข้อมูล
ในรูปแบบหนังสือให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ด้วย
(4) กำรให้ควำมสำคัญและดูแลผู้ถือหุ้นทุกรำย: ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่อขอข้อมูล
ได้โดยตรงทาง E-mail ของกรรมการอิสระในเรื่องต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกากับดูแลกิจการที่ดี และการตรวจสอบ เป็นต้น และผู้ถือหุ้น
สามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท หรือหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ความสาคัญกับการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง
และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืนและเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล
(5)

มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน

ปตท.สผ. กากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยได้ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
(5.1) คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ หน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department)
เป็นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทารายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) ซึ่ง
ประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
(5.2) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้รับทราบอย่างสม่าเสมอผ่านช่อ งทางต่างๆ ของ ปตท.สผ. รวมทั้งจัดการอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้มั่นใจว่า กฎเกณฑ์แ ละนโยบาย
ดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กาหนดบทลงโทษ
ทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อ ย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญ ชาในฐานะที่เป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างที่ดี ( CG Leader) กาชับหรือ ให้คาแนะนา
บุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปี 2560 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
(5.3) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้ นของ ปตท.สผ. (Blackout Period) โดยหน่ วยงานก ากั บการปฏิ บั ติ ตามกฎเกณฑ์ จะแจ้งให้ กรรมการ ผู้ บริหารตั้ งแต่ ระดั บ ผู้ ช่วย
กรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รับทราบข้อมูล
ภายในที่สาคัญให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. เป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กาหนด โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดย
ตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น เมื่อจะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงิน
หรือผลการดาเนินงาน หรือการเข้าลงทุนในโครงการที่สาคัญ หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยด้วย
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นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กาหนดนโยบายเพิ่มเติมโดยให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. นอกช่วงเวลา Blackout
Period ด้วย โดยให้รวมถึงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุ นิติภาวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรือขายโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยหากมีความจาเป็นต้องแจ้งฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์อย่างน้อย 2 วันทาการก่อนการซื้อขาย
(5.4) ให้ก รรมการ ผู้บ ริห ารตั้ง แต่ร ะดับ ผู้ช่ว ยกรรมการผู้จัด การใหญ่ขึ้น ไป และผู้จัด การอาวุโสใน กลุ่มงาน
การเงินและการบัญชี รายงานการถือและการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อ หน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เพิ่มเติมจากหน้าที่
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 รวมทั้งได้กาหนดหลักเกณฑ์ให้ ทุกคนรายงานการมีส่วนได้เสียของตน
และบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ ปตท.สผ. ทราบด้วย ซึ่งเมื่อเกิดรายการที่อาจมี ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ผู้ที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนั้นจะต้อง
รายงานให้ ปตท.สผ. ทราบโดยทันที และไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในการพิจารณาเรื่องนั้น
9.1.2 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้อนุมัติพันธกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยให้ความสาคัญกับสิทธิ และการสร้างคุณ ค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมี
ใจความหลักสาคัญ ได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยมีวิสัยทัศน์จะเป็นบริษัทสารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาในภูมิภาคเอเชีย ที่ขับเคลื่อนด้วยผลการดาเนินงานที่สามารถ
แข่งขันได้ เทคโนโลยี และหัวใจสีเขียว และในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายใน
ตั้งแต่ ผู้ถือหุ้น ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน
โดยกาหนดแนวทางการปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งได้กาหนดกรอบ
ความประพฤติด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
รวมถึงช่องทางติดต่อสื่อสารและรับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะต่างๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
9.1.2.1 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ควำมสำคัญ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญในการกากับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่ งใส 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
ตลอดจนผู้ค้าต้องลงนามพันธสัญญายึดมั่นปฏิบัติตาม และนาไปใช้กับบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับ
กลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ผู้ร่วมทุน มีแนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องนี้ด้วย
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คณะกรรมการ ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างการกากับดูแล
กิจการที่ดี มีระบบโครงสร้างการบริหารและกากับดูแลที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจน
มีการกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่อิสระ และมีแนวปฏิบัติ ที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ตามที่กาหนดไว้ใน CG&BE โดยมีกรรมการและผู้บริหารในทุกระดับเป็นผู้นาการปฏิบัติ (CG Leader) อีกทั้งมีคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ทาหน้าที่ในการติดตามดูแล ทั้งนี้ CG&BE ได้จัดทาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพ์เผยแพร่ให้ผู้มีส่วนได้เสีย
ที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ซึ่งผู้ทสี่ นใจสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็ม
ไปศึกษาเพิ่มเติมได้ และได้มีการประกาศใช้ “แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมในสถานการณ์ต่างๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นมาตรการควบคุมภายในอย่างหนึ่งของ ปตท.สผ.
นอกจากนี้ เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส ปตท.สผ. ยึดหลัก “No Gift Policy” อย่างต่อเนื่อง
และประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจนว่า จะไม่รับของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส รวมทั้งกาหนดให้ Integrity & Ethics
เป็นค่านิยมหนึ่งขององค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติด้วย
ขอบเขตของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดให้ CG&BE เป็นนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีเนื้อหาที่กาหนด
หลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ทั้งหมด เช่น การกาหนดโครงสร้าง
การก ากับดู แลที่ ดี ที่ ระบุ ไว้ในส่วนการก ากั บดู แลกิจการที่ ดี (Corporate Governance) รวมถึงการกาหนดแนวปฏิ บั ติ ในเรื่องความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ การจัดหาและสัญญา การป้องกันการฟอกเงิน ความเป็นกลางทางการเมือง การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน รวมถึงแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะไว้ในส่วนของจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดย CG&BE มีสภาพบังคับที่ชัดเจนกับกรรมการ
ผู้บริหาร พนักงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ตลอดจนผู้คา้ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ 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
มำตรกำรและหลักกำรในกำรนำไปปฏิบัติ
การดาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน การบริหาร
ความเสี่ยง การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ซึ่งมีห น่วยงานที่มี
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
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(2) ผู้รับผิดชอบระดับที่สอง (Second Line of Defense) คือ หน่วยงานต่างๆ ที่ทาหน้าที่ และ/หรือ รับผิดชอบ
ในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ที่ใช้กับองค์กร โดยหน่วยงานหลักที่เป็น Second Line of Defense เช่น หน่วยงาน
บรรษัทภิบาล (Governance) หน่วยงานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน (Risk Management and Internal Control) หน่วยงานกากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) ซึ่งหน่วยงานที่ดูแลด้าน GRC อยู่ภายใต้กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโนบาย และมี
แนวทางการบริหารจัดการแบบบูรณาการเชิงรุกที่ชัดเจนตามที่กาหนดใน Governance, Risk Management, Internal Control, and Compliance
Management System Manual (GRC MS Manual) เพื่อให้การทางานบรรลุตามเป้าหมาย ภายใต้กรอบของกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้ งมีการ
จัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม และลดความซับซ้อนในการดาเนินงาน โดยแบ่งขอบเขตการดาเนินงานเป็น 9 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ (1) บทบาท
ของผู้นาและความมุ่งมั่น (Leadership and Commitment) (2) นโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน (Policies, Objective and Plans) (3) โครงสร้าง
องค์กรและทรัพยากร (Organization and Resources) (4) การประเมินด้าน GRC (GRC Assessment) (5) การควบคุมภายใน มาตรการป้องกัน
และแก้ไข (Controls and Response) (6) การติดตามประเมินผลและสร้างความเชื่อมั่น (Monitoring and Assurance) (7) การตรวจสอบ (Audit)
(8) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และ (9) การสื่อสารและสร้างวัฒนธรรม (Communication and Culture)
(3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบ ที่ทางานควบคู่กับผู้สอบบัญชี
ภายนอกของ ปตท.สผ. ในการสอบทานการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่างๆ ทั้งในระดับ First และ Second Line of Defense
ปตท.สผ. ได้ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน GRC จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายใน 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. มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม หน่วยงานส่วนใหญ่มีการประเมินโอกาสการเกิดการทุจริต โดยคานึงถึง 3 ปัจจัย
อย่างครบถ้วน และปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและทันกาล
นอกจากมาตรการและหลักการในการประเมิน การควบคุมภายในแล้ว ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการส่งเสริม
มาตรการในการป้องกันการคอร์รัปชัน โดยการทบทวนความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอร์รัปชันและบรรจุอยู่ใน 2017 Risk Profile : Legal Division ของ
สายงานกฎหมาย และได้ ก าหนด Key Risk Indicator และ Mitigation Plan เพื่ อให้ มี การติ ดตามดู แลอย่ างใกล้ ชิ ด โดยเน้ นเรื่องการสร้างความ
ตระหนักและความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันให้กับพนักงาน และจัดให้มีการตรจสอบการดาเนินการ
ตามแนวทางดังกล่าว
กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกาหนดแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝังนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึง นโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์รัป ชันให้กับทุกคนในองค์กรผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับ และทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจและระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ตลอดจนขยายการดาเนินการไปสู่ ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า โดยกาหนดดัชนีวัดผลการดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่ชัดเจนและรายงานผลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัททราบเป็นรายไตรมาส เพื่อให้มั่นใจว่าได้มี
การนานโยบายไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและได้ผลสาเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยในปี 2560 ได้มีการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น
กำรดำเนินกำรภำยในองค์กร
(1) จัดการปฐมนิเทศ (Induction) กรรมการใหม่ ผู้บริหารใหม่ และพนักงานใหม่ เพื่อแนะนาหลักการภาพรวม
ของเรื่อง Governance, Risk Management, Internal Control & Compliance (GRC) ให้กลุ่มคนดังกล่าวรับทราบและยึดถือปฏิบัติ
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(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 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่อ งจากปี 2559 เพื่อเป็น
ช่องทางให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมี ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ ผลกระทบ กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ความเสี่ยง มาตรการควบคุม
ภายใน รวมถึงแนวปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน โดยมี ผู้บริหารและพนักงานเข้าเรียนและสอบผ่าน คิดเป็นร้อยละ 95 ของจานวน
ผู้บริหารและพนักงานกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
(5) จัดให้มีหลักสูตร CG&BE Workshop in Myanmar สาหรับพนักงานท้องถิ่นของโครงการเมียนมาร์ ณ กรุงย่างกุ้ง
ประเทศเมียนมาร์ ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2558 ที่จัดให้กับผู้บริหารและพนักงาน เพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจเรื่อง
CG&BE และนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง โดยผู้บริหารสูงสุดของโครงการเมียนมาร์ได้เข้าร่วมหลักสูตรด้วย ซึ่งเป็นการเน้นย้าให้
เห็นว่าผู้บริหารระดับสูงให้ความสาคัญและมุ่งหวังให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างมี CG&BE อย่างจริงจัง โดยใช้รูปแบบการสอนที่สนุกสนาน
และกระตุ้นให้พนักงานมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในกรณีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทางาน
(6) จัดงาน PTT Group CG Day 2017 ซึ่งเป็ นงานที่ จัดขึ้นเป็ นประจ าทุ กปี ของบริษั ทในกลุ่ม ปตท. โดยจัด ขึ้ น
ภายใต้ชื่อ งาน PTT Group CG Day 2017: CG in DNA โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใสของกลุ่ม ปตท. สาหรับบุคลากรทุกระดับ
ในกลุ่ม ปตท. ซึ่งร่วมมือร่วมใจกันสร้างวัฒนธรรมการดาเนินงาน อย่างถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และปลอดคอร์รัปชัน พร้อมทั้งขยายไปยัง
คู่ค้า ลูกค้า เครือข่ายธุรกิจ สังคม และประเทศชาติโดยรวมต่อไปอย่างยั่งยืน
(7) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง (Whistleblowing Communication)
เพื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับเรื่องร้องเรีย นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ การให้ความคุ้มครองและขั้นตอนการดาเนินการที่เกี่ยวข้อง
โดยมีการเปิดเผยสรุปจานวนเรื่องร้องเรียนและการลงโทษในแต่ละปีให้ทุกคนในองค์กรทราบ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียน
และการให้ความคุ้มครอง”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสปราศจากคอร์รัปชันด้วย
(8) 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
อย่างมีจริยธรรมและไม่เกีย่ วข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) จัดให้มีการบรรยายเรื่อง GRC และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงนโยบายการรับเรื่องร้องเรียน
และการให้ความคุ้มครองให้กับผู้ค้าในงาน Vendor Symposium เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้ค้ามากยิ่งขึ้น
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(2) แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน โดยกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของกลุ่ม ปตท.สผ. งดรับของขวัญ ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส
(3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีวัฒนธรรมที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและการต่ อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยใน
ปี 2560 ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญต่างๆ ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
นอกจากนี้ ยังเปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามในกรณีที่มี คาถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมายังอีเมลของหน่วยงานเลขานุการบริษัท (CGPromotion@pttep.com) ด้วย
กำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรให้ควำมคุ้มครอง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้อ งเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภ าพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากล และเพื่อ ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและ
บุค คลที่ เกี่ย วข้อ ง ได้ รับ ความคุ้ ม ครองอย่างเหมาะสมและเป็ น ธรรม โดยเปิ ดให้ บุค คลทั้ งภายในและภายนอกองค์ กรสามารถแจ้งถึ ง
การปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันจาก
การกระทาโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกเรื่อง
ได้ดาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ เช่น
เลขานุก ารบริษัทต้อ งพิจารณาข้อ เท็จจริงและความเพียงพอของหลักฐานในเบื้อ งต้น และส่งเรื่อ งให้
ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน 7 วันทาการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จาเป็น ต้องได้รับอนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละ
ไม่เกิน 7 วันทาการ)
ขั้นตอนการตรวจสอบและสรุปผลเรื่องร้องเรียน แบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีไม่ซับซ้อนภายใน 30 วันทาการ
และกรณีซับซ้อนภายใน 60 วันทาการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จาเป็น จะต้องขออนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน
30 วันทาการ) โดยผู้ตรวจสอบเรื่อ งร้อ งเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่อ งร้อ งเรียนนั้นๆ และจะต้อ งรายงานและสรุปผลต่อ
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท
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)
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(4) ช่องทาง Whistleblowing System ทั้งในเว็บไซต์ภายในของบริษัท (CG Portal) และเว็บไซต์ของบริษัท
(www.pttep.com) สาหรับบุคคลภายนอก โดยระบบจะกาหนดหมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยและบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถติดตามความคืบหน้า
ของเรื่องร้องเรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันด้วย
ในปี 2560 ปตท.สผ. มีเรื่องร้องเรียนทั้งสิ้น 8 เรื่อง ที่ได้รับแจ้งผ่านระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ และระเบียบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลสรุปเปรียบเทียบกับปี 2559 ดังนี้
หัวข้ อ
จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้งผ่านช่องทางของบริษัท
ประเภทของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
- บุคคลภายนอกองค์กร
- บุคคลภายในองค์กร
- ไม่เปิดเผยตัวตน
จานวนเรื่องที่รับเป็นเรื่องร้องเรียนเมื่อพิจารณา
ความชัดเจนและเพียงพอของพยานหลักฐานแล้ว
จานวนเรื่องที่พบการกระทาผิด

ปี 2559
9

ปี 2560
8

การเปลี่ยนแปลง
11% ()

4
4
1

4
2
2

50% ()
100% ()

6

7

17% ()

4

3

25% ()

ทั้งนี้ มีข้อมูลสรุปผลการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ดังนี้

บริษัทไม่ได้รับความเสียหาย

พบการกระทาผิด 3 เรื่อง โดยไม่มีเรื่องที่ขัดต่อนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน มูลค่าไม่เป็นสาระสาคัญและ

(1) การไม่ปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย มั่นคง สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดยได้มีการดาเนินการ
ลงโทษทางวินัยตามระเบียบบริษัทด้วยการตักเตือนทางวาจา
(2) การไม่ปฏิบัติตามระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยได้ดาเนินการการลงโทษทางวินัยตาม
ระเบียบบริษัทด้วยการตักเตือนทางวาจา
(3) การทุจริตของผู้รับเหมาช่วงจานวน 1 บริษัท โดยได้ Blacklist ผู้รับเหมาช่วงรายดังกล่าว


ไม่พบการกระทาผิดตามข้อร้องเรียน 4 เรื่อง ซึ่งไม่ใช่การกลั่นแกล้งหรือทาให้ผู้อื่นเสียหาย


ได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว แก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือคณะกรรมการบรรษัทภิบาล (แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท และได้นาผลสรุปที่ได้จากการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน
มาปรับปรุงการควบคุมภายในเพื่อกาหนดแนวทางการป้องกันต่อไป
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
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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
ในปี 2560 หน่วยงานตรวจสอบมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน
เพื่อสร้างความมั่นใจในระบบการป้องกันคอร์รัปชัน ซึ่งเน้นการตรวจสอบในหน่วยงานที่มีความเสี่ยงสูง ทั้งนี้ จากการตรวจสอบในปี 2560
ไม่พบกรณีการคอร์รัปชัน หรือการติดสินบน และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางป้องกันการคอร์รัปชันของบริษัท โดยบริษัท
ได้เน้นการสื่อสารถึงความสาคัญและนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างสม่าเสมอ เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร
ปตท.สผ. มีกระบวนการในการตรวจสอบการขายและการตลาดอย่างสม่าเสมอ เพื่อติดตามและป้องกันความเสี่ยง
ต่อการเกิดคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดให้มีวิธีการแก้ไขที่เหมาะสม โดยรายการขายหลักของ ปตท.สผ. เป็นการขายให้ ปตท. ซึ่งมีการตรวจสอบ
โครงสร้างราคาขายไว้ในสัญญาซื้อขายอย่างชัดเจน โดยเป็นราคาที่อ้างอิงจากราคาตลาดโลก และผู้ร่วมทุนของโครงการทุกรายเห็นชอบ
ร่วมกัน โครงสร้างราคาต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนการดาเนินการจัดทาสัญญาซื้อขาย
โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้าร่วมพิจารณาและงดออกเสียงในเรื่องดังกล่าวด้วย
กำรทบทวนควำมเพียงพอของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการจัดหาอย่างต่อเนื่อง ปตท.สผ. ได้มีการจ้างผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก
ตรวจสอบความครบถ้วนในการดาเนินงานตามกระบวนการจัดหารวมถึงมาตรการควบคุมภายในเพื่อป้องกันโอกาสเกิดทุจริตคอร์รัปชันและ
ให้ข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนากระบวนการจัดหา โดยผลการตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบอิสระรายงานว่า ไม่พบประเด็นสาคัญจาก
ผลการตรวจสอบ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารพิจารณาดาเนินการพัฒนากระบวนการจัดหาให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น ซึ่งผู้บริหารได้ดาเนินการ
พัฒนากระบวนการต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบอิสระครบถ้วนแล้ว
กำรมีส่วนร่วมกับสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทของการเป็นบริษัทจดทะเบียนที่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ว่ามีการบริหารจัดการที่โปร่งใส เป็นธรรม ไม่คอร์รัปชัน รวมถึงการที่ ปตท.สผ. มีสถานะเป็น รัฐวิสาหกิจ จึงมีหน้าที่ต้องเป็นผู้นา
การปฏิบัติและส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับที่ดีขึ้น โดยในปีที่ผ่านมามีการดาเนินการและ
เข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญ เช่น ร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบในงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ
ที่จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยประธานเจ้าหน้า ที่บริหารเป็นผู้นาผู้บริหารและพนักงานของ ปตท.สผ. ร่วมแสดงพลัง
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ และร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ที่จัดโดย
รัฐบาล สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์การประชุม
อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี เป็นต้น
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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 ตั้งแต่ปี 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. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดมั่นดาเนินธุรกิจ
ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
(2)

พนักงำน

(2.1) ปตท.สผ. ยึดถือ และปฏิบั ติตามหลัก ขององค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แ รงงานที่ผิ ด
กฎหมาย รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็กในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนินธุรกิจ โดยกาหนดแนวปฏิบัติไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี้
(1)
กลุ่ม ปตท.สผ. ในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน

ศึก ษา ท าความเข้ าใจ และปฏิ บั ติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การด าเนิ นธุ รกิ จของ

(2)

ศึกษา และทาความเข้าใจวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในแต่ละพื้ นที่ ที่ตน

ปฏิบัติงาน
(3)
เคารพความแตกต่างของวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีข องท้องถิ่น โดยไม่
กระทาการใดๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้นๆ
(4)
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจาก
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล
ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(2.2) ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ
เพื่อให้ได้ผู้ดารงตาแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัคร ตามที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ ม ปตท.สผ. ทุ ก ประการ ปตท.สผ. บรรจุ พ นั ก งานอย่ า งโปร่ง ใสและเป็ น ธรรมกั บ ทั้ งพนั ก งาน และผู้ เข้ า สมั ค รแข่ ง ขั น ทุ ก ราย
นอกจากนั้น เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนักงานแล้ว ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานมี
โอกาสก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของ ปตท.สผ.
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(2.3) ปตท.สผ. จัดระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและองค์กร โดยมีการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถตามที่
ต้องการให้ทางานอยู่กับองค์กร โดยพิจารณาอัตราค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายค่าตอบแทนในปัจจุบันของกลุ่มผู้ป ระกอบการอุตสาหกรรม
ปิโตรเลียมอื่นในประเทศ ความแตกต่างของงานในแต่ละตาแหน่ง ความรู้ความชานาญที่ต้องการ ความยากง่ายในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผิดชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย และความสามารถของพนักงานแต่ละคนที่แสดงออกในเชิงผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
(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 และความจาเป็นในการดาเนินธุรกิจในด้านต่างๆ
ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ นอกจากสวัสดิการต่างๆ แล้ว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงานโดยผ่านทาง
โครงการสบายใจดีที่บริการให้คาปรึกษาทุกเรื่อง สาหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว การงาน ความรัก
บุตร กฎหมาย และอื่นๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา
ปตท.สผ. กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในการดารงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรือเกษียณอายุการทางาน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประกอบด้วยเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัท โดย ปตท.สผ. จ่ายเงินสมทบในกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้กับพนักงานเป็นประจา
ทุกเดือนในอัตราร้อยละ 15 ของอัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นประจาทุกเดือนในอัตราตั้งแต่
ร้อยละ 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 ของ
เงินที่พนักงานจ่ายเข้าโครงการในแต่ละเดือน 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 2560
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พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ เฉลี่ย 49 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
(2.7) ปตท.สผ. ได้สารวจความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบถึงปัจจัย
ที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรเพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการต่อไป ซึ่งในปี 2560 ปตท.สผ.
ได้ทาการสารวจความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อองค์กรเป็นครั้งที่ 6 และพบว่าพนักงาน ปตท.สผ. ร้อยละ 65 มีความผูกพันต่อองค์กรสูงขึ้น
จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 12 ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้ดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทาแผนยกระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับองค์กรและ
ระดับกลุ่มงาน และในปี 2561 ปตท.สผ. จะติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนงานดังกล่าวเป็นระยะๆ โดยมีแผนจะสารวจ
ความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรอย่างต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี
(3)

ลูกค้ำ

ปตท.สผ. ยึดถือพันธกิจในการเป็นผู้ผลิตและจาหน่ายน้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และก๊าซ
แอลพีจี ในราคาที่สามารถแข่งขั นได้และเป็นธรรม โดยจาหน่ายผลิตภัณฑ์ทั้งในรูปแบบสัญญาระยะสั้น สัญญาระยะยาว รวมถึงตลาดจร
สาหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประโชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของราคาผลิตภัณฑ์
ความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริษัทนั้นๆ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อผู้ซื้อทุกรายอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เป็นสัญญาซื้อขายระยะยาว ปตท.สผ. มุ่งมั่นรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผู้ซื้ออย่า งสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตรง
ตามที่กาหนดไว้ในสัญญาได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
(4)

รัฐบำล

ปตท.สผ. ดาเนินงานด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดี
และมีจริยธรรมธุรกิจ (Good Corporate Governance and Business Ethics หรือ CG&BE) ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงาน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ยึดมั่นการดาเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศที่เข้าไป
ลงทุนอย่างเคร่งครัด
(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
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(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
(7)

สิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม โดยมี การกาหนดนโยบายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Policy) ระบบบริหารจัดการด้าน
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อ ม (SSHE Management System) รวมถึงมาตรฐาน คู่มือ ตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน
เครื่องมือ และแนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน เพื่อให้โครงการและพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การดาเนินงานของ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการวัดผลการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ปตท.สผ. ได้กาหนดเป้าหมายด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงาน ซึ่งได้แก่ ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน อัตราการหยุดงาน
อัตราการเจ็บป่วยเนื่องจากการทางาน และอัตราการหกรั่วไหลของปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนและสารเคมี นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวในรายงานความยั่งยืนประจาปี และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานได้ทราบผ่านสื่อต่างๆ ของบริษัท
อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการรายงานผลการดาเนินงานให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบอย่างสม่าเสมออีกด้วย
ปตท.สผ. ได้นามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท
AJA Registrars Limited ภายใต้การรับรองของ United Kingdom Accreditation Service (UKAS) สาหรับโครงการภายในประเทศ ได้แก่
โครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ของโครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการแอล 53/43 และ
แอล 54/43 โครงการสินภูฮ่อม โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. และศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. และโครงการ
ต่างประเทศในเครือรัฐออสเตรเลีย ได้แก่ ฐานสนับสนุนการปฏิบัติการนอกชายฝั่งที่เขตดาร์วิน และสานักงานของบริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
(แอชมอร์ คาร์เทีย ร์) พี ที วาย จ ากัด ของโครงการพี ที ที อีพี ออสตราเลเชี ย และ ปตท.สผ. มี แ ผนในการขอการรับ รองระบบมาตรฐาน
ISO14001:2015 สาหรับโครงการต่างประเทศอื่นๆ เช่น โครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ในโอกาสต่อไปอีกด้วย
ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณค่า
ให้กับการดาเนินธุรกิจ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ การปลูกป่าทดแทน การทาโครงการ 5 ส.
ในกลุ่ม ปตท. การลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน การเพิ่มประสิทธิภ าพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการ ลดปริมาณของเสีย ทั้งนี้
ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินงานสายโซ่อุปทานสีเขียว อันประกอบไปด้วย การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ระบบการขนส่งสีเขียว สานักงานสีเขียว
การจัดงานประชุมสัมมนาที่ปลอดคาร์บอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้
ปตท.สผ. ยัง ได้จัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้อกาหนดด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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(8)

ผู้ค้ำ

ตามที่ระเบียบการจัดหา และการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดว่า ผู้ค้า
ถือเป็นส่วนสาคัญที่เอื้ออานวยให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ยั่งยืนอยู่ได้ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นผู้ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน
โดยการดาเนินการจัดหาของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลงในนิติกรรม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
หรือ SSHE) เป็นสาคัญ ทั้งนี้ ผู้ค้าต้องมีมาตรการในการทางานที่ปลอดภัยต่อกลุ่ม ปตท.สผ. และพนักงานของผู้ค้าต้องมีจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน
คู่มือสาหรับผู้ค้า
ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสาหรับผู้ค้า เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ค้าในการติดต่อหรือทาธุรกรรมต่างๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดั งกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหารวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสารและการร้องเรียน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสาหรับผู้ค้าได้ที่เว็บไซต์ www.pttep.com >
บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ายจัดหาและสัญญา > คู่มือสาหรับผู้ค้า ปตท.สผ. (PTTEP Vendor Guide)
การขึ้นทะเบียนผู้ค้า
ปตท.สผ. ยึดมั่นในหลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่กีดกันผู้ค้าในการเข้าร่วมแข่งขันทาง
ธุรกิจ และได้จัดให้มีช่องทางลงทะเบียนเป็นผู้ค้าของ ปตท.สผ. 3 ช่องทาง คือ
(1) การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ >
ฝ่ายจัดหาและสัญญา > Vendor Registration
(2)
กลยุทธ์การจัดหาได้ตลอดเวลาทาการ

การเสนอขายสินค้าและบริการผ่านทางหน่วยงานบริหารผู้ค้า โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงาน

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

ด้านเทคนิคและคุณภาพ

(2)

ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

(3)

ด้านการพาณิชย์ กฎหมาย และสังคม

คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ โดยผู้แทนของแต่ละหน่วยงานมีอานาจในการ
พิจารณาและประเมินผลอย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อ ให้เกิดความเป็ นธรรมและมั่นใจว่าผู้ค้ามีคุณ สมบัติเบื้อ งต้นครบถ้วนและพร้อมที่จะ
ร่วมงานกับ ปตท.สผ.
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การปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัยของผู้ค้า
ปตท.สผ. ได้เพิ่มมาตรการการกากับดูแลและพัฒนาการบริหารจัดการของผู้ค้าในด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัย หลักและสาคัญ ของ ปตท.สผ. โดยได้จัดทาวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย
(SSHE Contractor Management Procedure and Plan) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีการวางแผนปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้ผู้ค้าดาเนินงานและปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน และแผนความปลอดภัยดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด โดยจัดให้มีการประชุม SSHE Contractor Forum กับผู้ค้าทุกปี เพื่อให้ความสาคัญและทาความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย คู่มือ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย 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 ปีย้อนหลัง
มาทาการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านการดาเนินงานและด้านการตลาด ประมวลผลเพื่อจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการ และวิเคราะห์การใช้จ่าย
ตามภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการได้มาของรายชื่อผู้ค้าโดยจาแนกกลุ่มของผู้ค้าที่มีความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจ (Critical Contractors/Suppliers)
ภายหลังจากที่ได้ข้อมูลผู้ค้าที่มีความสาคัญ กับการดาเนินธุรกิจแล้ว (Critical Contractors/Suppliers)
ปตท.สผ. จะนาเอาข้อมูลดังกล่าวมาทาเป็นแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญ ญาในแต่ละกลุ่มสินค้าและบริการ และจัดทาบทวิเคราะห์ทาง
การตลาด เพื่อใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การจัดหา ปตท.สผ. จะส่งแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา รวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูล ไปยัง
คณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี ) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดาเนินการออกประมูล (แผนกลยุทธ์การจัดหาและ
สัญญา และรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงานของโครงการ (Assets)
และหน่วยงานจัดหา ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้)
การคัดเลือกผู้ค้า
การคัดเลือ กผู้ค้าสาหรับการจัดหาที่มีมูลค่าและความเสี่ยงสูง ผู้ค้าต้องเสนอซองเอกสารประมูลแบบ
ปิด ผนึก 2 ซอง (แยกกันระหว่างเอกสารประมูลด้านเทคนิคและเอกสารประมูลทางด้านราคา) โดยการประเมินผลการประมูล จะเปิดซอง
เอกสารด้านเทคนิคเพื่อประเมินด้านคุณภาพทางเทคนิค และด้าน SSHE ก่อนที่จะเปิดซองเอกสารประมูลทางด้านราคา โดยผลการประมูล
จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) และคณะกรรมการบริษัท (สาหรับการจัดหามูลค่าสูง) เพื่อขอความเห็นชอบและ
อนุมัติอีกครั้งก่อนที่จะเข้าทาสัญญากับผู้ค้า ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติทางเทคนิค และ SSHE ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
การประเมิน และเสนอราคาประเมินต่าสุด หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. เท่านั้น
การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน
การบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้ามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานสารวจและผลิต
ปิโตรเลียม ผู้บริหารสัญญาจะเตรียมความพร้อมระหว่างผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อทาความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่องแผนงาน
เป้าหมาย มาตรฐานความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงตัว ชี้วัดการทางานที่สาคัญ (Key Performance Indicator หรือ KPI)
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และจะทาการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลา
สัญ ญา ผู้บริหารสัญ ญาต้องทารายงานการประเมินผลงานของผู้ค้า (Contract Closed-out Report) เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒ นาการ
ดาเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ค้าในระยะยาวต่อไป
ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ค้า
ในปี 2560 ปตท.สผ. ดาเนินการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสายโซ่อุปทาน
เพื่ อ พั ฒ นาความสั ม พั น ธ์ กั บ ผู้ ค้ า โดยได้ จั ด กิ จ กรรมการสั ม มนาผู้ ค้ า (Vendor Symposium) ซึ่ ง มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ อบรมและชี้ แ จง
กระบวนการคัดเลือกและเกณฑ์การพิจารณาผู้ค้า พร้อมทั้งสื่อสารแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า การกากับดูแลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจ และระบบความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE MS) โดยกิจกรรมดังกล่าวมีผู้ค้าเข้าร่วมถึง 70 ราย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility
หรือ CSR) ร่วมกับผู้ค้าและผู้รับเหมาในหมวดงานที่สาคัญ โดยได้จัดกิจกรรมปล่อยเต่า ทาความสะอาดบ่ออนุบาลเต่าทะเล และสร้างปะการัง
ซึ่งจัดขึ้นที่ศูนย์อ นุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือ และหาดเตยงาม หน่วยงานบั ญ ชาการนาวิกโยธิน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งมีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศทางทะเล รวมถึงสร้างเสริมความสามัคคีระหว่างองค์กรและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืน
กับผู้ค้า เพื่อนาไปสู่เป้าหมายในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน และการทางานร่วมกันอย่างปลอดภัยเพื่อโลกสีเขียวต่อไป
การจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น
ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้ องถิ่น เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถ
ของผู้ค้าในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทย กระจายรายได้สู่คนไทย รวมทั้ง
ลดการรั่วไหลของเงินตราไทยออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
กับชุมชน ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดาเนินการ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ค้าดูแลและ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนของสินค้าและสนับสนุนการจัดหาในท้องถิ่นด้วย
การบริหารจัดการผู้ค้าด้านความยั่งยืน
ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้น เพื่อให้สามารถบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน และการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการกากับดูแลผู้ค้าของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ยังได้กาหนด “แนวทางการปฏิบัติอ ย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.สผ.” โดยพิจารณาเนื้อหาและ
ขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกาหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ ค้าของ ปตท.สผ. มีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังสนับสนุนให้ผู้ค้าของบริษัทกาหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่ งยืนให้กับผู้ค้าของตนเพื่อส่งเสริม
การดาเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนต่อไป
การประเมินทางด้านความยั่งยืน
ปตท.สผ. ได้มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานให้มีความสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพในการบริหารผู้ค้า
มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 ปตท.สผ. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. ได้ร่วมกันจัดทาการตรวจประเมินผู้ค้าด้านความยั่งยืนโดยใช้ห น่วยงาน
ภายนอก (Supplier On-site Audit by External Party) ซึ่งมีผู้ค้าสาคัญของบริษัท 4 ราย ในหมวดงาน (1) Onshore Civil Work (2) Mechanical
Construction (3) AHT/AHTS/PSV และ (4) Electrical Material ผ่านการตรวจสอบผลการดาเนินงานด้าน ESG (Environmental, Social,
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and Governance) นอกจากนี้ เพื่อพิจารณาถึงความสอดคล้องต่อนโยบายของ ปตท.สผ. และกลุ่ม ปตท. จึงได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ
โดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้คู่ค้าตรวจประเมินตนเองด้าน ESG และเข้าใจแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้ากลุ่ม ปตท. (PTT Group
Supplier Sustainable Code of Conduct) ทั้งนี้ บริษัทในกลุ่ม ปตท. มีแผนจะจัดทาคู่มือการตรวจประเมินคู่ค้าเพื่อสร้างแนวปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานสาหรับทุกบริษัทในกลุ่มในอนาคตด้วย
การร้องเรียน
เพื่อให้ผู้ค้าแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสุจริตต่อการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย การกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งระเบียบต่างๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ของกรรมการ พนักงาน และบุคคลใดๆ
ที่กระทาการแทน ปตท.สผ. รวมถึงให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่อ งร้องเรียนและบุคคลใดๆ ที่ให้ความร่วมมือกับ ปตท.สผ. ด้วยความสุจริตใจ
ปตท.สผ. จึ ง ได้ เปิ ด ช่ อ งทางต่ า งๆ เพื่ อ รับ เรื่อ งร้ อ งเรี ย นจากผู้ ค้ า (CG Hotline Channels) อาทิ การส่ ง จดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไปยั ง
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 ข้อ มูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทางด้านข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญ ชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน
สาหรับผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้อื่น ปตท.สผ. ได้ดาเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกาหนดกฎหมายและประกาศ
ต่างๆ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคานึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขตาม
สัญญากู้ยืมต่างๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รั บความ
เสียหายอันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมด้วย
(10)

คู่แข่ง

ปตท.สผ. ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นมืออาชีพและเสมอภาค ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่โปร่งใส
และเป็นธรรม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดย ปตท.สผ. ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนด
สาหรับการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อ งกับคู่แข่งในแต่ละพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ย วกับคู่แข่ง
ปรากฏในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการแข่งขันทางการค้า
(11) ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในการเข้าไปดาเนินงานในท้องที่ต่างๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบัติอันคานึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของท้อ งถิ่นนั้นๆ โดยได้จัดให้มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผู้ แทนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจาก
สถานทูตฯ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อพึงระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นแก่พนักงาน
ที่จะไปทางานในท้องถิ่นนั้นๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
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สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนอย่างชัดเจน โดยมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
ดังแสดงในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และค่านิยม ในการ
ปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติ
ต่อพนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติ โดยไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่จ้างแรงงานเด็กหรือการไม่ใช้แรงงานบังคับทั้งทางต รง
และทางอ้อม ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุนจะมีกฎหมายท้องถิ่นกาหนดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิมนุษยชนไว้หรือไม่ก็ตาม โดยปฏิบัติสอดคล้องตามหลัก
สิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN – Universal Declaration of Human Rights) หลักการชี้แนะเรื่องสิทธิมนุษยชนสาหรับธุรกิจ
(UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และข้อตกลงร่วมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ สนธิสัญญา
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานและปฏิญญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่าพื้นเมือง (United Nations Declaration on the
Rights of Indigenous Peoples) และข้อ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global Compact หรือ UNGC) ซึ่งในปีที่ผ่านมา
ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ต่อเนื่องเป็นปีที่สาม
ในปัจจุบัน ปตท.สผ. ยังเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network
Thailand) ร่วมกับอีก 14 องค์กรที่ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ร่วมจัดตั้งสมาคมเมื่อปี 2559 เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจ
ของไทยได้เข้าใจถึงความสาคัญ ของการดาเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนภายใต้ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอีกด้วย
ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับ ปตท.สผ. รวมถึงการว่าจ้างคู่ธุรกิจที่มีการดาเนินงานภายใต้กรอบ
จริยธรรมและไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยัง ส่งเสริมให้มีก ารปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและพนักงานผ่านตัวแทนพนักงาน
ในคณะกรรมการสวัสดิการ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่เหมาะสม
และจาเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
(13)

กฎหมำย

ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนินธุรกิจ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องทาความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ. ได้จัดให้มีหน่วยงานกลางในการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งได้แก่
ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามลาดับ และตั้งแต่
ปี 2556 บริษัทได้ประกาศนโยบายการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการ
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ. ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการส่งเสริมให้ การปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมความตระหนักรู้ของพนักงานผ่าน Compliance Program
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9.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
9.1.3.1 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน
การเปิดเผยสารสนเทศเป็นหนึ่งในหลักการที่มีความสาคัญต่อการกากับดูแลกิจการที่ดี ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ
กับข้อมูลข่าวสารที่ต้อ งแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง ความเพียงพอ ความรวดเร็ว และ
ความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานสื่อสารองค์กรคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม
สารสนเทศที่สาคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2560 การเปิดเผย
ข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยแก่ สาธารณะ
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 ใ นเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุง
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถรับข้อ มูลข่าวสารได้ทันต่อ เหตุการณ์ เข้าถึงข้อ มูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์มากที่สุด
ซึ่ง ประกอบด้วยข้อมูลสาคัญต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดาเนินงานที่นาเสนอต่อ
นักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กาหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนาเสนอข้อมูล
ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อ นหลัง รายชื่อ ของนักวิเคราะห์ ซึ่งออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจาปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทาสื่อ
เผยแพร่เพื่อให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับผลประกอบการและการดาเนินธุรกิจของ 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 2560 ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 38 เรื่อง และจัดกิจกรรม
เพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่างๆ สรุปได้ดังนี้
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กิจกรรม

จำนวน (ครั้ง)

การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshows/Conferences) ทั้งในและต่างประเทศ

19

การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)

4

งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)

4

ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนเข้าชมพื้นที่ดาเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)

5

การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุน (Knowledge Sharing)

4

การพบกับนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)

30

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบนักลงทุนรายย่อย เช่น
งาน SET in the City และการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน ทั้งนี้ ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ปตท.สผ. ได้จัดให้มี
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกั บ ปตท.สผ. ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการเปิดเผย
ข้อมูลของ 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.
นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ 3 วิธี ดังนี้
(1)

ทางโทรศัพท์: +66-2537-5919, +66-2537-5304, +66-2537-5779, +66-2537-4446
และ +66-2537-4000 ต่อ 800-7374

(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 ให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คาแนะนากับฝ่ายจัดการ
ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ปตท.สผ. คือ เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม
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(2)

การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีทางชี้นาการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่างๆ ตามส่วนด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่ อมั่น
และการยอมรับโดยทั่วไป และได้จัดให้มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลในเรื่องนี้
(3)

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้
กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิท ธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้มอบหมายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะๆ อย่างสม่าเสมอ และรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ
และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ปตท.สผ. จั ดให้มี
ระบบการควบคุมภายในที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล 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
(5)

การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์

คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นผู้กาหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงกาหนดให้ มี
การเปิดเผยในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนซึ่งได้กาหนดเรื่องนี้ไว้ในจริยธรรมธุรกิจ เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติเป็น
มาตรฐานด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
(6)

การกากับการปฏิบัติตามกฎหมาย

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (Compliance) อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
ในทุกพื้นที่ที่กลุ่ม ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจ และสนับสนุนให้กลุ่ม ปตท.สผ. มีการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีประสิทธิภ าพ
รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญที่จะช่วยให้ทุกๆ กระบวนการและขั้นตอน
การทางานของกลุ่ม ปตท.สผ. มีความถูกต้องและรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้หน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เป็นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี้
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9.2

คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่างๆ ตามที่
ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ
รับผิดชอบ และได้กาหนดคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ งแต่ละคณะ โดยสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด
ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้งยังกาหนดให้ กรรมการ
อิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่ องจะรายงานผลการประชุมของ
แต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ 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 และนโยบายการจ่ายค่า ตอบแทน
กรรมการ ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” และรายงานการทาหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ปรากฏในหัวข้อ “รายงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหาร
9.3.1 กำรสรรหำกรรมกำร

ในการสรรหากรรมการ เมื่อมีตาแหน่งกรรมการว่างลงหรือกรรมการถึงกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณา
ทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่จาเป็นและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ. รวมทั้งให้ความสาคัญในเรื่องความหลากหลายของคณะกรรมการ
(Board Diversity) ซึ่งรวมถึงเพศ และความเป็นอิสระของกรรมการ และคานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของ
กรรมการอย่างรอบด้านและโปร่งใส และจะวิเคราะห์ความเพียงพอและความเหมาะสม (Gap Analysis) ของ Skill Mix ปัจจุบันและ Target
Skill Mix โดยในปี 2560 – 2561 ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับ Target Skill Mix 3 ด้าน เป็น Priority หลัก ได้แก่
(1) Organization Change and Development: เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างองค์กร ปตท.สผ. ที่เน้นให้ความสาคัญ
ด้านการสร้างการเติบโตระยะยาวทั้งในธุรกิจ E&P และธุรกิจอื่น การเตรียมความพร้อมในรูปแบบการทางาน โครงสร้างและวิธีการทางาน
ให้สอดคล้องเหมาะสมกับแผนกลยุทธ์ รวมถึงการพัฒนาระบบการสืบทอดตาแหน่ง (Succession Plan) รองรับการเติบโตได้เหมาะสมต่อไป
(2) Legal: เพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การดาเนินงาน (Legal Risks &
Compliance) ซึ่งเป็นความเสี่ยงระดับองค์กรและมีผลกระทบโดยตรงต่อ License to Operate
(3) Accounting: เพื่ อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ Corporate Governance Report of Thai Listed Companies (CGR)
ของ IOD ที่กาหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีกรรมการอย่างน้อย 1 คน ที่จบการศึกษาด้านบัญชี
คณะกรรมการสรรหาจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ
ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากทาเนียบบัญชีรายชื่อบุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของ ปตท.สผ. (Directors’ Pool ของ ปตท.สผ.)
บัญชีรายชื่อคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจของสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool ของ สคร.) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มี
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ทักษะหรือความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงข้อเสนอของผู้ถือหุ้นรายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า (หากมี)
เพื่อประกอบการพิจารณากรณีกรรมการครบวาระ โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557
การเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งเมื่อครบวาระ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจาปี
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่จานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือ กตั้ง
ในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
(2) ในกรณีที่จานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจานวนเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจานวนกรรมการที่ จะ
พึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วย
การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ปตท.สผ. และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ด้วย ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับ
วาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
9.3.2 กำรสรรหำและแผนสืบทอดงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร
คณะกรรมการสรรหามีบทบาทเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และระบบ
การพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบเพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มี
ทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากผู้ที่มีทักษะ ประสบการณ์ วิชาชีพ คุณสมบัติเฉพาะ
ในด้านต่างๆ ที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อธุรกิจการสารวจและผลิตปิโตรเลียมต่อ ปตท.สผ. เช่น มีวิสั ยทัศน์ด้าน
ยุทธศาสตร์พลังงาน มีความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการดาเนินงานโครงการขนาดใหญ่ รวมทั้งคานึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่อง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้วย
ปตท.สผ. มีการกาหนดแผนสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อให้ ปตท.สผ. มีความพร้อ มหากประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจนลดความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่อง
ในการบริหารจัดการ ปตท.สผ. โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
(1)
ปตท.สผ. ร่ว มกับ คณะกรรมการจัด การกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee หรือ PTTGMC)
จัด โปรแกรมพั ฒ นาผู้บ ริห ารระดับ สูงของกลุ่ ม (Group Leadership Development Program หรือ GLDP) โดยมุ่ งเน้ น กลุ่ ม ผู้ บ ริห ารที่ มี
ศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้ อม เพื่อที่จะเข้ารับการ
คัดเลือกให้สืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ. เป็นกรรมการของ
คณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย
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(2)
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ ที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามข้อ (1) และนาเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ ปตท.
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อมาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ปตท.สผ.
(3)
คณะกรรมการสรรหา ปตท.สผ. พิ จารณาผู้บริหารที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมและรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ตามข้อ (2) โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีศักยภาพสูงใน ปตท.สผ.
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.
การมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) และวิสัยทัศน์ในการนาพา ปตท.สผ. ให้เจริญเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ
ปตท.สผ. ได้กาหนดไว้
(4)
คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อพร้อมข้อคิดเห็นและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อไป
9.3.3 กำรสรรหำผู้บริหำรและแผนสืบทอดตำแหน่งงำนของผู้บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตาแหน่งบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารและกากับดูแลการพัฒนาพนักงาน
(Career Review Board) ดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ
ยกเว้นในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งนี้ กรณีสรรหาและบรรจุบุคคลจากภายนอก
ลงตาแหน่งบริหารจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ และการแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยงานระดับบริหารด้านการตรวจสอบ
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย
ปตท.สผ. มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน (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 และพฤติกรรมการทางานร่วมกับผู้อื่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อ ให้ผู้สืบทอดตาแหน่งงาน
มีคุณสมบัติพร้อมที่จะดารงตาแหน่งได้ตามกาหนดเวลาที่ต้องการ
9.4

การพัฒนากรรมการ
การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย

(1) การรับฟังการบรรยายสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม และผู้บริหาร
ระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่
กรรมการอย่างมีประสิทธิภาพ
ส่วนที่ 2 หน้า 63

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
(2) การได้รับคู่มือกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีการปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ
(3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อ เพิ่มความเข้าใจในธุร กิจและ
เป็นประโยชน์ในการทางานของกรรมการบริษัท
กรรมการใหม่ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศจะต้อ งประเมินประสิทธิภ าพการจัดปฐมนิเทศ เพื่อ นาผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย
นอกจากนี้ กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทาหน้าที่ประธาน
กรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย
การอบรมของกรรมการ
ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้า ใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ
ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติม โดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนาอื่นๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการทาหน้าที่กรรมการเสมอมา โดยใน
ปี 2560 มีกรรมการเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร

หลักสูตร

(1) นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

- Board that Make a Difference (BMD) 4/2017ของ IOD

(2) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

-

(3) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต

(4) นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

Strategic Board Master Class (SBM) 1/2017 ของ IOD
Board Matters and Trends (BMT 4/2017) ของ IOD
The 22nd World Petroleum Congress (WPC), Istanbul, Turkey
CG in Germany - Volkswagen, Deutsche Bank and more ของ IOD
Ethical Leadership Program (ELP) 7/2017 ของ IOD
The 22nd World Petroleum Congress (WPC), Istanbul, Turkey

- Board Role in Strategic Leadership โดย Mr. Christopher Hafner (วิทยาการจาก IOD)

ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ กรรมการ Director Certification Program
(DCP) และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จานวน 13 คน และ 1 คน ตามลาดับ รวมทั้งสิ้น 14 คน จากกรรมการทั้งหมด
15 คน หรือร้อยละ 93.33 และ ปตท.สผ. ได้สมัครสมาชิก IOD ให้กรรมการทุกคน เพื่อประโยชน์ในการรับรู้ข่าวสารและเพิ่มเติมความรู้ และ
ในทุกครั้งที่ ปตท.สผ. ได้รับเอกสารแจ้งการอบรมหรือ เอกสารประกอบการอบรมที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการ ปตท.สผ. จะนาส่งข้อมูล
ดังกล่าวให้แก่กรรมการทราบเพื่อศึกษาต่อไป ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ
“รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
ปตท.สผ. ได้เชิญวิทยากรมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและบรรยายให้แก่ คณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรู้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อ เนื่อง โดยในปี 2560 ได้จัดทั้งสิ้น 4 ครั้ง ในหัวข้อ (1) “External Environment & Strategy Review” โดยวิทยากรจาก
บริษัทภายนอก และผู้บริหาร ปตท.สผ. (2) “Review Strategy” โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. (3) “Exploration Growth” โดยผู้บริหาร ปตท.สผ.
และ (4) “หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)” โดยนายรพี สุจริตกุล เลขาธิการ คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแนวปฏิบัติที่ดีตามการกากับดูแ ลกิจการที่ดีให้กับ
กรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจด้วย
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
9.5

อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
9.5.1 อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริหารมี อ านาจลงชื่อ เป็ นส าคั ญ เพื่ อ ผู กพั นบริษั ทกั บบุ คคลภายนอกแทนบริษั ท (ข้อ 9 วรรคหกของ
ข้อบังคับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว)
9.5.2 อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอานาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกระทาการแทนบริษัทในการดาเนินงานตามปกติธุรกิจ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือบริคณห์สนธิของ ปตท.สผ. การประกอบกิจการปิโตรเลียมตามสัมปทานปิโตรเลียม หรือสัญญาต่างๆ
ของบริษั ทและกิจการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ แก่บ ริษั ท เป็นผู้รักษาการและมี อ านาจในการดาเนิ นการตามระเบี ยบ ของ ปตท.สผ. ได้แ ก่
ระเบียบการงบประมาณ การเงิน และการบัญชี พ.ศ. 2555 ระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2548 ระเบียบการ จัดหาพัสดุทั่วไป
พ.ศ. 2558 ระเบียบการจัดหาเพื่อการประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม พ.ศ. 2558 และระเบียบการบริหารโครงการลงทุน พ.ศ. 2557
โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและให้คานึงถึงประโยชน์ของ ปตท.สผ. เป็นสาคัญ รวมถึงการมอบ
อานาจ โดยผู้รับมอบอานาจ หรือผู้รับมอบอานาจช่วงทุกช่วงต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest)
ในลักษณะใดๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อานาจดังกล่าว
9.6

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

9.7

การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ และจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดารงตาแหน่ง

ข้อบังคับ ปตท.สผ. กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และกาหนดให้มี
กรรมการไม่เกิน 15 คน โดยกรรมการแต่ละคนมีวาระการดารงตาแหน่งคราวละ 3 ปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดวาระการดารง
ตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่งต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณา
เลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก เพื่อให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนได้ปฏิบัติงาน
ต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.สผ. และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ เพื่อให้ ปตท.สผ. ได้รับประโยชน์จากความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการสั่ งสมมาตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง ปตท.สผ. จึงไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของ
กรรมการที่เข้มงวดเกินไป (เช่น 2 วาระหรือไม่เกิน 6 ปี) เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาได้มีโอกาสพิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่สุ ด
มาดารงตาแหน่งกรรมการ อันจะทาให้เกิดประโยชน์ต่อทั้ง ปตท.สผ. และผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดส่วนประกอบสาคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียน
ที่กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่งกรรมการต้องไม่เกิน 3 แห่ง โดยข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการทีบ่ ริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏ
ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ไม่มี
กรรมการคนใดที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท สาหรับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุด
กาหนดไว้ให้เท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
9.8

การแยกตาแหน่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งการกาหนดอานาจหน้าที่

ประธานกรรมการกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ปตท.สผ. เลือกตั้งจากกรรมการซึ่งเป็นคนละบุคคลกันเสมอและประธานกรรมการ
ไม่ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจาวัน ซึ่งเป็นการแบ่งแยกหน้าที่ด้านนโยบาย การติดตามประเมินผล และการบริหารงานปกติประจาวัน
ออกจากกัน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
(1) กากับดูแลให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเป็ นไปตาม Board Performance Target ของคณะกรรมการ
ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
(2)

กาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ

(3) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติและมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(4)

เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ

นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดารงตาแหน่งใดๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งกาหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อ งทุก คณะเพื่อ ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่แ ละการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9.9

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ปตท.สผ. กาหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ หากไม่มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ดังกล่าวให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่นๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบัน คือ นายปรัชญา ภิญญาวัธน์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตาม
นิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กาหนดไว้เข้มกว่ากฎหมายและได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานได้อย่างเป็นอิ สระ ปตท.สผ. มีการประเมินผล
การปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะเช่นทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางาน รวมทั้งเพื่อเป็นการ
ตรวจสอบการท าหน้ าที่ ของประธานกรรมการ โดยน าผลคะแนนที่ ได้ จากการประเมิ นเปิ ดเผยไว้ ในแบบ 56-1 และรายงานประจ าปี ด้ วย
(ผลประเมินประธานกรรมการโดยรวมสาหรับปี 2560 ได้ผลคะแนน 2.94 จากคะแนนเต็ม 3) โดยรายละเอียดของผลประเมินประธาน
กรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” นอกจากความเป็นอิสระของประธานกรรมการแล้ว กรรมการ
ทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
และการปฏิบัติงานในเวลาอื่นๆ ด้วย เพื่อกากับดูแลให้การดาเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง โปร่งใส และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
9.10 นโยบายและวิธีปฏิบัติในการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอื่นของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ และผู้บริหาร
ปตท.สผ. กาหนดไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้บริหาร
จาเป็นต้องรับตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือองค์กรอื่น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรือครอบครัว ) ต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติก่อน
และไม่ทาให้เสียการงานของ ปตท.สผ. รวมทั้งต้องไม่นาเอา ปตท.สผ. หรือตาแหน่งของตนใน ปตท.สผ. ไปพัวพันกับกิจการนั้นๆ โดยผู้บริหาร
ที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้ไปเป็นกรรมการในองค์กร หรือคณะใดๆ ในธุ รกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมหรือที่เกี่ยวข้องโดยตรง ผลตอบแทน
ที่ได้รับให้เป็นของ ปตท.สผ. หากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในกรณีอื่น ให้ผู้บริหารสามารถรับค่าตอบแทนจากการนั้นได้
ทั้งนี้ ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารแต่ละคนได้ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
9.11 การกาหนดนโยบายเกีย่ วกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปตท.สผ. ให้ความส าคัญกับการป้ องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยกาหนดอยู่ใน
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งมีหลักการที่สาคัญดังนี้
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(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาการใดๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นสาคัญ และไม่เกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(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 หรือการที่ ตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใดๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มีการดาเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
เกิดขึ้น ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวกับ ปตท.สผ. โดยทันที
(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องทบทวนและประเมิน ตนเองเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ประจาทุกปี และเพื่อ
สอบทานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาและสัญญาของบริษัทให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ผู้บริหาร
และพนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับกระบวนการจัดหาและสัญ ญาต้องเปิ ดเผยข้อมูลความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ทุกๆ 6 เดือน เพื่ อ ให้
ผู้บังคับบัญชาใช้ในการพิจารณามอบหมายงานและป้องกันการเข้าไปมีส่วนร่วมในงานจัดหาของผู้บริหารและพนักงานที่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
9.12 จริยธรรมธุรกิจ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นวิถีทางชี้นา
การดาเนินธุรกิจที่ดี สาหรับให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพและจริยธรรม โดยมีการเคารพสิทธิ
และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างให้เกิด ความเชื่อมั่นและการยอมรับในการดาเนินงาน ที่มี
ประสิทธิภาพและโปร่งใสของ ปตท.สผ. และสร้างคุณค่าระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นส่วนหนึ่งของ “การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)”
ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2532 และมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
โดยฉบับปัจจุบันได้รับอนุมัติ จากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ. โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
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จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างคาถาม รวมถึงข้อ มูลเพื่อการศึกษา
เพิ่มเติมและหน่วยงานผู้รับผิดชอบในแต่ละเรื่อง จานวน 10 เรื่อง ที่สะท้อนถึงคุณค่ าองค์กรในการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งกรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(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 ซึ่งทุกคนต้องลงนามในพันธสัญญาที่จะยึดถือการกากับดูแลกิจการที่ดี และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
เป็นหลักปฏิบัติในการดาเนินงานด้วยมาตรฐานขั้นสูงสุด นอกจากนี้ ได้แจกจ่ายให้แก่ผู้ร่วมทุน หน่วยงานกากับดูแล หน่วยงานที่ ปตท.สผ.
ติดต่อเป็นประจา และผู้ที่สนใจเมื่อติดต่อขอมา รวมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ภายใต้หัวข้อเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้
ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง 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 2560
โดยนาผลการประเมินของปี 2559 มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานของปีถัดไปด้วย เพื่อจะได้พัฒนาการดาเนินงาน
ให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
9.13 ระบบการควบคุมภายใน
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนากรอบการควบคุ มภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013)
มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า การดาเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อ ย่างคุ้มค่า
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
และขอบเขตความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงกากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ปตท.สผ. ได้นา
แนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000 มาประยุกต์ใช้และได้มีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร โดยมีการพิจารณา
ความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญ ที่อาจจะกระทบกับการดาเนินธุรกิจ เพื่อที่จะ
สามารถจัดการได้อย่างทันเหตุการณ์
3.

มำตรกำรควบคุม (Control Activities)

ปตท.สผ. กาหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานนั้นๆ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรูป แบบเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น มีมาตรการควบคุมผ่านทางนโยบาย
วิธีปฏิบัติงาน มีมาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี เป็นต้น และมีการทบทวนมาตรการควบคุมอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริม
ให้พนักงานตระหนักถึงความสาคัญของการปฏิบัติตามมาตรการควบคุม กฎระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามที่ได้ออกแบบไว้
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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 บริษัทมีกระบวนการสื่อสารข้อมูลภายในและภายนอกองค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้ รวมถึงมีช่องทางการสื่อสารพิเศษ
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย
5.

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งในรูปแบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานและการประเมินผลอิสระ
เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป หากพบข้อบกพร่อง
บริษัทได้กาหนดแผนการปรับปรุงและผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างทันเหตุการณ์ สาหรับการประเมินผลอิสระ บริษัทได้จัดให้มีการ
ประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการเป็นประจาทุกปี และการตรวจสอบโดยสายงานตรวจสอบ ซึ่งเป็น
หน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ ผลการประเมินความเพี ยงพอของระบบการควบคุมภายในประจาปี 2560 ปรากฏในหมวด “การควบคุมภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง”
9.14 การบริหารความเสี่ยง
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 และมีนโยบายบริห ารความเสี่ยงที่กาหนดให้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน 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 ทาหน้าที่ดูแลความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง และประสิทธิผลของการจัดการความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร
และรายงานให้ฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการปลูกฝัง
วัฒนธรรมและจิตสานึกในการบริหารจัดการความเสี่ยงในการปฏิบัติงานแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร
9.15 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.15.1 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1)

ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

ในรอบปีบัญชี 2560 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. และบริษัทย่อยทั้งในและต่างประเทศมี ค่าตอบแทนการสอบบัญ ชีให้แก่
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสานักงานสอบบัญชีอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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(2)

ค่าบริการอื่น* (Non-Audit Fee)

สาหรับปี 2560 ปตท.สผ. มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ สตง. จานวนรวม 0.5 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมในการจัดทาหนังสือ Comfort Letter เพื่อประกอบการออกและเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
* หมายเหตุ:

"ค่าบริการอื่น" ในที่นี้ เป็นคาที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

9.15.2 สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2558-2560)
สตง. ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่องบการเงินรวมของ ปตท.สผ. อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
9.16 การปฏิบตั ติ ามหลักการกากับดูแลกิจการทีด่ ีในเรือ่ งอืน่ ๆ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและยึดมั่นในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ในระดับสากล โดยการนาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้นั้น จะคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม การดาเนินธุร กิจ
ของบริษัท และประโยชน์ต่อ บริษัท ผู้ถือ หุ้น และผู้มีส่ว นได้เสีย โดยรวมด้วย โดยมีเรื่อ งที่ ปตท.สผ. มีค วามก้าวหน้า ในการดาเนินการ
มากกว่าแนวปฏิบัติที่ดที ี่เกี่ยวข้อง เช่น
(1) ในการเลือกตั้งกรรมการที่กรรมการแต่ละคนจะต้องได้รับคะแนนเสียงเกินกว่ากึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
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) คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งกรรมการเพศหญิงซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิ สระและจบการศึกษาด้านบัญชีโดยตรงเป็น
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

ส่วนที่ 2 หน้า 71

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
(9) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้งและประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้งในปี 2560
เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย และได้แจ้งให้ CEO ทราบ
ถึงผลการประชุมด้วย
(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 ะบบการติ ด ตามการดาเนิน งานในเรื่อ งนี้ โดยคณะกรรมการบรรษัท ภิบ าลเป็น ผู้กาหนดแผนงาน และดัช นี
วัดผลการดาเนินงาน โดยมีการติดตามผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีการขยายการดาเนินการ
ไปสู่ผู้ค้าเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมที่ดีในกลุ่มธุรกิจและสังคมโดยรวม โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “จริยธรรมธุรกิจ”
(12) การจัดบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
(CG Code) ภายใต้ชื่องาน “CG Code: A Key to achieve Collaborative Leadership and Long-Term Performance โดยนายรพี สุจริตกุล
เลขาธิการ คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาเป็นวิทยากร และมีคณะกรรมการ ปตท.สผ. ผู้บริหารระดับสูงของ ปตท.สผ.
และกรรมการบริษัทย่อย เข้าร่วมฟังบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนาผลมาใช้ในการสร้างคุณค่าแก่กิจการอย่างยั่งยืน
(13) ในปี 2560 ปตท.สผ. ได้ กาหนดให้มีการสารวจมุมมองด้านการกากับดูแ ลกิจการที่ดีแ ละจริยธรรมธุรกิจของ ปตท.สผ.
(CG&BE Perception Survey) จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขึ้นเป็นปีแรก และได้กาหนดเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ปตท.สผ. ประจาปี 2560 ทั้งนี้การสารวจมุมมองดังกล่าวจัดทาโดยที่ปรึกษาอิสระจากภายนอก ครอบคลุมผู้มีส่วนได้เสียหลักของ ปตท.สผ.
ทั้งภายในและภายนอกบริษัทกว่า 3,500 คน แบ่งออกเป็น 5 กลุ่มหลัก ได้แก่ (1) หน่วยงานภาครัฐ (2) ผู้ร่วมทุน (Partners) ในโครงการหลัก
ของ ปตท.สผ. (3) คู่ค้า (Vendors) ที่มีผลกระทบสูงต่อบริษัท (4) ชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติงาน (Community) และ (5) ผู้บริหารและพนักงาน
ปตท.สผ. ทั้งหมด (โดยไม่รวมคณะกรรมการบริษัท)
ผลการสารวจนาไปสู่การจัดทาแผนพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วนยิ่งขึ้น เช่น ด้านการเปิดเผยข้อมูล การสื่อสารด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและระบบการรับเรื่องร้องเรียนและ
ให้ความคุ้มครองกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เป็นต้น
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการดาเนินการในแนวทางอื่นๆ ด้วย ดังนี้
(1) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับความเป็ นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหาประธานกรรมการจาก
กรรมการอิสระเป็นลาดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผลหรือ มีความเหมาะสมในประเด็นอื่น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอื่น รวมทั้ง
พิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่นๆ ด้วย เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ ทางาน รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นาที่ดี เป็นต้น
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการต่างๆ ในการตรวจสอบการทาหน้าที่ด้วย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ
“ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย
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(2) ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดให้มีจานวนกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 15 คน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25 60
ปตท.สผ. มีจานวนกรรมการทั้งสิ้น 15 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับ ปตท.สผ. และสภาพแวดล้อ มทางธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา เพื่อช่วยติดตามดูแลในด้านต่างๆ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
จานวน 5 คณะ โดยมีขอบเขตอานาจหน้าที่ชัดเจนระบุไว้ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะเป็นประจาทุกปีด้วย
(3) เนื่ อ งจาก ปตท.สผ. มี สถานะเป็ น รัฐ วิสาหกิ จ ตามพระราชบั ญ ญั ติ วิธีก ารงบประมาณ พ.ศ. 2502 ปตท.สผ. จึ งต้ อ งมี
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีภายนอกของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือแล้ว
(4) แม้ว่า ปตท.สผ. จะมีสัดส่วนของหุ้น Free Float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด แต่ ปตท.สผ.
ให้ความสาคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น
รายย่อยอยู่เสมอ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย
(5) ปตท.สผ. มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่ององค์ประชุมขั้นต่า ในการลงมติการประชุมว่าต้อ งมีกรรมการ อยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนกรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี้ หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกาหนดว่าในกรณีที่
กรรมการขาดประชุมเกินกว่าสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรจะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ และกาหนด
ดัชนีให้การเข้าร่วมประชุมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Target) อีกด้วย ประกอบกับ
ปตท.สผ. ได้กาหนดวันและเวลาประชุมคณะกรรมการไว้ล่วงหน้าตลอดทั้งปี เพื่อให้กรรมการสามารถวางแผนตารางงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยในรอบปี 2560 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 ซึ่งเป็น
โครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างแรงจูงใจในการทางานและสร้างความภักดีและเป็นเจ้าขององค์กรในระยะยาว
(7) เนื่องจากข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดให้เลือกตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก โดยผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียง
เท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ ดังนั้น ปตท.สผ. จึงไม่ได้กาหนดวิธีการลงคะแนนเสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting)
อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอ
บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า เป็นต้น
(8) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้า
อย่างเพียงพอและเหมาะสม อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยเร็ว เช่น สิทธิในการได้รับเงินปันผล ปตท.สผ. จึงจัดให้มี
การประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปี นอกจากนี้ เนื่องจาก ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ
ปตท.สผ. จึงต้องใช้ระยะเวลาในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย จึงทาให้ปัจจุบัน ปตท.สผ. จัดส่งหนังสือ
เชิญ ประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 19 วันก่อนประชุม อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญ ประชุมผู้ถือ หุ้นบนเว็บไซต์ของ
ปตท.สผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย
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9.17 รางวัลต่างๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
(1) การประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย
(Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจาปี 2560 ซึ่งมี หลักเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ ASEAN
CG Scorecard โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย ปตท.สผ. ได้รับการประเมิน ในระดับสูงสุดต่อเนื่องมา
ตั้งแต่การประเมินครั้งแรกของ IOD ในปี 2544
(2) การได้รับยกย่องให้เป็นตัวอย่างที่ดีในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการจัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ซึ่งได้รับคะแนนเต็มเป็นครั้งที่ 5
(3) รางวัลจากนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง ได้แก่ (1) The Asset Corporate Awards ระดับ Platinum ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
ที่มอบให้แก่บริษัทที่มีผลงานเป็นเลิศทั้ง 5 ด้าน คือ ผลการดาเนินงานทางการเงิน การจัดการ การกากับดูแลกิจการที่ดี ความรับผิดชอบต่อสังคม
ความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อ ม และนักลงทุนสัมพันธ์ โดยได้รับเป็นปีที่ 9 ติดต่อ กัน (2) รางวัล The Asset Best Initiative in Innovation
เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน และ (3) The Asset Best Investor Relations Team Award” เป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน
(4) รางวัลจากนิตยสาร Corporate Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย
ได้แก่ (1) Asia’s Best CFO (Investor Relations) ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 (2) รางวัล Best Investor Relations Company (Thailand) ได้รับ
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 5 และ (3) รางวั ล Asia’s Best Environmental Responsibility ได้ รั บ ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 4 โดยรางวั ล ดั งกล่ าวสะท้ อ นถึ ง
ความสาเร็จและความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการทางการเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และการดูแลสิ่งแวดล้อมของ ปตท.สผ.
(5) ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ระดับโลก
ในกลุ่มธุรกิจน้ามันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย
DJSI เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน
ของ 2,500 บริษัทชั้นนาทั่วโลก
(6) ได้ รับ คั ดเลื อ กเป็ น สมาชิ กของดัช นี FTSE4Good Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index ประจ าปี 2560
เป็น ปีที่ 2 จากบริษัท FTSE Russell จากัด ซึ่งเป็น บริษั ทผู้เชี่ยวชาญด้านการพั ฒ นาดัชนี ลงทุน ชั้นนาระดับโลก โดยเป็นดั ชนี วั ด ผลการ
ดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมภิบาล (ESG) ให้กับบริษัทที่ดาเนินธุรกิจในตลาดเกิดใหม่ (Emerging Market)
(7) รางวัลจากงาน SET Awards 2017 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้แ ก่
(1) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสั มพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดสูงกว่า
1 แสนล้านบาท เป็นรางวัลที่มอบให้แ ก่บริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้านการดาเนินกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ (2) รางวัลบริษัท
ด้านนวัตกรรมดีเด่น (Outstanding Innovative Company Awards) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ หรือบริษัท
หลั ก ทรัพ ย์จั ด การกองทุ น ที่ ให้ ค วามส าคั ญ ต่ อ นวัต กรรมและมีผ ลงานนวัต กรรมที่ โดดเด่ น เป็ น รูป ธรรม และสร้า งประโยชน์ ต่ อ บริษั ท
อุตสาหกรรม รวมถึงประเทศชาติ ซึ่งในปีนี้ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลจากระบบบริหารงาน ECSPM: Enterprise Change, SSHE and Project
Management Platform ที่ครอบคลุมตั้งแต่การป้องกันวางแผนและควบคุมการเปลี่ยนแปลงของระบบและอุปกรณ์การผลิต ช่วยในการบริหาร
โครงการได้มากกว่า 100 โครงการในเวลาเดียวกัน
(8) รางวัล Thailand Sustainability Investment 2017 หรือ รายชื่อหุ้นยั่งยืนประจาปี 2560 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ในฐานะที่ ปตท.สผ. เป็นบริษัทจดทะเบียนที่ดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคานึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social
and Governance: ESG) ควบคู่ไปกับการมีผลประกอบการที่ดี รวมทั้งการที่องค์กรได้การรับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI) ระดับโลกในกลุ่มน้ามันและก๊าซ
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(9) รางวัล Sustainability Report Award 2017 – Best category หรือ รางวัลรายงานความยั่งยืนประเภทดีเยี่ยม จากสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย และสถาบันไทยพัฒน์ จากความโดดเด่น
ของ ปตท.สผ. ในการเปิดเผยข้อมูลผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกากับดูแลกิจการ ที่มุ่งสู่การพัฒนาอย่ายั่งยืน โดยตัดสิ น
จากความสมบูรณ์ของรายงาน ความน่าเชื่อถือ และการนาเสนอ ทั้งนี้ นับเป็นปีที่ 5 ที่ ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าว
(10) รางวัลบริหารจัดการดีเด่น สาขาความเป็นเลิศด้านการบริหารทางการเงิน (Financial Management Excellence) จากพิธี
ประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2016 ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
(TMA) ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬามหาวิทยาลัย เพื่อเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ และ
มีความเหมาะสมเป็นองค์กรต้นแบบในการพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการ โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าว ในฐานะที่มีการบริหาร
จัดการทางการเงินที่ดีเลิศ และมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
(11) ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัทพลังงานระดับโลก หรือ “Top 100 Global Energy Leaders” แห่งปี 2560 จากการ
จัดอันดับของ “ทอมสัน รอยเตอร์ส” ผู้นาระดับโลกทางด้านแหล่งข้อมูลข่าวสาร ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของโลกที่มีการจัดอันดับบริษัทพลังงาน
โดยมีการพิจารณาในมิติด้านต่างๆ อย่างครอบคลุม โดยพิจารณาจากองค์ประกอบ 8 ประการคือ ด้านการเงิน ด้านการบริหารจัดการและ
ความมั่นใจของนักลงทุน ด้านความเสี่ยงและการปรับตัว ด้า นการปฏิบัติตามกฎหมาย ด้านนวัตกรรม ด้านบุคลากรและความรับผิดชอบ
ต่อสังคม ด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านชื่อเสียงองค์กร
(12) รางวัลระดับ Water A List จาก Carbon Disclosure Project หรือ CDP ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงผลกาไรเพื่อสาธารณประโยชน์
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม ในโอกาสที่ ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับจาก CDP ให้เป็นผู้นาระดับโลกด้านการบริหารจัดการน้า
อย่างยั่งยืน จากผลการดาเนินงานด้านการบริหารจัดการน้าอย่างยั่งยืนในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในกลุ่มบริ ษัท
ผู้นาด้านการบริหารจัดการสภาพอากาศต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 โดย ปตท.สผ. เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับรางวัล
ระดับผู้นาในทั้งสองสาขาจาก CDP ในปี 2560
(13) รางวัล Best use of multimedia for IR จากนิตยสาร IR Magazine ในงาน The IR Magazine Awards & Conference South
East Asia 2017 โดยรางวัลดังกล่าวมอบให้กับบริษัทที่มีผลงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์โดดเด่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการนาเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอข้อมูลและสื่อสารแก่นักลงทุนอย่างสร้างสรรค์
(14) รางวัล Duty of Care Awards 2017 สาขา Communications จากมูลนิธิอินเตอร์เนชั่นแนล เอสโอเอส โดย ปตท.สผ. เป็น
บริษัทแรกในประเทศไทยที่ได้รับรางวัลดังกล่าว จากการให้ความสาคัญในเรื่อง ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม โดย ปตท.สผ.
ได้สร้างวีดีโอ SOS เพื่อสื่อสารให้พนักงานตระหนักและรับรู้ถึงความเสี่ยงด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยในการเดินทางรวมทั้งมีมาตรการ
ป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างปฏิบัติงานหรือเดินทางไปทางานในต่างประเทศ
(15) รางวั ล Platinum Award ซึ่ งเป็ นรางวั ลสู งสุ ดประเภท Best Community Program จากงาน The 9th Annual Global CSR Summit
and Awards and the Global Good Governance Awards จากการดาเนินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน หรือ SIOLA (Stimulation,
Intervention, Optimization of Services for Children) ในประเทศอินโดนีเซีย โดยเป็นโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ริเริ่มขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ด้านการสร้างเสริมพัฒนาและสุขภาพของเด็ก รวมถึงการให้คาปรึกษาแก่ครอบครัว และการสนับสนุนสินเชื่อทางการเงินในระดับ
ฐานราก (Microfinance)
(16) รางวัล Bronze Stevie Award ประเภท Innovation in Community Relations ของ The Asia-Pacific Stevie Awards จาก
การดาเนิ นโครงการเพื่ อ สังคมและชุมชน 2 โครงการ ได้แ ก่ โครงการศูนย์พัฒ นาเด็กก่อ นวัยเรียน (SIOLA) ในประเทศอินโดนีเซีย และ
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ที่ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
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9.18 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
9.18.1 รำยงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในการดาเนินงาน
และได้พัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล
ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่กากับและส่งเสริม
ให้มีการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่ว นใหญ่ ที่ดารง
ตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ ดังนี้
(1) ประเมินและทบทวนการกากับดูแลกิจการที่ดีแ ละจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้อ งกับกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนา รวมทั้งข้อเสนอแนะของสถาบันต่างๆ และนาเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การปรับปรุงระเบียบการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(2) ส่งเสริมให้การดาเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงการพิจารณารับทราบ
การดาเนินการในเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจาก CG Hotline เป็นประจาทุกไตรมาส
(3) กากับดูแลให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การควบคุมภายในที่เหมาะสม เพื่อปลูกฝังให้เป็นวัฒ นธรรมองค์กร พร้อมทั้งส่งเสริมให้คู่ค้าดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส และปฏิบั ติตาม
นโยบายของกลุ่ม ปตท.สผ. ในการต่อต้านคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
(4)
ให้ข้อแนะนาและติดตามความคืบหน้าของผลการดาเนินงานแผนกลยุทธ์ระยะยาวสาหรับโครงการเพื่อสังคมและ
การสื่อสารองค์กรระยะยาวปี 2559 – 2563 ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรายไตรมาส เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. เติบโตอย่างยั่งยืน
และได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน
(5) พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของการนาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 (CG Code)
ไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน และรายงานการปฏิบัติ
ตาม CG Code ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสากล เพื่อเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย (Stakeholders) ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการประชุ มต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เป็นประจา ทั้งนี้ ในรอบปี 2560
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ ในการให้ความเห็น
เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสม

พลเรือเอก

ธนะรัตน์ อุบล

(ธนะรัตน์ อุบล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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9.18.2 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจตามกลยุทธ์การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยรักษาความสมดุลของการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
ทั้งด้านธุรกิจ และจริยธรรมทางธุรกิจ มุ่งเน้นการเป็นองค์กรที่โปร่งใส เป็นธรรม และดาเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและผลักดัน
ให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลที่ดี มีการดาเนินงานตามนโยบายต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีระบบการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในที่เพียงพอ เหมาะสม สามารถรองรับสภาวะแวดล้อ มทางธุร กิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงกากับดูแล
ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กาหนดและดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. ที่เป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน โดยอย่างน้อย
1 คน ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้องของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ในปี 2560 คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้มีการ
หารือร่วมกับฝ่ายจัดการ ผู้ตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีในเรื่องที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังนี้
(1)

กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปีของ ปตท.สผ. ร่วมกับฝ่ายจัดการ
โดยมีผู้สอบบัญ ชี (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส โดยเห็นว่าระบบบัญ ชีแ ละรายงานทางการเงินของ
ปตท.สผ. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด กฎหมาย มาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เพื่อให้การจัดทางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น ต่อ การจัดทารายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ ข องฝ่ายจัดการ ( MD&A) โดยให้
ครอบคลุมการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงาน และงบการเงิน ตลอดจนการอธิบายถึงการบริหารจัดการ รวมทั้ง
แผนการดาเนินงานของบริษัทเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว อีกทั้งให้ความสาคัญกับเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงาน
ผู้สอบบัญชี ซึ่งมีการกล่าวถึงการใช้ตัวเลขประมาณการ และข้อสมมติที่ฝ่ายจัดการต้องใช้ดุลยพินิจนั้นต้องมาจากแหล่งอ้างอิงที่มีมาตรฐาน
และเชื่อถือได้ และ/หรือ มาจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชานาญการในเรื่องนั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการประมาณการดังกล่าวถูกต้องเหมาะสม
(2)

กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทาน และให้ความเห็นชอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กรและ
การประเมินตามแบบการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) ซึ่งพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการดาเนินธุรกิจ โดยเน้นให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาวะธุรกิจ อีกทั้งสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ซึ่งจะช่วย
ป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้มีการหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน เพื่อให้มั่นใจว่าการกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทในด้าน
ของความเสี่ยง การควบคุมภายใน และจริยธรรมทางธุรกิจมีแนวทางและการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกัน
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(3)

กำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสาคัญ ทั้งนี้
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และเห็นว่าบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและมีราคาที่ยุติธรรม
โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทารายการแล้ว
(4)

กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท รวมทั้งให้มีหน่วยงานรับผิดชอบติดตาม
และศึกษาร่างกฎหมายที่ออกมาใหม่ ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่กลุ่ม ปตท.สผ. ไปลงทุน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้รับทราบ
รายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจากฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องจากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(5)

กำรกำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกปี เพื่อให้สอดคล้องตามสถานการณ์และการดาเนินธุรกิจในปัจจุบัน นอกจากการสอบทานรายงานการ
ตรวจสอบในเรื่องต่างๆ และการติดตามผลการแก้ไข หรือปรับปรุงประเด็นตรวจพบทั้งในส่วนของการตรวจสอบภายในบริษัท (Internal Audit)
และโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audit) แล้วนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้มีส่วนผลักดันและสนับสนุนการดาเนินโครงการระบบสารสนเทศ
เพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System) ของกระบวนการจัดซื้อจนถึงกระบวนการชาระเงิน (Procure to Pay)
ซึ่งเป็นการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นเพื่อดาเนินการแก้ไขได้ทันต่อ เหตุการณ์
โดยในปี 2560 ได้ขยายผลไปใช้ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ที่ซึ่ง ปตท.สผ. มีการดาเนินงานอีกด้วย
(6)

กำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเสนอแต่งตั้งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. ซึ่งมี
ความเป็นอิสระและมี ประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้งพิจารณาเสนอ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปี 2560 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชี และหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และการนาเสนอเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters)
ในรายงานผู้สอบบัญชี
(7)

กำรกำกับดูแลด้ำนกำรป้องกันกำรเกิดทุจริต

คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการดาเนินงานและระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. เพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การส่งเสริมให้บริษัทดาเนินการจัดหา
โดยวิธีการประมูล เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสอบทานได้ อีกทั้งบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่ในการสอบทาน
ผลการประเมินตามแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต ซึ่งเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบเป็นประจา ทั้งนี้ ในรอบปี 2560
คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน โดยได้ให้ข้อคิดเห็นและคาแนะนาต่างๆ ซึ่งช่วยส่งเสริม
การกากับดูแลกิจการที่ดี ทาให้บริษัทมีมาตรฐานการดาเนินงานที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนาในธุรกิจเดียวกัน ซึ่งโดยรวมมีความเห็นว่า
รายงานข้อมูลทางการเงินของบริษัท มีความถูกต้อง สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นมาตรฐานสากล บริษัทมีการดาเนิน
ธุรกิจตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องครบถ้วน มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการกากับดูแล
กิจการที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ โดยจากผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการ
บริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลการประเมินตัวเอง สรุปได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก

อำพน กิตติอำพน
(นายอาพน กิตติอาพน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
9.18.3 รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กาหนดให้มีก ารแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาอย่างน้อย 3 คน กรรมการ
ส่วนใหญ่ต้อ งเป็นกรรมการอิสระ มีหน้าที่ รับผิดชอบ ในการพิจารณาโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการ ทั้งในเรื่องจานวน
คณะกรรมการที่เหมาะสมกับขนาด ประเภท และความซับซ้อนของธุรกิจ คุณสมบัติกรรมการในด้านทักษะ ความรู้ ประสบการณ์ ที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจของ ปตท.สผ. การกาหนดหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อดารงตาแหน่งกรรมการให้เหมาะสม หลักเกณฑ์การเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอชื่อกรรมการ รวมถึงการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารเพื่อให้การบริหารงานของ ปตท.สผ. ดาเนินไ ปได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
ในปี 2560 คณะกรรมการสรรหามีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นได้เข้าร่วม
ประชุมทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ดังนี้
(1) ทบทวน Skill Mix ของคณะกรรมการบริษัท เนื่องจากสภาวการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะด้านพลังงานมีความผันผวน
และมีปัจจัยความเสี่ยงในการเติบโตระยะยาว คณะกรรมการสรรหาเห็นควรเพิ่ม Specific Skill ด้านการพัฒนาองค์กร (Organization Change &
Development) เพื่อตอบสนองต่อสภาวการณ์ทางธุรกิจที่มีแนวโน้มจะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต เพื่อให้องค์กรยังคงความสามารถในการแข่งขัน
และแสวงหาลู่ทางการลงทุนอื่นตามแผนกลยุทธ์องค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
(2) พิจารณากาหนด Target Skill Mix เพื่อสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจาปี 2560 โดยพิจารณาตาม
สภาวการณ์และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจในแต่ละปี เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นข้อมูลในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ปตท.สผ. ต่อไป
(3) สรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตาม Skill Mix เพื่อเสนอชื่อเป็นกรรมการเมื่อมีตาแหน่งว่างลงหรือครบวาระ
และนาเสนอคณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการบริษัท โดยคานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ
ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดารงตาแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน
(Conflict of Interest) ด้วย
(4)

พิจารณาเสนอชื่อกรรมการที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการบริษัทเมื่อ มี

ตาแหน่งว่างลง
(5) พิจารณา Board Performance Target แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ประธานกรรมการ และรายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
(6) พิจารณาระบบการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งผู้บริหารระดับสูงเพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสาหรับการเติบโต
ขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการสรรหาได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจา ทั้งนี้ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการ
สรรหาได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความรอบคอบและเป็นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม
อำพน กิตติอำพน
(นายอาพน กิตติอาพน)
ประธานกรรมการสรรหา
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
9.18.4 รำยงำนของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
ตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กาหนดให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่พิจารณาความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รวมทั้งโครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยมี
หลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
ในปี 2560 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 2 ครั้ง โดยกรรมการกาหนดค่าตอบแทนทุกคนเข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังนี้
(1) พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็น
อัตราที่เทียบเคียงกับบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมลักษณะเดียวกัน และมีขนาดใกล้เคียงกัน ประกอบกับผลประกอบการของ ปตท.สผ.
รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจโดยรวม
(2) พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคานึงถึงความเหมาะสม
กับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงผลประกอบการของ ปตท.สผ. และเทียบเคียงได้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจา ทั้งนี้ ในรอบปี 2560
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นอิสระ ตลอดจนได้ให้ความเห็น
อย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานด้วยหลักความเสมอภาค
ยุติธรรม โปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. และตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์กาหนด

อัชพร จำรุจินดำ
(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
9.18.5 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปี 2560 ยังคงเป็นปีแห่งความผันผวนและความท้าทายของธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม จากสภาวะราคาน้ามันที่คงอยู่
ในระดับต่า ความต้องการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลที่มีแนวโน้มลดลง การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ (Disruptive Technology)
ในขณะเดียวกัน ปตท.สผ. ยังต้องเผชิญกับปัจจัยความเสี่ยงอื่นจากทั้งภายในและภายนอกองค์กร อาทิ การนาเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
เพื่อทดแทนการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ ความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการประมูลแปลงสั มปทานที่จะสิ้นสุดอายุลง การเปลี่ยนแปลงของ
กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ รวมถึงปริมาณสารองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. ที่อยู่ในระดับต่า ซึ่งอาจส่งผลกระทบ
ต่อการบรรลุเป้าหมายของบริษัท ดังนั้น กรรมการบริหารความเสี่ยงจึงมีบทบาทสาคัญ ในการติดตามและบ ริหารจัดการความเสี่ยงให้มี
ประสิทธิภาพ คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน
โดยต้องเป็นกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 คน โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีจานวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ
3 คน ทาหน้ าที่ ก ากั บ ดู แ ลการบริห ารความเสี่ ยงขององค์ก รในภาพรวมให้ อ ยู่ภ ายใต้ น โยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ ย งที่ ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้งพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัยเสี่ยงข้างต้น ตั้งแต่การวางแผนกลยุทธ์ การลงทุน
ขีดความสามารถองค์กร เพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับธุรกิจ
ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 13 ครั้ง ซึ่งสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่
ในปี 2560 ได้ดังนี้
(1) บริหารจัดการความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ เพื่อลดผลกระทบต่อการดาเนินงานและตอบสนองต่อ สิ่งแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยจัดให้มี External Environment and Strategic Review Session เพื่อ ให้มีการนาเสนอมุมมองจากทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร พิจารณาความเสี่ยงต่างๆ ในการดาเนินกลยุทธ์ภายใต้แนวทาง 3R (RESET, REFOCUS, RENEW) และพิจารณาการดาเนินงาน
ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แนวทางกลยุ ท ธ์ มุ่ งเน้ น การบริห ารความเสี่ ย งในเรื่อ งการปฏิ บั ติ ต ามแผนกลยุ ท ธ์ ให้ เกิ ด ผลส าเร็จ (Execution Risk)
นอกจากนั้น ยังพิจารณาแนวทางการขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการสารวจและผลิตและธุรกิจต้นน้าที่เกี่ยวข้องกับพลังงาน เพื่ อการ
เติบโตอย่างยั่งยืนด้วย
(2) ผลักดันให้องค์กรพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อยู่เสมอ เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อบริษัทน้อยที่สุด
ทั้งในเรื่องภาพลักษณ์และผลกระทบทางการเงิน โดยเสนอแนะให้มีการการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการจัดทาและหยิบยกประเด็น
ความเสี่ยงระดับองค์กร (Corporate Risk) ให้รวดเร็วและทันเวลา การจัดทากรอบแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับคดีความและ
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal & Compliance risk) เพื่อติดตามเป็นการเฉพาะ ส่งผลให้มีการพิจารณาความเสี่ยงในบริบทที่ครอบคลุมมากขึ้น
(3) พิจารณากลั่นกรองโครงการลงทุนใหม่ ทั้งโครงการที่อยู่ในระยะเวลาสารวจ การเข้าซื้อหรือควบรวมกิจการ และโครงการ
ลงทุนร่วมกับบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) สาหรับธุรกิจ LNG รวมทั้งการเตรียมการเพื่อเข้าร่วมประมูลโครงการที่สิ้นสุด สัมปทานในอ่าวไทย
โดยพิจารณาประเด็นความเสี่ยง ความสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ การเพิ่มมูลค่าในพอร์ทการลงทุน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่างๆ อาทิ การวิเคราะห์สถานการณ์เลวร้ายที่สุด และจัดทาแผนรองรับ การขอความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากภาครัฐ การปรับปรุ ง
กรอบในการตัดสินใจเรื่องการลงทุนซึ่งสะท้อนระดับความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เป็นต้น
(4) ปรับปรุงการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภ าพยิ่งขึ้น โดยเสนอแนะให้มีการจัดรูปแบบ
การนาเสนอที่เป็นมาตรฐานสาหรับวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการเข้าใจง่ายและพิจารณาให้ความเห็นชอบได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
การประชุมอย่างไม่เป็นทางการร่วมกับฝ่ายจัดการ
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นอกเหนือจากเรื่องข้างต้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงอื่นๆ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง
ให้อยู่ภายในขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ความเสี่ยงทางด้านปฏิบัติการ เป็นต้น
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการประชุมและข้อคิดเห็น ให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบเป็นประจาทุกเดือน
ทั้งนี้ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายในการบริหารความเสี่ยงอย่ างครบถ้วนและเป็นระบบ
ด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ อย่างเหมาะสมแล้ว

เศรษฐพุฒิ สุทธิวำทนฤพุฒิ
(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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9.18.6 รำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการอิสระเพื่อส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการเป็นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. โดยรวม เพื่อให้ผู้ถื อหุ้นทุกราย นักลงทุน และผู้มีส่วน
ได้เสียทุกฝ่าย ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน โดยการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.
นักลงทุน และผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างอิสระ โปร่งใส โดยไม่มีส่วนได้เสียใดๆ เพื่อให้การทางานของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. กาหนดให้มีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่
ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนดไว้ให้มีกรรมการอิสระในสัดส่วน 1 ใน 3
ของจานวนกรรมการทั้งคณะ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. มีกรรมการอิสระ 9 คน จากกรรมการทั้งคณะ 15 คน
ในปี 2560 คณะกรรมการอิสระมีการประชุมรวม 4 ครั้ง โดยกรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้นเข้าร่วม
ประชุมครบทุกครั้ง ซึ่งสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2560 ได้ดังนี้
(1) พิจารณาคุณ สมบัติกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และสอบทานกับหลักเกณฑ์กรรมการอิสระของ
ปตท.สผ. เพื่อให้สอดคล้องกัน
(2) พิจารณาหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ฉบับใหม่ของ ก.ล.ต. ที่เน้น
การบูรณาการประเด็นทางสังคมและสิ่งแวดล้อมเข้าไปอยู่ในกระบวนการทางธุรกิจ ตั้งแต่การกาหนดทิศทาง กลยุทธ์ กระบวนการดาเนินงาน
การติดตาม และการรายงาน เพื่อให้คณะกรรมการใช้เป็นกรอบในการกากับดูแลให้บริษัทดาเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมและเป็นไปเพื่อการสร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน
(3) พิจารณาแนวทางการบริหารองค์กรเพื่อการเติบโตระยะยาว ทั้งในเรื่องแผนกลยุทธ์และการดาเนินงานตามแผน
โครงสร้างองค์กรและด้านทรัพยากรบุคคล ระบบการเตรียมความพร้อมสาหรับผู้บริหารระดับสูงเพื่อรองรับการเติบโตทั้งในด้า นธุรกิจสารวจ
และผลิตปิโตรเลียมและธุรกิจใหม่ในอนาคต
(4) พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มปริมาณการขายน้ามันและก๊าซ รวมถึงการวิเคราะห์ ติดตาม ผลกระทบ
ที่อาจเกิดขึ้นจากการนาเข้า LNG เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตและการส่งมอบให้กับ ปตท. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ปตท.สผ. ต่อไป
(5) กาหนดการประชุมคณะกรรมการอิสระประจาปี 2561 และพิจารณารายงาน การดาเนินงานของคณะกรรมการอิสระ
เพื่อเปิดเผยในรายงานประจาปี 2560
(6) ให้ความเห็นและซักถามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระในการพิจารณาระเบียบวาระที่มีรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม รวมถึง
มีบทบาทในการส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่งใส โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระจะต้องไม่เข้าร่ วม
ประชุมและไม่ออกเสียง เพื่อให้การอภิปรายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่มีอิทธิพลใดๆ อยู่เหนือการตัดสินใจที่เป็นอิสระ เพื่อให้มั่นใจว่า
การตัดสินใจนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท และไม่เป็นการลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อยและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ
คณะกรรมการอิสระได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบเป็นประจา ทั้งนี้ ในรอบปี 2560 คณะกรรมการ
อิสระปฏิบัติหน้าที่โดยเสนอแนะและให้ความเห็นในเรื่องที่สาคัญ และเป็นประโยชน์ต่อ บริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อช่วยให้
คณะกรรมการ 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 โดย ปตท.สผ. ได้ยึด แนวทางการพัฒ นาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development หรือ SD) ซึ่ง เป็น ไปในทิศทาง
เดียวกันกับมาตรฐานของสหประชาชาติและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development
Goals หรือ SDGs) หลักการของข้อ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UN Global Compact Principles) แนวทางความรับผิดชอบต่อ สังคม
(ISO 26000) Global Reporting Initiative (GRI) และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) โดยการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ของ ปตท.สผ. สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs)
ที่ 3, 4, 7, 8 และ 16 พร้อมทั้งได้น้อมนาปรัชาาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินุุรกิจของ ปตท.สผ. อีกด้วย
ปตท.สผ. ได้ ก าหนดนโยบายด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น หรื อ G.R.O.W.T.H Policy ซึ่ ง ได้ ป ระกาศใช้ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รเพื่ อ แสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่มีความท้าทายในการสร้างการเจริาเติบโตทางุุรกิจอย่างยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินุุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pttep.com
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จั ดทาแนวปฏิ บัติ ด้านความยั่งยืน (Sustainable Development Guideline) โดยได้กาหนดแนวทางการ
ดาเนินงานของบริษัทในประเด็นที่สาคัา ต่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะมีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุมดูแลการดาเนินงานในแต่ละด้านสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร เช่น นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อ สังคมที่ยึดหลัก ISO 26000 นโยบายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อ ม ที่ยึดหลักปฏิบัติที่ดีของ
สมาคมผู้ผลิตน้ามันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers หรือ IOGP) และ International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) รวมถึงมาตรฐาน OHSAS 18001 และนโยบายด้านสิทุิมนุษยชนซึ่งประกอบกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยุรรมุุรกิจ การเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนุรรม ประเพณีและค่านิยม ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วน
ได้เสียอื่น เช่น สังคม คู่ค้า หรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากการดาเนินุุรกิจของ ปตท.สผ. เป็นต้น
สาหรับด้านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้ดาเนินงานโดยมีการสารวจข้อมูลและความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
อย่างละเอียดในปี 2560 ส่วนด้านการจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้แยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านนั้นๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสีย
แต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน จึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2560
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
ปตท.สผ. มีตัวชี้วัดการดาเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สั งคม และสิ่งแวดล้อ มในระดับบริษัท ทั้งในด้านการบริหารจัดการตาม
แผนงานความยั่งยืน และในด้านผลการดาเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินุุรกิจขององค์กร ดังนั้น กระบวนการทางุุรกิจต่างๆ ตั้งแต่
การวางแผนุุรกิจ การประเมินความเสี่ยงองค์กร กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดาเนินงานตาม
ตัวชี้วัด และการรายงานผลการดาเนินงาน จึงมีสาระสาคัาด้านการดาเนินุุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัดทั้งหมดมี
การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
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ปตท.สผ. ได้จัดทารายงานความยั่งยืนตามแนวทางของ Global Reporting Initiative รุ่นที่ 4 (GRI G4) ในระดับ Core ที่ยึดหลักการ
รายงานความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซ (Sustainability Reporting Guidelines & Oil and Gas Sector Supplement หรือ
OGSS) และกรอบการรายงานและบริห ารจัดการความยั่งยืน เช่น (1) Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability ของ
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) (2) Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
(3) AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (AA1000APS) ของ AccountAbility และ (4) SASB Materiality MapTM ของ
Sustainability Standards Board (SASB) เป็น ต้ น และยังมี ความสอดคล้อ งกับ การตอบสนองต่ อ เป้ าหมายการพั ฒ นาอย่างยั่งยืน ของ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) ตามเข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Compass) รวมถึง
การสื่ อ สารความก้าวหน้ าในการปฏิบั ติ ตามหลั ก 10 ประการ ของข้อ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC Advanced Level) อีกด้ วย
ปตท.สผ. จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัาต่อการดาเนินุุรกิจที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นข้อมูล
ที่สาคัาต่อบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงการดาเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2560
10.3 การดาเนินธุรกิจที่มผี ลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดปรากฏในหมวด “ข้อพิพาททางกฎหมาย”
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ปตท.สผ. เชื่อว่าการที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องได้รับแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
นอกจากการบริหารจัดการด้านดาเนินุุรกิจแล้ว ปตท.สผ. ได้ให้ความสาคัาในการดาเนินกิจกรรมเพื่อ สังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อให้ ปตท.สผ. และสังคมเติบโตร่วมกันในระยะยาว
ปตท.สผ. ได้กาหนดกรอบการดาเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการพื้นฐาน
ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนุรรม
ปตท.สผ. ได้จัดทาแผนกลยุทุ์ระยะยาวโครงการเพื่อสังคมและการสื่อสารองค์กร ปี 2559-2563 ที่มุ่งเน้นการดาเนินงานโครงการเพื่อ
ตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเพื่อให้เกิดผลลัพุ์เชิงบวกจากกิจกรรมที่มีนัยสาคัาต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้น
ดาเนินโครงการเพื่อสังคมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศ
สวนศรีนครเขื่อนขันุ์ (บางกะเจ้า) และโครงการ ปตท.สผ. ปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน โครงการ ปตท.สผ. รักษ์ทะเล รักษ์ชายหาด โครงการขยะสู่
พลังงาน โครงการ PTTEP Teenergy และโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2560
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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 2560 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นจากการประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่างๆ ตาม 5 องค์ประกอบ คือ (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
และ (5) และระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ว่าระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม และเมื่อพบ
ข้อบกพร่อง ก็ได้มีการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจของบริษัท และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ
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
สูงสุดที่ใช้ในการดาเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะต้องลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบัติ รวมถึงทบทวน
ประเมินตนเองเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์เป็นประจาทุกปี โดยในปี 2560 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์
CG&BE ให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนผ่านหลักสูตรและกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ
CG Code ฉบั บ ใหม่ โดยเลขาธิ การ ส านั กงาน ก.ล.ต. ให้แ ก่ค ณะกรรมการและผู้บ ริห ารระดั บ สูงของบริษั ท การจัด กิจกรรม CG&BE
Workshop สาหรับพนักงานที่ปฏิบัติงานในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และการปรับปรุง Online Training เรื่องการป้องกันการคอร์รัปชัน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ CG&BE ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่ผู้ร่วมทุน คู่ค้า/คู่ขาย และตัวแทนของ
บริษัทผ่านกิจกรรมการสัมมนาผู้ค้า (Vendor Symposium) ตลอดจนแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันร่วมกับภาครัฐ
และภาคประชาสังคมผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติและสากลอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น

มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต าม Code of Conduct เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า ผู้ บ ริ ห ารและพนั ก งานได้ น า
จริยธรรมธุรกิจไปใช้ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2560 ปตท.สผ. ได้รับผลการประเมิน CG ในระดับดีเลิศ (ระดับสูงสุด) จาก
โครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies หรือ CGR) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้จัดทาโครงการ
สารวจมุมมองเชิงลึกและความเชื่อมั่นของผู้มีส่วนได้เสียหลักที่มีต่อการดาเนินงานด้าน CG&BE ของบริษัท (CG&BE Perception Survey)
เพื่อนาผลสารวจที่ได้มาใช้ในการจัดทาและปรับปรุงแผนการปฏิบัติงานด้าน CG&BE ของ ปตท.สผ. ในเรื่องที่สาคัญต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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มีการกาหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทแยกจากฝ่ายจัดการอย่างชัดเจน ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีบทบาทในฐานะผู้กากับดูแลทิศทางการดาเนินงานและเป้าหมายของบริษัท โดยไม่ปฏิบัติงานประจาที่เป็นการดาเนินการตามปกติของ
ฝ่ายจัดการ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ฝ่ายจัดการจัดให้มีการควบคุมภายในที่ดีผ่านระเบียบและกระบวนการทางาน
ต่างๆ ที่ชัดเจนและเหมาะสม

มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรอย่างเหมาะสม มีความคล่องตัว เชื่อมโยง และประสานงานกันอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอานาจตามหลักการควบคุมภายในที่ดี โดยในปี 2560 บริษัทได้ปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีความผันผวน เช่น การจัดตั้งกลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจและองค์กร และหน่วยงานธุรกิจใหม่ รวมถึงการแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม เพื่อให้ดูแลงานด้าน Operations
ของบริษัท และการจัดตั้งคณะกรรมการปริมาณสารองปิโตรเลียม เพื่อกลั่นกรองและกากับดูแลกระบวนการประมาณปริมาณสารองปิโตรเลียม

มีการกาหนดสายการบังคับบัญชา อานาจความรับผิดชอบที่ชัดเจน และมีการมอบอานาจให้สอดคล้องกับหน้าที่
ความรับผิดชอบและความจาเป็นทางธุรกิจ โดยมีการจัดทาขอบข่ายความรับผิดชอบ (Functional Description) และเอกสารคู่มือการมอบอานาจ
(Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) โดยในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุง DAS ให้สอดคล้องตามโครงสร้างองค์กรที่เปลี่ยนแปลง

มีระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งบริษัทให้ความสาคัญในเรื่องการจูงใจ พัฒนา และ
รักษาบุคลากร โดยมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจตาม Capability Themes 5 ด้าน (1) การเพิ่ม
ระดับการผลิต (Operating Assets) (2) การเพิ่มความสาเร็จในการสารวจ (Exploration Success) (3) การพัฒนาโครงการ (Development
Projects) (4) การบริหารโครงการร่วมทุน (Joint Venture Management) และ (5) การเข้าซื้อและควบรวมกิจการ (Mergers and Acquisitions)
บริษัทยังมีการกาหนดระดับความรู้ความสามารถ เพื่อวางแผนการพัฒนาบุคลากรสาหรับรองรับแผนการเติบโตและขยายงานในอนาคต โดย
บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงแผนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทาแผนพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง
แผนสืบทอดงานของผู้บริหาร แผนการหมุนเวียนตาแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตาแหน่ง บริษัทยังให้ความสาคัญในเรื่องความพึงพอใจและ
ความผูกพันของพนักงาน โดยทาการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร เพื่อทาแผนปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
สาหรับการพิจารณาค่าตอบแทนของบุคลากร บริษัทได้กาหนดและทบทวนหลักการ Pay for Performance เป็นประจา เพื่อให้สามารถรักษา
พนักงานที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

ในปี 2560 มีการปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมภายใน (Internal Control Standard) รวมถึงสื่อสารให้ผู้บริหาร
และพนักงานทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในผ่านหลักสูตร
กิจกรรม และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น GRC Newsletter เป็นต้น
2.

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
ปตท.สผ. นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้


มีการจัดทาคาประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) กรอบโครงสร้างการกากับดูแลความเสี่ยง
(Risk Governance Framework) และขอบเขตความเสี่ยงที่ย อมรับ ได้ (Risk Matrics & Limit) เพื่อ กาหนดบทบาทและความรับผิ ดชอบ
ตลอดจนอานาจในการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบที่กาหนดขึ้น ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ
และหน่วยธุรกิจหรือฝ่ายปฏิบัติงาน
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มีก ารจัด ทานโยบายบริห ารความเสี ่ย งองค์ก ร (Enterprise Risk Management Policy) มาตรฐานการบริห าร
ความเสี่ยง (Risk Management Standard) และคู่มือแนวทางการปฏิบัติการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Guideline) และปรับปรุง
ให้ มี ค วามทั น สมั ย และครอบคลุม กิ จกรรมความเสี่ ย งที่ส าคั ญ โดยในปี 2560 ได้ มี ก ารเพิ่ ม เติ ม เรื่อ งบทบาทและความรับ ผิด ชอบของ
คณะกรรมการประกันความเสี่ยงราคาน้ามันและความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Committee) และการติดตาม ทบทวน ปรับปรุง กรอบ
แนวทางการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการรายงานด้านการบริหารความเสี่ยง (Risk
Management Reporting Structure) ให้สอดคล้องกับโครงสร้างองค์กรปัจจุบัน เป็นต้น

มีการสื่อสารนโยบาย คาประกาศและขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ มาตรฐาน คู่มือแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ
และเครื่อ งมือ ในการบริหารความเสี่ ยงให้ กั บ ผู้บ ริหารและพนั กงานรับ ทราบผ่านช่อ งทางต่ างๆ อย่างสม่ าเสมอ เช่ น GRC Newsletter
กิจกรรมให้ความรู้ แก่พนักงานในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการเอส 1 โครงการสินภูฮ่อม โครงการบงกช และโครงการอาทิตย์ รวมถึงการ
จัดทา Booklet เพื่อให้ข้อมูลด้านการบริหารความเสี่ยง การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ และการควบคุมภายใน โดยสนับสนุนให้มีการ
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท

มีหลักการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)
การเพิ่มการลงทุนหรือลดการลงทุน (Investment and Divestment Decision Making) การปฏิบัติการและกระบวนการทางธุรกิจ (Operational and
Business Process) และการบริหารโครงการ (Capital Project Management) นอกจากนี้ บริษัทได้มีการระบุและประเมินความเสี่ยงในทุกระดับ
ขององค์กร โดยจัดทา Risk Profile ทั้งในระดับบริษัท (Corporate) กลุ่มงาน (Function Group) สายงาน (Division) ฝ่ายงาน (Department)
และโครงการ (Asset/Project) รวมถึงความเสี่ยงเฉพาะด้าน เช่น Operational Risk Profile และ Legal & Compliance Risk Profile เป็นต้น

มีการกาหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน มีการประเมินความเสี่ยง โดยคานึงถึงความเสี่ยงทุกประเภทที่เกิดจากปัจจัย
ภายในและภายนอกองค์กร รวมถึงผลกระทบและโอกาสการเกิดเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีการติดตามและจัดทาแผนปฏิบัติงานเพื่อ
จัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งมีการจัดทาดัชนีวัดความความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicator หรือ KRI) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
ในการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันและมีมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจทาให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้ทันเหตุการณ์ ทั้งนี้ ในปี
2560 ปตท.สผ. ได้พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของสานักงานใหญ่ของบริษัท (รักษา ISO 22301:2012) และ
โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม (สงขลา) (รักษา ISO 22301:2012)

มีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารในระดับฝ่ายจัดการ เพื่อให้การบริหาร
ความเสี่ยงของโครงการต่างๆ มีการจัดการกับความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งในด้านเทคนิค ข้อผูกพันและสัญ ญา และการ
สนับสนุนการปฏิบัติการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2560 มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง อีกทั้งยังมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อทาหน้าที่สนับสนุนทรัพยากรสาคัญในการปฏิบัติงาน กาหนดทิศทาง และอนุมัติแผนงานในการบริหาร
ความต่อเนื่อง โดยในปี 2560 มีการประชุมทั้งหมด 3 ครั้ง

ในระดับองค์กร (Corporate) มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ประกอบด้วย
ความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์ ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน และความเสี่ยงจากการฉ้อโกงหรือตกแต่งงบการเงิน ซึ่งมีการพิจารณาจากข้อมูล
ในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาวิเคราะห์เพื่อจัดทา Corporate Risk Profile สาหรับระดับกระบวนการ (Process) เจ้าของกระบวนการ
ได้ประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงในด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายใน

สายงานตรวจสอบปฏิบัติงานตรวจสอบโดยคานึงถึงประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งจะนาไปสู่การทุจริต และดาเนินการ
สืบสวนขั้นต้นเกี่ยวกับเรื่องที่อาจมีการทุจริตเมื่อได้รับแจ้งเรื่องร้องเรียนหรือได้รับการร้องขอจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร
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มีการพิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ รวมถึงติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่า
เป้าหมายยังคงสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ในระหว่างปี 2560 มีการติดตามการเปลี่ยนแปลงปัจจัยต่างๆ
ได้แก่ สภาพเศรษฐกิจ ราคาน้ามัน อัตราแลกเปลี่ยน สภาพภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) กฎหมาย และกฎระเบียบอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
ตอบสนองความเสี่ยงเหล่านั้นอย่างทันต่อเหตุการณ์ เช่น การดาเนินโครงการ SPEND SMART ภายใต้ราคาน้ามันที่ยังทรงตัวในระดับต่า
และการศึกษาความเป็นไปได้ใน New Business โดยพิจารณาเรื่องพลังงานสะอาด (Clean Energy) และการสิ้นสุดยุคการใช้น้ามัน เป็นต้น
3.

มำตรกำรควบคุม (Control Activities)

มาตรการควบคุมของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมี
มาตรการควบคุมที่สาคัญดังต่อไปนี้

มีการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร
โดยกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่แ ละความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่างๆ ที่กาหนดไว้
ในขณะที่ผู้บริหารและหัวหน้างานมีหน้าที่ติดตามและกากับดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายนั้น ๆ ในปี 2560 บริษัทได้จัดทาและปรับปรุง
นโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงมาตรฐานการควบคุมภายใน
และมาตรฐานการบริหารความเสี่ยง รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่ งแวดล้อม (SSHE) และการ
บริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เป็นต้น

มีการให้ความสาคัญกับกิจกรรมการควบคุมในระดับกระบวนการ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทาน และการ
อนุมัติ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันความผิดพลาดหรือการทุจริตได้
โดยในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงหรือเพิ่มมาตรการควบคุมของกระบวนการต่างๆ จากผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (Control
Self-Assessment หรือ CSA) เช่น กระบวนการวางแผนการซ่อมบารุง กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี และกระบวนการลงทุน เป็นต้น

มีการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ การสารองและการกู้ข้อมูล
เพื่อความต่อเนื่องของการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้กาหนดนโยบายและประกาศบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน เพื่อให้เป็นไปตามแนวทาง การ
กากับดู แลกิจการที่ดี ขององค์กร โดยในปี 2560 ปตท.สผ. มี การซ้อ มแผนเหตุภัยพิบั ติ (Disaster Recovery Exercise) ประจาปีร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง สายงานตรวจสอบภายใน และฝ่ายบริหารความปลอดภัย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าระบบ
สารสนเทศหลักจะสามารถดาเนินงานได้อย่างต่อเนื่องเมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ รวมถึงจัดทาหลักสูตร Digital Security Awareness E-Learning
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไม่ขัดต่อนโยบายและข้อบังคับขององค์กร รวมทั้งไม่ฝ่าฝืน
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ซึ่งพนักงานต้องรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

มีการกาหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการนาระบบ
ดิจิทอลเข้ามาช่วยงานด้าน ICT ให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับกรอบการปฏิบัติด้ าน
การกากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT5 และ ISO 27001

มีการให้ความสาคัญ ในการกาหนดมาตรการควบคุมด้านความปลอดภัย (Security Policy) และความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อป้อ งกันการละเมิดการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ทั้งการควบคุมทั่วไป เช่น การกาหนดแนวทางการควบคุ ม
การทางานและกิจกรรมทางด้าน ICT และการจัดทา Business Continuity Plan เป็นต้น และการควบคุมระดับบุคคล ได้แก่ การกาหนดสิทธิ
ในการเข้าถึงข้อมูล เช่น การลงทะเบียนอุปกรณ์ส่วนบุคคล (Bring Your Own Device หรือ BYOD) ที่นามาใช้เชื่อมกับระบบขององค์กร (Air Watch)
การจัดทาข้อพึงปฏิบัติสาหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยห้อง Data Center และแผนสารองข้อมูลสารสนเทศเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหาย
จากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
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มีก ารแต่ งตั้ งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี สารสนเทศ (IT Steering Committee) ท าหน้ าที่ก าหนดทิ ศ ทาง
เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกากับดูแลแผนการลงทุน (IT Master Plan and Roadmap)
และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้

มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และโครงการร่วมทุนอย่างสม่าเสมอ โดยแต่งตั้ง
พนั กงานทั้ งในระดั บ ผู้บ ริห ารและผู้ ปฏิ บั ติงานเข้าไปปฏิ บัติ งานสมทบในบริษั ทย่ อ ยและบริษั ท ร่วม มีก ารจัด ทา Subsidiary Directors
Guideline เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทย่อย
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีสายงานตรวจสอบทาหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการต่างๆ ที่เข้าร่วมทุน
4.

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information and Communication)

ปตท.สผ. ได้จัดให้ มีร ะบบสารสนเทศและช่อ งทางการสื่อ สารทั้งภายในและภายนอกองค์ กรอย่ างมีป ระสิท ธิภ าพและ
ประสิทธิผล โดยมีสาระสาคัญมีดังต่อไปนี้

มี ก ารก าหนดข้อ มู ล ที่ ต้ อ งการใช้ ในการด าเนิ น งานทั้ งข้อ มู ล จากภายในและภายนอกองค์ ก ร โดยหน่ วยงานที่
รับผิดชอบงานนั้นๆ เป็นผู้กลั่นกรองข้อมูลก่อนนามาใช้ตัดสินใจ ซึ่งมีการกาหนดสิทธิในการเข้าถึงข้อมูล ได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น และ
กาหนดชั้นความลับของเอกสารเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญหรือเป็นความลับของบริษัท

มีร ะบบการบริห ารจั ดการเอกสารส าคัญ โดยรวมไว้ใน Corporate Reference Document Center หรือ FindMe
เพื่อรวบรวมรายการเอกสารสาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว โดยในปี 2560 บริษัทได้ปรับปรุงระบบ FindMe
เพื่อจัดเก็บเอกสารสาคัญทางกฎหมายและทางธุรกิจ

มีช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภ าพและประสิทธิผล เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็น และสามารถปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทได้สื่อสารเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขอบเขตหน้าที่
และความรับผิดชอบของการควบคุมภายในผ่านทางการประชุมและทางอีเมล นอกจากนี้ ยังจัดให้มีกระบวนการสื่อสาร Call tree เพื่อรองรับ
เหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยในปี 2560 บริษัทกาหนดให้ผู้บริหารพูดคุยสื่อสารเรื่องที่เกี่ยวกับ GRC อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง เพื่อให้พนักงานสามารถ
นาไปปฏิบัติในการทางานได้อย่างถูกต้อง อนึ่ง GRC คือ หลักการบูรณาการการทางานของการบริหารงาน 4 ด้านหลัก ได้แก่ การกากับดูแล
กิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน

สาหรับการสื่อ สารภายนอกองค์กร มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสื่อสารข้อมูลให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และสายงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็น ไปอย่างสม่าเสมอ ถูกต้อง
ครบถ้วน เพียงพอ และทันเวลา ซึ่งในปี 2560 บริษัทได้มีการให้ข้อมูลกับนักลงทุนในหัวข้อต่างๆ เช่น การประมูลสัมปทานโครงการบงกช
Decommissioning to E&P Business in Thailand และ Petroleum Reserves/Resources นอกจากนี้ ยังได้จัดทา Investor Tool Kits เพื่อ
รวบรวมเอกสารที่จาเป็นเบื้องต้นสาหรับนักลงทุนโดยเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ และจัดทาข้อมูลเผยแพร่ให้แก่นักวิเคราะห์ ผู้จัดการกองทุน
และผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมดียิ่งขึ้น รวมถึงมีการสื่ อสารนโยบายเรื่อง
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) ให้กับผู้รับเหมา และนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันแก่คู่ค้า/คู่ขายผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น การจัดกิจกรรมการสัมมนาผู้ค้า (Vendor Symposium) และ PTT Group CG Day เป็นต้น

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

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)

ปตท.สผ. มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งในความเสี่ ยงระดับ องค์กร และความเสี่ยงด้านเทคนิ ค โดยในปี 2560 บริษัท จัดให้มี การติ ดตามกิจกรรม GRC ผ่านแผนงาน GRC
ประจาปี เพื่อผลักดันให้การทางานรูปแบบ GRC มีประสิทธิผลอย่างจริงจัง

มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (Control Self-Assessment หรือ CSA) โดยให้มีการประเมินระบบการควบคุม
ภายใน 2 ระดับ (1) ระดับองค์กร ซึ่งใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของ ก.ล.ต. และการตอบแบบสอบถามโดย
ผู้บริหารทุกระดับ และ (2) ระดับกระบวนการ ซึ่งกาหนดให้เจ้าของกระบวนการสาคัญ ที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรประเมินการ
ควบคุม โดยในปี 2560 มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินการควบคุมให้กระชับมากยิ่งขึ้น โดยได้นาข้อเสนอแนะจาก CSA ไปจัดทาแผน
ปรับปรุงและติดตามแก้ไขอย่างสม่าเสมอ

มีการกาหนดให้ ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ติดตาม สอบทาน และจัด ทารายงานผลการดาเนินการใน
2 เรื่อง ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย โดยให้รายงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประจาทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท โดยให้รายงานต่อคณะผู้บริหารระดับสูงเป็นประจาทุกไตรมาส
ในกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่อาจมีผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสาคัญจะรายงานโดยทันที

มี ก ารตรวจสอบโดยสายงานตรวจสอบว่ าการควบคุ ม ภายในที่ มี อ ยู่ มี ก ารปฏิ บั ติ อ ย่ างสม่ าเสมอ และเมื่ อ พบ
จุดบกพร่องของการควบคุมภายใน ได้มีสื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรับทราบ พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมถึงติดตาม
การแก้ไขข้อบกพร่องที่พบตามที่กาหนดไว้ และมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบหน้าต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นระยะๆ
11.2 หัวหน้างานตรวจสอบภายใน (Internal Audit) และหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance) ของ ปตท.สผ.
11.2.1 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบ (Internal Audit Division) ขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและการรายงานขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally / Directly Report to the Audit Committee) และรายงานการบริหารงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
(Administratively / Dotted line report to the Chief Executive Officer) ทั้งนี้ มีรายละเอียดของขอบเขตหน้าที่ และความรับผิดชอบ โดยสังเขปดังนี้
(1) การตรวจสอบกิจกรรมภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. (In-house and Subsidiary Audits)
เพื่ อ ให้ เกิ ด ความมั่ น ใจว่ า การด าเนิ น งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายของบริ ษั ท โดยใช้ วิ ธี ก ารประเมิ น และเพิ่ ม
ประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) การควบคุมภายใน (Internal Control) และการกากับดูแลกิจการ (Corporate
Governance) ซึ่งผู้ตรวจสอบมีหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยจะต้องคานึงถึงและให้ความสาคัญ ในประเด็นที่มี
ความเสี่ยงสูงซึ่งอาจนาไปสู่การทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยังคงมีอยู่ และให้คาแนะนาเพื่อปรับปรุงกระบวนก าร
ให้มีการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ
(2) การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audits)
เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดาเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมทุน เพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานต่างๆ สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ และการใช้จ่ายของ
โครงการเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ถูกต้องและยุติธรรม
(3) การให้คาปรึกษา (Consulting Services)
ลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทาขึ้นร่วมกันกับผู้รับบริการ สายงานตรวจสอบสามารถ
ให้คาปรึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกากับดู แลที่มีอยู่แล้วหรือที่จัดทาขึ้นใหม่
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเพียงพอ หรือสามารถให้คาแนะนาในการออกแบบเพื่อปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว
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(4)

การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation)

ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน หัวหน้าสายงานตรวจสอบจะมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเรื่ องร้องเรียนที่เกี่ยวกับการทุจริต
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้ตรวจสอบเรื่อ ง
ร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องร้องเรียนนั้น ทั้งนี้ ฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และลงโทษการกระทาทุจริต
(5)

การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit Requests)

เป็นการตรวจสอบรายการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตรวจสอบประจาปี โดยได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายจัดการ
และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงที่ต้องรีบหาทางแก้ไขปรับปรุง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีห น้าที่ในการพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้
ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ การลงโทษหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ.
นางฉวีพร แจ่มแสง ดารงตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
ปตท.สผ. ตลอดปี 2560 และเกษียณอายุการทางาน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นมา นางชนมาศ ศาสนนันทน์ ดารงตาแหน่ง
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. แทน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ทั้งสองท่าน มีคุณ สมบัติที่มีความเหมาะสมกับการ ปฏิบัติหน้า ที่
ในตาแหน่งดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการทางานตรวจสอบ และได้เข้าร่วม
ฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้งด้านงานตรวจสอบโดยตรง ด้านการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ตลอดจนด้านการปรับปรุงการทางานและการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ตรวจสอบที่ช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสายงาน
ตรวจสอบอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
11.2.2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance Department) ขึ้น โดยมีสายการรายงานตรงต่อ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกฎหมาย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตามลาดับ ซึ่งฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมให้กลุ่ม ปตท.สผ. มี
การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถบริหารความเสี่ยง
ด้านการปฏิ บัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อ ย่างมี ประสิทธิภ าพผ่าน Compliance Program เช่น การสื่อสารและการจัดอบรม
กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง การจั ดท าฐานข้อมู ลกฎหมายของ ปตท.สผ. (Legislation Database) และระบบการติ ดตามการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย
(Compliance Monitoring System) การระบุและประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย การให้คาแนะนาในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข
หรือ การออกระเบี ยบ นโยบาย รวมถึงข้อ กาหนดภายในต่างๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ประสานงานกับผู้กากับดูแ ลหรือ หน่วยงาน ทางการ
ภายนอก รวมทั้งมีการรายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารเป็นประจา
นายวีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์ ได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2556 โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากั บดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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12. รายการระหว่างกัน
12.1 รายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้อง
รายการระหว่างกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 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 และทดสอบอุปกรณ์รับส่งก๊าซธรรมชาติจากแท่นผลิต
กลางในแหล่งบงกชใต้มาถึงท่อส่งก๊าซเส้นที่ 3 ของ ปตท.
 รายได้จากการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปิโตรเลียม เช่น การให้บริการคลังสินค้า เฮลิคอปเตอร์ และที่พัก
แก่เจ้าหน้าที่ ปตท. ที่แท่นผลิตกลางโครงการอาทิตย์และ
โครงการบงกช
 รายได้จากการให้บริการท่าเรือและคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา
 รายได้จากการบารุงรักษามิเตอร์ก๊าซธรรมชาติ
 รายได้จากการให้บริการพื้นที่ เพื่อให้ ปตท. เข้าปฏิบัติงาน
รับ-ส่งก๊าซบนแท่นผลิตโครงการอาทิตย์ ตามสัญญาซื้อขาย
ก๊าซธรรมชาติ

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



รายได้อื่นๆ ตามที่ระบุไว้ดังกล่าว มีการกาหนด
ราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

3,727.50
541.66
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร
รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร โดยมีการ
ทาสัญญาระหว่าง ปตท. และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส
จากัด (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท)
 รายได้จากการให้บริการห้องประชุม และเช่าอาคาร EnCo B
ชั้น 16-18
 รายได้จากการให้บริการพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณ์ในการรับ
ก๊าซของ ปตท. และพื้นที่สาหรับการใช้ทางานและพักอาศัย
สาหรับตัวแทนของ ปตท. บนแท่นผลิตก๊าซธรรมชาติแหล่ง
บงกชใต้ ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ
 รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.
 รายได้จากการขายทรัพย์ งานตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์สานักงาน
 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ ที่จอดรถ และค่าบริหาร
จัดการทรัพยากรกายภาพของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึง่ เป็น
บริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร



11.21
3.34
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ลักษณะรำยกำร
การให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซ
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

การซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง และค่าใช้จ่าย
ด้านบุคลากรที่ ปตท. ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษัทและบริษัทย่อย
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
 ยอดค่าใช้จ่ายจากการซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์
ที่เกี่ยวข้อง และค่าบริการที่เกี่ยวเนื่อง
 ยอดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และค่าบริการ Fitness สมทบ
ให้กับพนักงาน
 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเฮลิคอปเตอร์
ค่าที่ปรึกษา ค่าอบรม และค่าเช่าห้องแล็บ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
ค่าตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี ซึ่งเป็นภาระผูกพันที่บริษัทต้อง
จ่ายค่าตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซือ้ ขายก๊าซธรรมชาติของ
โครงการอาทิตย์

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ยอดลูกหนี้ดังกล่าวเป็นยอดลูกหนี้ที่เกิดขึน้
24.91
จากการให้บริการสร้างท่อขนส่งก๊าซในส่วน
งานเพิ่มเติมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการกาหนด
ราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของธุรกิจ
เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 บริษัทได้รับชาระค่าบริการดังกล่าวเมื่อวันที่
24 มกราคม 2561 เรียบร้อยแล้ว


ราคาซื้อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม อุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง ค่าบริการที่เกีย่ วเนื่อง และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคล
หรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
 อัตราค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร กาหนดตาม
อัตราค่าจ้างพนักงานที่ ปตท. ได้จ่ายจริงให้แก่
พนักงานที่ส่งมาช่วยปฏิบัติงานให้กับบริษทั


38.49
3.53
1.76  การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
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บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ จากัด  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(“เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์”)
ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว
ของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
 ผู้บริหารของบริษัท คือ
(1) นายฐิติ เมฆวิชัย
(2) นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
(3) นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย
(4) นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ
เป็นกรรมการของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

ลักษณะรำยกำร
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 ะหว่าง เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ กับธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน) ลงวันที่ 2
เมษายน 2552 (รวมถึงการแก้ไขเพิม่ เติมสัญญาดังกล่าว)
ซึ่งอัตราดอกเบี้ยดังกล่าว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ
FDR บวกร้อยละ 2 ต่อปี
 ยอดเงินให้กู้ยม
ื คงค้าง
 ดอกเบี้ยรับ
รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


อัตราค่าเช่าที่กาหนดเป็นอัตราค่าเช่าที่อ้างอิง
จากอัตราค่าเช่าที่ถกู ประเมินโดยผู้ประเมิน
ราคาอิสระ โดยใช้วิธีการคานวณตามเกณฑ์
การกาหนดค่าเช่าที่ใช้กันทั่วไปในธุรกิจให้เช่า
อาคารสานักงาน



สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตามเงื่อนไข
ของสัญญาเงินกูร้ ะหว่าง เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ และธนาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึง
การแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาดังกล่าว) และเป็น
การให้การสนับสนุนทางการเงินโดยผู้ถือหุ้น
ทุกรายของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ตามสัดส่วน
การถือหุ้นใน เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์



อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตามอัตราที่
บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัทได้ส่งไป
ปฏิบัติงานสมทบที่ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์

17.25
0.0037

17.75
0.58

0.25
0.03
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บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จากัด  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้นของ
(“พีทีที ดิจิตอล”) (เดิมชื่อบริษัท
พีทีที ดิจิตอล โดยถือหุ้นร้อยละ 20 ของทุนจดทะเบียน
พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด)
และชาระแล้วของ พีทีที ดิจิตอล
 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นของ พีทีที ดิจิตอล โดยถือหุ้นร้อยละ 20
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที ดิจิตอล
 ผู้บริหารของบริษัท คือ นายฐิติ เมฆวิชัย เป็นกรรมการของ
พีทีที ดิจิตอล

บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
จากัด (“เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส”)
รายใหญ่ของ เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส โดยถือหุ้นร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
 บริษัทและ เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

ลักษณะรำยกำร
บริษัทและบริษัทย่อยได้ทาสัญญาว่าจ้าง พีทีที ดิจิตอล เพื่อให้บริการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้
 รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่
พีทีที ดิจิตอล
 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ ซึง่ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



อัตราค่าจ้างพนักงานกาหนดตามอัตรา
ที่บริษัทได้จ่ายจริงให้แก่พนักงานที่บริษัท
ได้ส่งไปปฏิบัติงานสมทบที่ พีทีที ดิจิตอล



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

18.98
1.71

3.48
0.50

0.14
0.0011
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บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
(“ไออาร์พีซ”ี )
รายใหญ่ของ ไออาร์พีซี โดยถือหุ้นร้อยละ 38.51 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ ไออาร์พซี ี
 บริษัทและ ไออาร์พีซี มีกรรมการร่วมกัน คือ
นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

ลักษณะรำยกำร
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นสูง
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม

รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้
 รายได้จากการให้คาปรึกษา
 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษัท พีทีที เมนเทนแนนซ์ แอนด์  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถอื หุ้น
บริษัทและบริษัทย่อยว่าจ้าง พีทีที เมนเทนแนนซ์ ในการให้บริการ
เอนจิเนียริง จากัด
รายใหญ่ของ พีทีที เมนเทนแนนซ์ โดยถือหุ้นร้อยละ 40 ต่างๆ โดยมีการทาสัญญา ดังนี้
(“พีทีที เมนเทนแนนซ์”)
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที เมนเทนแนนซ์
 บริษัท ปตท.สผ. สยาม จากัด (“ปตท.สผ.ส.”) ทาสัญญาการ
จ้างงานบารุงรักษาและซ่อมแซม Rail Tank Wagons กับ
พีทีที เมนเทนแนนซ์
 ปตท.สผ.ส. ทาสัญญาการจ้างงานบารุงรักษา งานตรวจสอบ
อุปกรณ์ และงานบริการทั่วไปกับ พีทีที เมนเทนแนนซ์
 เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ทาสัญญา
ว่าจ้าง พีทีที เมนเทนแนนซ์ สาหรับงานบารุงรักษาและควบคุม
ระบบดาเนินงานของ (1) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท.
อ. วังน้อย จ. อยุธยา (2) พื้นที่ EAL และ (3) โรงคั่วกาแฟอเมซอน
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการ
กาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.03

1.42
0.01

2.03
0.01

ส่วนที่ 2 หน้า 99

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท บิซเิ นส เซอร์วิสเซส
อัลไลแอนซ์ จากัด
(“บิซิเนส เซอร์วิสเซส”)

ลักษณะควำมสัมพันธ์


ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ บิซเิ นส
 ค่าใช้จ่ายพนักงานของ บิซิเนส เซอร์วิสเซส ที่ส่งมาปฏิบัติงาน
เซอร์วิสเซส
สมทบที่ พีทีที จีแอล
 เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ทาสัญญา
ว่าจ้าง บิซเิ นส เซอร์วิสเซส ในการให้บริการจ้างเหมาพนักงาน
พื้นที่ (1) ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ (2) ปตท. สานักงานใหญ่
(3) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ. วังน้อย จ. อยุธยา และ
(4) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อ. วังจันทร์ จ. ระยอง
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภค
ต่างๆ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ ซึง่ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.06
0.03

0.04
0.0001

ส่วนที่ 2 หน้า 100

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด
(มหาชน) (“ทิพยประกันภัย”)



ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
ของทิพยประกันภัย โดยถือหุ้นร้อยละ 13.33 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ ทิพยประกันภัย

ค่าใช้จ่ายสาหรับการทาประกันภัยในสินทรัพย์ของบริษัท รวมถึง
การทาประกันสุขภาพและชีวิตให้แก่พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้
 รายได้จากการปรับปรุงค่าเบีย้ ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ในปีก่อนหน้านี้ ที่ได้จ่ายไว้สูงกว่าค่าเบี้ยประกันที่เกิดขึ้นจริง
และรับรูร้ ายการปรับปรุงนี้เป็นรายได้
 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
(“ไทยออยล์”)
รายใหญ่ของ ไทยออยล์ โดยถือหุ้นร้อยละ 49.10 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ ไทยออยล์

รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้
 รายได้จากการให้บริการห้องประชุมของบริษัท
 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

7.90
0.02

0.013
0.000023

0.97
0.0016

ส่วนที่ 2 หน้า 101

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน) (“พีทีที โกลบอล
เคมิคอล”)



ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ
48.89 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที
โกลบอล เคมิคอล

ค่าธรรมเนียมการวิเคราะห์สารปรอท (Mercury Analysis Fee) สาหรับ
PTTEP SP GPP
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษัท ปตท. จาหน่ายก๊าซ
 ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า
ธรรมชาติ จากัด (“ปตท. จาหน่าย
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ ปตท.
ก๊าซธรรมชาติ”)
จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า
จากัด (“พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง”) ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที
โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง

รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้
 รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถผู้บริหาร ระหว่าง ปตท.
จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการ
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.0058

2.23
0.0020

0.18
0.0062

0.44
0.000015

ส่วนที่ 2 หน้า 102

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า
จากัด (“พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์”)
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที
โพลีเมอร์ โลจิสติกส์

บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า
จากัด (“ปตท. บริหารธุรกิจค้าปลีก”)
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ ปตท.
บริหารธุรกิจค้าปลีก

ลักษณะรำยกำร
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายสาหรับการจัดซื้อน้าดื่มของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึง่ เป็น
บริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง
รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล
จากัด (“พีทีที แทงค์”)



ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที แทงค์ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.08
0.0010

0.0048
0.0005

0.03
0.0010

0.02
0.0001

ส่วนที่ 2 หน้า 103

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จากัด
("ทรานส์ ไทย-มาเลเซีย")

บริษัท พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม
จากัด (“พีทีที เอ็มซีซี ไบโอเคม”)

ลักษณะควำมสัมพันธ์




บริษัท ปตท. ค้าสากล จากัด
("ปตท.ค้าสากล")



PTT International Trading
London Ltd. ("PTTT LDN")



ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า รายได้จากการให้บริการต่างๆ ดังนี้
 รายได้จากการให้บริการคลังสินค้าที่จังหวัดสงขลา
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ ทรานส์
 รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการ
ไทย-มาเลเซีย
สาธารณูปโภคต่างๆ เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ
ของเอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์ ซึง่ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง
ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นมากกว่า
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที
เอ็มซีซี ไบโอเคม

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ ปตท.ค้าสากล โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ ปตท.ค้าสากล

ค่าใช้จ่ายและรายได้สาหรับการทาสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน
 ยอดค่าใช้จ่ายรวม
 ยอดรายได้รวม
 ยอดเจ้าหนี้คงค้าง

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ PTTT LDN โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTTT LDN

รายได้จากการขายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ได้แก่ น้ามันดิบ
ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง


นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)


การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



ค่าใช้จา่ ยสาหรับการทาสัญญาประกันความเสี่ยง
ราคาน้ามัน มีการกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไป
ตามปกติของธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนด
ให้กับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ ซึ่งเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับ
การกาหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอืน่
ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.02
0.0074

0.11

1.25
1.37
0.55

14.14
14.14

ส่วนที่ 2 หน้า 104

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง

ลักษณะควำมสัมพันธ์

PTT Regional Treasury Center  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
Pte. Ltd. (“PTT RTC”)
รายใหญ่ของ PTT RTC โดยถือหุ้นร้อยละ 100 ของ
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTT RTC

ลักษณะรำยกำร

ยอดเงินกู้ยืมคงค้าง
 ดอกเบี้ยจ่าย
บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ถือหุ้นร้อยละ
จากัด (มหาชน) (“โกลบอล
30.10 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ โกลบอล
เพาเวอร์ ซินเนอร์ย”ี่ )
เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
 บริษัทและ โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ มีกรรมการ
ร่วมกัน คือ นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
ทาสัญญากู้ยืมเงินกับ PTT RTC ซึ่ง PTTGLI เป็นผู้กู้ โดยมีเงื่อนไข
สาคัญ ดังนี้
 อายุเงินกู้ 6 ปี 10 เดือน
 สัญญาหมดอายุวันที่ 2 กรกฎาคม 2567
 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตรา LIBOR บวกด้วยส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเป็นไปตามอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด


รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร



สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นโดยมีการ
กาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ และเป็นการให้การสนับสนุนทาง
การเงินโดยผู้ถือหุ้นทุกรายของ PTTGLI ตาม
สัดส่วนการถือหุ้นใน PTTGLI



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

46.38
0.49

0.30
0.0031

ส่วนที่ 2 หน้า 105

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี
จากัด ("พีทีที จีแอล")

ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
รายได้ต่างๆ ดังนี้
รายใหญ่ของ พีทีที จีแอล โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของ
 รายได้จากการรับจ้างจัดหาพนักงานขับรถ โดยมีการทาสัญญา
ทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที จีแอล
ระหว่าง พีทีที จีแอล และบริษัท พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จากัด
 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ พีทีที จีแอล โดยถือหุ้น
(ซึง่ เป็นบริษัทย่อยของบริษัท)
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที จีแอล  รายได้จากการให้บริการห้องประชุมของบริษัท
 ผู้บริหารของบริษัท คือ
 รายได้จากการส่งพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่
(1) นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย
พีทที ี จีแอล
(2) นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
 รายได้จากการให้บริการทางการเงิน โดยมีการทาสัญญาระหว่าง
เป็นกรรมการของ พีทีที จีแอล
พีทีที จีแอล และ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด
 รายได้จากการให้บริการทางบัญชี ภาษี และการดาเนินงานทาง
การเงิน โดยมีการทาสัญญาระหว่าง พีทีที จีแอล และ ปตท.สผ.
 รายได้จากการให้เช่าช่วงพื้นที่สานักงาน รวมพื้นที่ประมาณ
320 ตารางเมตร
 รายได้จากการให้บริการสาธารณูปโภคและอื่นๆ
 ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)





การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.23
0.06

ส่วนที่ 2 หน้า 106

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
PTTGL Investment Limited
(“PTTGLI”)

ลักษณะควำมสัมพันธ์
ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด
("พีทีที จีแอล") โดยถือหุ้นร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
และชาระแล้วของ พีทีที จีแอล
 บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ พีทีที จีแอล โดยถือหุ้น
ร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
พีทีที จีแอล




ลักษณะรำยกำร

ยอดรายได้รวม
 ยอดลูกหนี้คงค้าง


บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
(“พีทีที แอลเอ็นจี”)



ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ของ พีทีที แอลเอ็นจี โดยถือหุ้นร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ พีทีที แอลเอ็นจี

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

บริษัทย่อยทาสัญญากู้ยมื เงินกับ PTTGLI ซึ่งบริษัทย่อยเป็นผู้ให้กู้
โดยมีเงื่อนไขสาคัญ ดังนี้
 อายุเงินกู้ 6 ปี 10 เดือน
 สัญญาหมดอายุวันที่ 2 กรกฎาคม 2567
 อัตราดอกเบี้ยอ้างอิงจากอัตรา LIBOR บวกด้วยส่วนต่าง
อัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเป็นไปตามอัตรา
ดอกเบี้ยในตลาด

พีทีที จีแอล เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTGLI โดยถือหุ้น  ยอดเงินให้กู้ยมื คงค้าง
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ
 ดอกเบี้ยรับ
PTTGLI
บริษัทและบริษัทย่อยให้บริการแก่ PTTGLI โดยมีการทาสัญญา ดังนี้
 บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด ทาสัญญาให้บริการ
ทางการเงินกับ PTTGLI
 ปตท.สผ. ทาสัญญาให้บริการทางบัญชี ภาษี และการดาเนินงาน
ทางการเงินกับ PTTGLI

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม

นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร



สัญญากู้ยืมเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นโดยมีการ
กาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ และเป็นการให้การสนับสนุนทาง
การเงินโดยผู้ถือหุ้นทุกรายของ พีทีที จีแอล
ตามสัดส่วนการถือหุ้นใน พีทีที จีแอล



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

92.75
0.99

0.04
0.01

0.07
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รำยชื่อบริษัท
ที่อำจมีควำมขัดแย้ง
PTT Green Energy Pte. Ltd.
(PTTGE)

นางสุจิตรา สุวรรณสินพันธุ์





ลักษณะควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำร

ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ PTTGE โดยถือหุ้นร้อยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้วของ PTTGE

รายได้จากการให้เช่าพื้นที่สานักงาน และให้บริการสาธารณูปโภคต่างๆ
เช่น น้า ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
 ยอดรายได้รวม

ผู้บริหารของบริษัท

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

ยอดรายได้รวม



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน



การกาหนดราคา/เงื่อนไขเป็นไปตามปกติของ
ธุรกิจ เช่นเดียวกับที่กาหนดให้กับบุคคลหรือ
กิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกัน

0.0003

รายได้จากการขายรถยนต์ให้ผู้บริหาร


นโยบำยกำรกำหนดรำคำ
และ/หรือ ควำมสมเหตุสมผล
ของกำรเข้ำทำรำยกำร

ขนำดของรำยกำร

0.03
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12.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นและบันทึ กสาหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตาม
รายละเอียดข้างต้น เห็นว่ารายการดังกล่าวเป็นรายการที่มี ความจาเป็น มี เงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกับ
ธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่งได้ผ่านการอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัท ตามนโยบายของบริษัท
ก่อนการทารายการแล้ว
12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่างกัน
อย่างเหมาะสม ภายใต้กรอบจริยธรรม โดยผ่านการกลั่นกรองและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คณะกรรมการกากับตลาดทุน และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ตลอดจนพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อสาธารณชนให้มีความถูกต้องและครบถ้วน ทั้งนี้
บริษัทได้กาหนดนโยบายเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ไว้อย่างชัดเจน เพื่อ ให้กรรมการและพนักงานได้ยึดถือและปฏิบัติตามอย่าง
ถูกต้อง และกาหนดขั้นตอนในการรายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของกรรมการและพนักงานไว้ด้วย
ทั้งนี้ หากรายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือ บุคคลที่เกี่ยวโยง มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องในการทารายการกับบริษัท กรรมการ
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
บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

2,995,403

15.2

2,039,500

10.8

1,512,181

7.9

264,160

1.3

1,982,077

10.5

2,955,491

15.4

118

0.0

169

0.0

208

0.0

475,827

2.4

382,762

2.0

566,569

2.9

84,251

0.4

75,994

0.4

109,434

0.6

101,057

0.5

62,305

0.3

78,595

0.4

สินค้าคงเหลือ

47,214

0.2

37,548

0.2

19,186

0.1

พัสดุคงเหลือ

404,269

2.1

345,871

1.8

298,064

1.5

-

106,020

0.6

89,007

0.5

328,407

1.7

158,088

0.8

136,101

0.7

4,700,706

23.9

5,190,334

27.5

5,764,836

30.0

875

0.0

685

0.0

713

0.0

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

42,861

0.2

46,724

0.2

212,644

1.1

เงินลงทุนในการร่วมค้า

21,297

0.1

20,021

0.1

18,721

0.1

เงินลงทุนระยะยาวอื่น

-

11

0.0

เงินลงทุนระยะสั้น
เงินลงทุนเพื่อค้า
ลูกหนี้บริษัทใหญ่
ลูกหนี้การค้า
ลูกหนี้อื่น

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

-

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

-

16,072

0.1

16,187

0.1

110,498

0.6

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์

9,652,406

49.1

8,269,887

43.8

8,034,375

41.8

ค่าความนิยม

1,014,382

5.2

1,014,382

5.4

1,014,382

5.3

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตน

3,691,165

18.8

91,814

0.5

83,988

0.4

3,815,472

20.2

3,306,976

17.2

0.9

197,011

1.0

416,117

2.2

-

115,874

0.6

131,356

0.7

322,470

1.6

112,986

0.6

125,204

0.6

14,941,620

76.1

13,701,043

72.5

13,454,985

70.0

19,642,326

100.0

สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
สิทธิในการได้รับชดเชยจากกองทุนการรือ้ ถอน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์

180,092
-

-

18,891,377 100.0

19,219,821 100.0
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บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน
หุ้นกู้ที่ถึงกาหนดชาระภายในหนึ่งปี

118,302

0.6

83,887

0.4

115,353

0.6

16,889

0.1

15,333

0.1

15,641

0.1

-

399,710

2.1

-

-

-

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

614,915

3.1

490,788

2.6

490,906

2.6

ดอกเบี้ยค้างจ่าย

32,813

0.2

23,283

0.1

24,151

0.1

ภาษีเงินได้คา้ งจ่าย

501,511

2.6

341,121

1.8

406,005

2.1

53,196

0.3

54,842

0.3

63,424

0.3

6,770

0.0

35,155

0.2

25,521

0.1

63,374

0.3

56,408

0.3

60,545

0.3

1,407,770

7.2

1,100,817

5.8

1,601,256

8.3

2,434,698

12.4

2,264,810

12.0

1,938,721

10.1

570,543

2.9

566,813

3.0

568,731

3.0

1,269,541

6.5

1,078,607

5.7

963,020

5.0

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

99,189

0.5

104,528

0.6

123,772

0.7

ประมาณการหนี้สินค่ารือ้ ถอนอุปกรณ์การผลิต

2,085,820

10.6

2,015,978

10.7

2,275,433

11.8

ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม

295,487

1.5

253,954

1.3

195,015

1.0

หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น ๆ

151,287

0.8

119,406

0.6

37,220

0.2

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

6,906,565

35.2

6,404,096

33.9

6,101,912

31.8

8,314,335

42.3

7,504,913

39.7

7,703,168

40.1

150,684

0.8

150,684

0.8

150,684

0.8

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

3,439,037

17.5

3,439,037

18.2

3,439,037

17.9

หุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

1,152,103

5.9

1,152,103

6.1

1,154,812

6.0

15,048

0.1

15,048

0.1

15,048

0.1

431,231

2.2

431,231

2.3

431,231

2.2

6,288,214

32.0

6,295,794

33.3

6,354,906

33.1

(148,326)

(0.8)

(97,433)

(0.5)

(29,065)

(0.2)

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

11,327,991

57.7

11,386,464

60.3

11,516,653

59.9

รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

19,642,326
2.85

100.0

ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
รวมหนี้สินหมุนเวียน
หนี้สินไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

รวมหนี้สิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองเพื่อการขยายงาน
ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (ดอลลาร์ สรอ.)
จานวนหุ้นที่ออกและชาระเต็มมูลค่าปลายงวด(พันหุ้น)

3,969,985

18,891,377 100.0
2.87
3,969,985

19,219,821 100.0
2.90
3,969,985

ส่วนที่ 3 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกาไรขาดทุน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558
พันดอลลาร์ สรอ.

2559
%

พันดอลลาร์ สรอ.

2560
%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

รายได้
รายได้จากการขาย

5,286,672

94.2

4,189,564

96.6

4,281,205

94.7

118,488

2.1

66,487

1.5

77,805

1.7

-

11,587

0.3

51,402

1.1

31,916

0.6

30,065

0.7

59,579

1.3

132,161

2.4

-

45,200

0.8

41,482

1.0

53,273

1.2

5,614,437

100.0

4,339,185

100.0

4,523,264

100.0

ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน

685,106

12.2

582,131

13.4

625,061

13.8

ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม

182,615

3.3

73,352

1.7

52,194

1.2

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

274,601

4.9

218,943

5.0

246,421

5.5

ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม

426,045

7.6

353,108

8.1

367,858

8.1

2,707,533

48.2

2,079,382

47.9

1,650,220

36.5

69,405

1.2

รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้

-

-

-

-

ค่าใช้จา่ ย

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร

-

-

-

-

-

-

118,189

2.7

28,407

0.6

3,778

0.1

3,984

0.1

4,950

0.1

1,349,618

24.0

47,151

1.1

558,214

12.3

ต้นทุนทางการเงิน

251,697

4.5

234,466

5.4

226,227

5.0

รวมค่าใช้จา่ ย

5,950,398

106.0

3,710,706

85.5

3,759,552

83.1

9,028

0.2

8,547

0.2

9,745

0.2

(326,933)
(495,518)

(5.8)
(8.8)

637,027
(285,307)

14.7
(6.6)

773,457
(179,571)

17.1
(4.0)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี

(822,451) (14.6)
(31,139) (0.6)

351,720
20,334

8.1
0.5

593,886
(348)

13.1
(0.0)

กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี

(853,590) (15.2)

372,054

8.6

593,538

13.1

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
กาไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง

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

(0.22)
(0.21)
(0.01)

0.08
0.07
0.01

0.13
0.13
(0.0001)

ส่วนที่ 3 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
บริษท
ั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษท
ั ย่อย
งบกระแสเงินสด
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรก่อนภาษีเงินได้

(326,933)

637,027

773,457

(9,028)

(8,547)

(9,746)

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย

2,707,533

2,079,382

1,650,220

ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์

1,349,619

47,151

558,214

รายการปรับปรุงกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

การกลับรายการค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รับคืน

-

(16,945)

(9,323)

ค่าใช้จ่ายในการสารวจตัดจ่าย

31,227

29,013

25,936

ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอื่น
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์

147,964

(2,084)

7,730

9,888

13,290

33,559

รายได้จากรายได้รอการรับรู้

(13,828)

(6,389)

(5,922)

ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน

(21,550)

82,965

9,447

-

7,327

-

ส่วนเกินมูลค่าที่ตราไว้จากการซือ้ คืนหุ้นกู้
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

17,896

11,346

12,232

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

(649)

(16,088)

(5,361)

ดอกเบี้ยรับต่ากว่าดอกเบี้ยจ่าย
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน

211,301

199,625

162,879

4,103,440

3,057,073

3,203,322

(1,208,129)

(769,584)

(534,420)

(6,659)

826

2,888,652

2,288,315

2,668,902

(264,160)

(1,992,078)

(4,415,788)

274,160

3,442,374

-

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น

-

เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน

-

-

(92,750)

เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่ มขึน้

-

-

(156,609)

เงินลงทุนระยะยาวอื่นเพิ่ มขึน้

-

-

(11)

เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า

(2,650)

-

เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า

2,161

1,311

เงินสดรับสุทธิจากการขายบริษัท

393

-

8,704

-

เงินปันผลรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน

4,403

5,212

5,275

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินลงทุนระยะสั้น

9,293

4,671

27,730

เงินสดรับจากดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืม

581

552

575

ที่ดนิ อาคาร และอุปกรณ์เพิ่ มขึน้

(1,733,586)

(996,712)

(1,331,920)

สินทรัพย์ไม่มีตวั ตนเพิ่ มขึน้
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่าเพิ่ มขึน้
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน

(142,135)
-

(7,041)

(6,164)

(19,019)

(22,845)

(9,941)

(6)

(2,136,034)

(2,720,246)

(2,549,740)

ส่วนที่ 3 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2558

2559

2560

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้

(700,000)

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว

(411,469)

เงินสดจ่ายดอกเบี้ย

(186,915)

(183,877)
(134,242)

(133,512)

เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงิน

-

(5,750)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

-

-

(874,311)

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

-

-

854,695

เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน

-

-

(66)

(65,893)

(65,670)

(52,826)

-

155,597

-

เงินสดจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ดอ้ ยสิทธิที่มีลกั ษณะคล้ายทุน
เงินสดรับสุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน
เงินปันผลจ่าย

(297,702)

จากการดาเนินงานที่ยกเลิก
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน

-

(310,427)
-

-

(458,570)
-

(1,661,979)

(544,369)

(664,590)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ

(909,361)

(976,300)

(545,428)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี

3,930,360

2,995,403

2,039,500

3,020,999

2,019,103

1,494,072

(25,596)

20,397

18,109

2,995,403

2,039,500

1,512,181

ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี

ส่วนที่ 3 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ตารางสรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาคัญ
2558

2559

2560

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

3.34

4.72

3.60

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

2.71

4.07

3.21

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.35

1.82

1.98

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนีก้ ารค้า

เท่า

8.05

8.35

7.68

ระยะเวลาเก็บหนีเ้ ฉลี่ย

วัน

45

44

48

อัตรากาไรสุทธิ

%

(15.20)

8.57

13.12

อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุน้

%

(7.15)

3.28

5.18

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

(3.98)

1.93

3.11

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

12.63

19.21

19.01

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.26

0.23

0.24

อัตราส่วนหนีส้ ินต่อส่วนของผู้ถอื หุน้

เท่า

0.27

0.25

0.25

อัตราส่วนหนีส้ ินสุทธิต่อส่วนของผู้ถอื หุน้

เท่า

(0.02)

(0.10)

(0.14)

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

เท่า

15.23

12.90

13.54

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

N/A

98

90

มูลค่าหุน้ ตามบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2.85

2.87

2.90

กาไรสุทธิต่อหุน้

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

(0.22)

0.08

0.13

เงินปันผลต่อหุน้

บาท

3.00

3.25

4.25

สินทรัพย์รวม

%

(15.59)

(3.82)

1.74

หนีส้ ินรวม

%

(22.46)

(9.74)

2.64

รายได้จากการขาย

%

(27.52)

(21.26)

2.42

กาไรสุทธิ

%

(226.00)

143.59

59.53

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุน้

อัตราการเติบโต
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14. การวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ
14.1 บทสรุปผู้บริหาร
ในปี 2560 สถานการณ์ราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกเริ่มปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลบวกต่อราคาขายผลิตภัณฑ์เฉลี่ยของ ปตท.สผ. ประกอบกับ
ความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของนโยบายการบริหารจัดการต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพในการด้า เนินงาน ท้าให้ ปตท.สผ. สามารถปรับลด
ต้นทุนต่อหน่วยลงมาอยู่ที่ 29.05 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ เมื่อ เทียบกับ 30.46 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่ า
น้้ามันดิบในปีก่อนหน้า ส่งผลให้ผลประกอบการในปี 2560 มีก้าไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปรับตัวสูงขึ้นถึงร้อยละ 60 จากปีก่อนหน้า
ส้าหรับปี 2560 ปตท.สผ. มีรายได้จากการขาย 4,281 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 จากปี 2559 โดยสามารถรักษาปริมาณ
การขายเฉลี่ยต่อวันที่ 299,206 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ เป็นไปตามเป้าที่ 300,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ ภายใต้แรงกดดันจากการที่ผู้ซื้อ
เรียกรับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยในปริมาณที่ลดลง โดยบริษัทพยายามทดแทนปริมาณดังกล่าวด้วยการเพิ่มการผลิตทั้งในส่วนของคอนเดนเสท
และน้้ามันดิบของโครงการหลักในประเทศไทยและออสเตรเลีย
จากผลการด้าเนินงานข้างต้น ท้าให้ในปี 2560 ปตท.สผ. มีก้าไรจากการด้าเนินงานตามปกติ Recurring Net Profit) 836 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. และขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด้าเนินงานตามปกติ Non-recurring Items) 242 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นผลสุทธิจาก
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ตามมาตรฐานบัญชีจากการปรับแผนการลงทุนของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ซึ่งรายการดังกล่าว
ไม่กระทบกับเงินสดในมือและกระแสเงินสดของบริษัทแต่อย่างใด สุทธิกับผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนจากการที่
ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นระหว่างปี
ณ สิ้นปี 2560 ปตท.สผ.ยังคงสถานะการเงินที่แข็งแกร่งด้ว ยสินทรัพย์จ้านวน 19,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,703
ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยเป็นส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ้านวน 2,907 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจ้านวน 11,517 ล้านดอลลาร์ สรอ.
อีกทั้ง ปตท.สผ. ยังสามารถรักษาสภาพคล่องด้วยเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นจ้านวน 4,468 ล้านดอลลาร์ สรอ.
นอกจากนี้ ปตท.สผ. อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประมูลแหล่งสัมปทานในอ่าวไทยที่ก้าลังจะหมดอายุ เร่งพัฒนา
โครงการที่อยู่ระหว่างการตัดสินใจขั้นสุดท้าย โดยเฉพาะโครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน ที่มีความคืบหน้าในด้านการเจรจาสัญญา
ซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลว LNG) ระยะยาวกับผู้ซื้อ และแสวงหาโอกาสการลงทุนเพิ่มเติมทั้งการเข้าซื้อทรัพย์สินในธุรกิจต้นน้้าและธุรกิจ LNG
ครบวงจร ทั้งนี้ เพื่อรองรับภาพธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและ
มองหาโอกาสทางธุรกิจในการต่อยอดขยายการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต้นน้้าและธุรกิจพลังงานใหม่ๆ เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)
รายได้รวม *
รายได้จากการขาย *
EBITDA
ก้าไร ขาดทุน) ส้าหรับงวด
ก้าไร ขาดทุน) ต่อหุ้นจากการด้าเนินงาน
ต่อเนื่อง ดอลลาร์ สรอ.)
ก้าไร ขาดทุน) จากการด้าเนินงานตามปกติ
ก้าไร ขาดทุน) จากรายการที่ไม่ใช่
การด้าเนินงานตามปกติ

2560

2559

4,523
4,281
3,063
594
0.13

4,339
4,190
3,027
372
0.07

836
(242)

466
(94)

% เพิ่ม(ลด) ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4 % เพิ่ม(ลด) % เพิ่ม(ลด)
YTD
2560
2560
2559
QoQ
YoY
4
1,134
1,271
1,089
12
17
2
1,064
1,202
1,038
13
16
1
777
825
690
6
20
60
(264)
289
(16)
>100
>100
86
(0.07)
0.07
(0.01)
>100
>100
79
>(100)

218
(482)

240
49

123
(139)

10
>100

95
>100

* แสดงรายได้จากการด้าเนินงานต่อเนื่อง
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14.2 ภาพรวมเศรษฐกิจในรอบปี 2560
(1)

รำคำนำมันดิบ

ราคาน้้ามันดิบเป็นหนึ่งในปัจจัยส้าคัญที่มีผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส้าหรับปี 2560 ราคาเฉลี่ยน้้ามันดิบดูไบ
อยู่ที่ 53.14 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ซึ่งภาพรวมราคาน้้ามันดิบยังคงมีความผันผวนแต่ปรับตัวดีขึ้นจากปีก่อนหน้า โดยราคาเฉลี่ยน้้ามันดิบดูไบ
ในไตรมาส 1 อยู่ที่ประมาณ 53 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล ก่อนที่จะลงไปแตะระดับต่้าสุดที่ 43 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในช่วงเดือนมิถุน ายน
อันเป็นผลจากปริมาณการผลิตน้้ามันดิบของสหรัฐอเมริกาที่สูงขึ้นจนแตะระดับ 9.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งล้านบาร์เรล
ต่อวันจากปีก่อนหน้า โดยหลักมาจากการผลิตน้้ามันในชั้นหินดินดาน Shale Oil) รวมทั้งจากจ้านวนแท่นขุดเจาะที่เพิ่มขึ้นกว่า 220 แท่น
อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี มีปัจจัยบวกเข้ามาพยุงราคาน้้ามันให้ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การหยุดผลิตเพื่อซ่อมแซมรอยรั่ว
ของท่อขนส่งน้้ามันดิบ Keystone ในสหรัฐอเมริกาที่มีก้าลังการขนส่ง 590,000 บาร์เรลต่อวันและท่อขนส่งน้้ามันดิบ Forties ในประเทศ
อังกฤษที่มีก้าลังการขนส่ง 450,000 บาร์เรลต่อวัน การผลิตน้้ามันดิบนอกชายฝั่งของสหรัฐอเมริกาที่หยุดชะงักจากผลกระทบของพายุเนท
รวมถึงการที่กลุ่มโอเปกและกลุ่มนอกโอเปกบรรลุข้อตกลงในการลดก้าลังการผลิตที่ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวันต่อไปจนถึงเดือน ธันวาคม 2561
จากเดิมที่ตั้งเป้าจะสิ้นสุดในเดือนมีนาคม 2561 โดยกลุ่มผู้ผลิตให้การสนับสนุนการปฏิบัติตามข้อตกลงในการลดก้าลังการผลิตอย่างเคร่งครัด
ประกอบกับแรงบวกจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางการเมืองในแถบตะวันออกกลาง รวมทั้งการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องของปริมาณส้ารอง
น้้ามันดิบในสหรัฐอเมริกามาอยู่ที่ 431 ล้ านบาร์เรลในปลายเดือนธันวาคมจากระดับ 534 ล้านบาร์เรลในเดือนมีนาคมปีเดียวกัน ผลกระทบ
จากเหตุการณ์ข้างต้นผลักดันให้ราคาน้้ามันดิบดูไบขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงระดับสูงสุดที่ 64 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลในเดือนธันวาคม
(2)

สถำนกำรณ์ก๊ำซธรรมชำติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)

สถานการณ์ LNG ในปี 2560 ยังคงอยู่ในสภาวะอุปทานล้นตลาด เนื่องจากมีโครงการใหม่ๆ เกิดขึ้นมาก โดยหลักมาจาก
โครงการ LNG ในประเทศออสเตรเลีย รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา โดยปัจจุบันมีก้าลังการผลิตรวมอยู่ที่ 310 ล้านตัน ในขณะที่มีความต้องการใช้
ประมาณ 290 ล้านตัน เป็นผลให้ราคา LNG ในช่วงที่ผ่านมายังคงอยู่ในระดับต่้า ซึ่งในปี 2560 ราคาเฉลี่ยของ Asian spot LNG อยู่ที่ 7.1
ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู ส่งผลให้ในปี 2560 ปริมาณการขายของ ปตท.สผ. ได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ซื้อเรียกรับก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทย
ในปริมาณที่น้อยลง และชดเชยด้วยการน้าเข้า LNG มากขึ้น
(3)

ควำมต้องกำรใช้พลังงำนในประเทศ

ความต้ อ งการใช้พ ลั งงานภายในประเทศส้ าหรับ 11 เดือ นแรกของปี 2560 อยู่ ที่ ป ระมาณ 2.13 ล้า นบาร์เรลเที ย บเท่ า
น้้ามันดิบต่อวัน ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีก่อนหน้า ข้อมูลจากส้านักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน) ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยการใช้พลังงานภายในประเทศส่วนใหญ่ยังมาจากน้้ามันและก๊าซ
ธรรมชาติ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปจากการพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลให้การใช้พลังงานรู ปแบบต่างๆ อาทิ พลังงาน
แสงอาทิตย์ รวมไปถึงการน้าเข้าก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เริ่มเข้ามามีบทบาทส้าคัญในการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานมากขึ้น
(4)

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สรอ.

การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบต่อผลประกอบการของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่ในรูปภาษีเงินได้ที่เกิดจากความ
แตกต่ างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษี กับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญ ชีตามมาตรฐานบั ญ ชี ส้ าหรับปี 2560 ค่ าเงินบาทเมื่อเทียบกั บ
ดอลลาร์ สรอ. ได้ปรับตัวแข็งค่าขึ้นจากปีก่อนหน้า เป็นผลมาจากความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจสหรัฐอเมริ กา การด้าเนินนโยบาย
การเงินของประเทศเศรษฐกิจหลัก และความกังวลของนักลงทุนต่อเหตุการณ์ความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีกับสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้
ตลาดการเงินและการเคลื่อนย้ายของเงินทุนยังคงมีความผันผวนสูง โดยค่าเงินบาท ณ สิ้นปี 2560 ปรับตัวมาอยู่ที่ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ สรอ.
ซึ่งแข็งค่าขึ้น 3.15 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เมื่อเทียบกับค่าเงินบาท ณ สิ้นปีก่อนหน้าที่ 35.83 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. เป็นผลให้ ปตท.สผ. มีการรับรู้
ก้าไรและผลประโยชน์ทางภาษีที่เกี่ยวข้องกับอัตราแลกเปลี่ยนในปีนี้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
14.3 ผลการดาเนินงาน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ยและรำคำขำยเฉลี่ย *
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน

* รวมปริมาณขายของโครงการโอมาน 44 จนถึงเดือนสิงหาคม 2559

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

2560
39.20
53.14

2559

% เพิ่ม(ลด) ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4 % เพิ่ม(ลด) % เพิ่ม(ลด)
YTD
2560
2560
2559
QoQ
YoY

35.91
41.27

9
29

38.78
50.43

41.74
59.31

35.65
48.32

8
18

17
23

ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
ส้าหรับปริมาณการขายเฉลี่ยของปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลงเป็น 299,206 บาร์เรลเทียบเท่า
น้้ามันดิบต่อ วัน ส้าหรับปี 2559: 319,521 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน) โดยหลักจากโครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเซียที่มีการขาย
น้้ามันดิบในปีนี้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา รวมทั้งโครงการสินภูฮ่อม เนื่องจากผู้ซื้อรับก๊าซธรรมชาติในปริมาณที่ลดลง ในขณะที่ราค าขายเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น 39.20 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ ส้าหรับปี 2559: 35.91 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ )
ไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 313,054 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจากไตรมาส 3
ปี 2560 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 298,139 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน โดยหลักจากโครงการบงกช และโครงการคอนแทร็ค 4 ส้าหรับราคาขาย
เฉลี่ยของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเป็น 41.74 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ ส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2560: 38.78 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบ)
ไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559
เมื่อเปรียบเทียบปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2560 กับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 316,307 บาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยลดลง โดยหลักจากโครงการยาดานา และโครงการสินภูฮ่อม ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ย
เพิ่มขึ้นเป็น 41.74 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2559: 35.65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น้้ามันดิบ)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
14.3.1 ผลกำรดำเนินงำนรวม
ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
ส้าหรับปี 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีก้าไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 222 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 60
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีก้าไรสุทธิจ้านวน 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจาก 1) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ้าหน่ายลดลง
จ้านวน 429 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น 2) ภาษีเงินได้ลดลงจ้านวน 105 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยหลักจากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. และ 3) รับรู้ขาดทุนจากอนุพั นธ์ทางการเงิน
ลดลงจ้านวน 90 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ 4) รับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจ้านวน 511 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนจากรายการที่ไม่ใช่การด้าเนินงานปกติส้าหรับปี 2560 จ้านวน 242 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลขาดทุนเพิ่มขึ้น 148
ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีขาดทุนจ้านวน 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เกิดจากการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่า
ของสินทรัพย์เพิ่มขึ้น จ้านวน 511 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ภาษีเงินได้ลดลงจ้านวน 236 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากผลกระทบของค่าเงินบาท
ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560
ในไตรมาส 4 ปี 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีก้าไรสุทธิจ้านวน 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 553 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก
มาจากในไตรมาส 4 ปี 2560 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการรับรู้ขาดทุนดังกล่าว
จ้านวน 558 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ก้าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด้าเนินงานปกติส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2560 จ้านวน 49 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
531 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีขาดทุนจ้านวน 482 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 4
ปี 2560 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อ ยค่าของสินทรัพย์ ในขณะที่ในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการรั บรู้ข าดทุนดังกล่าวจ้านวน 558 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 16 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีผล
การด้าเนินงานดีขึ้น 305 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ มากกว่าร้ อ ยละ 100 โดยมีสาเหตุหลักจาก 1) รายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 164 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 2) ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญ สิ้นและค่าตัดจ้าหน่ายลดลงจ้านวน 73 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยหลักจากการปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น และ 3) ภาษีเงินได้ลดลงจ้านวน 69 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากผลกระทบของ
ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
ก้าไรจากรายการที่ไม่ใช่การด้าเนินงานปกติส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2560 จ้านวน 49 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีผลการด้าเนินงานดีขึ้น
188 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนจ้านวน 139 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากภาษีเงินได้
ลดลงจ้านวน 155 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งไม่มีการรั บรู้
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาสนี้ ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2559 มีการรับรู้ขาดทุนดังกล่าวจ้านวน 47 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
14.3.2 ผลกำรดำเนินงำนรวมจำแนกตำมส่วนงำน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
ท่อขนส่งก๊าซ
ส้านักงานใหญ่และอื่นๆ
การด้าเนินงานที่ยกเลิก
รวม

2560
254
826
(572)
40
(46)
(563)
(3)
238
102
594

2559
438
610
(172)
(11)
(108)
(10)
(43)
203
(289)
20
372

% เพิ่ม(ลด) ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4 % เพิ่ม(ลด) % เพิ่ม(ลด)
2560
2560
2559
QoQ
YoY
YTD
(42)
(350)
250
31
>100
>100
35
211
264
105
25
>100
>(100)
(561)
(14)
(74)
98
81
>100
16
(4)
(45) >(100)
91
57
(21)
(8)
(17)
62
53
>(100)
(559)
(3)
(2)
99
(50)
93
3
1
(10)
(67)
>100
17
69
63
45
(9)
40
>100
17
(24)
(109) >(100)
78
(100)
17
(100)
60
(264)
289
(16)
>100
>100

ปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559
ส้าหรับปี 2560 มีก้าไรสุทธิ 594 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 222 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 60 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2559 ที่มีก้าไรสุทธิจ้านวน 372 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากผลการด้าเนินงานที่ดีขึ้นของส่วนงานส้านักงานใหญ่และอื่นๆ จ้านวน 391
ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จ้านวน 216 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ผลการด้าเนินงานลดลง
ในเขตภูมิศาสตร์อเมริกา จ้านวน 553 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(1)

สานัักาานัหญ่และอื่นนั

ส้าหรับปี 2560 ส่วนงานส้านักงานใหญ่และอื่นๆ มีก้าไรสุทธิจ้านวน 102 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการด้าเนินงานดีขึ้น
จ้านวน 391 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก
มาจากค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง โดยหลักจากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ. และการรับรู้
ก้าไรจากการประกันความเสี่ยงราคาน้้ามันส้าหรับปี 2560 ในขณะที่รับรู้ขาดทุนจากรายการดังกล่าวในปี 2559
(2)

สแวนัาานัสารวจละอผะิตปิโตรเะียม
(2.1) ปรอเทศไทย

ส้าหรับปี 2560 ประเทศไทย มีก้าไรสุทธิจ้านวน 826 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 216 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 35 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีก้าไรสุทธิจ้านวน 610 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและ
ค่าตัดจ้าหน่ายลดลงจากการปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น และตามปริมาณการขายที่ลดลง ในขณะค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น
จากการเพิ่มขึ้นของก้าไรสุทธิทางภาษี สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
(2.2) เขตภูมิศาสตร์ืเมริกา
ส้าหรับปี 2560 เขตภูมิศาสตร์อเมริกา มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 563 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนเพิ่มขึ้น 553
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากปี 2560
มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จ้านวน 558 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560
ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2560 มีก้าไรสุทธิ 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น 553 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่า
ร้อ ยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับขาดทุนสุทธิส้าหรับไตรมาส 3 ปี 2560 จ้านวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. โด ยหลักจากการเปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้นของส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์อเมริกา จ้านวน 556 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(1)

สแวนัาานัสารวจละอผะิตปิโตรเะียม
(1.1) เขตภูมิศาสตร์ืเมริกา

ในไตรมาส 4 ปี 2560 เขตภูมิศาสตร์อเมริกา มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 3 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลด ลง
556 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2560 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 559 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก
จากในไตรมาส 3 ปี 2560 มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ จ้านวน 558 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ไตรมาส 4 ปี 2560 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559
ส้าหรับไตรมาส 4 ปี 2560 มีก้าไรสุทธิ 289 ล้านดอลลาร์ สรอ. ผลการด้าเนินงานดีขึ้นจ้านวน 305 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือ มากกว่าร้อ ยละ 100 เมื่อ เปรีย บเที ยบกั บไตรมาส 4 ปี 2559 ที่ มีข าดทุน สุทธิจ้ านวน 16 ล้ านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากผล การ
ด้าเนินงานที่ดีขึ้นของส่วนงานส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย จ้านวน 159 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออก
เฉียงใต้อื่น จ้านวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมทั้งส่วนงานส้านักงานใหญ่และอื่นๆ จ้านวน 85 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(1)

สแวนัาานัสารวจละอผะิตปิโตรเะียม
(1.1) ปรอเทศไทย

ในไตรมาส 4 ปี 2560 ประเทศไทย มีก้าไรสุทธิจ้านวน 264 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 159 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีก้าไรสุทธิจ้านวน 105 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้จากการขาย
ที่เพิ่มขึ้นจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ้าหน่ายลดลงจากการปรับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมเพิ่มขึ้น
(1.2) เขตภูมิศาสตร์เืเชียตอวันัืืกเฉียาหต้ื่นนั
ในไตรมาส 4 ปี 2560 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 4 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขาดทุนลดลง 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 91 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 45 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สาเหตุหลักมาจากไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ในไตรมาส 4 ปี 2560 ในขณะที่รับรู้ขาดทุนจากรายการดังกล่าวของ
โครงการเยตากุน และโครงการนาทูน่า ซีเอ ในไตรมาส 4 ปี 2559
(2)

สานัักาานัหญ่และอื่นนั

ส่วนงานส้ านักงานใหญ่ แ ละอื่นๆ มี ขาดทุน สุทธิจ้านวน 24 ล้านดอลลาร์ สรอ. ขาดทุนลดลงจ้านวน 85 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 78 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ที่มีขาดทุนสุทธิจ้านวน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง โดยหลักจากผลกระทบของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์ สรอ.
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14.3.3 ฐำนะกำรเงิน
หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.
18,891

สินทรัพย์หมุนเวียน

5,190

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

13,701

19,220

1,101
6,404

11,386

YE
YE 162559
LE
ณ วั16นทีA่ 31 ธันวำคม

(1)

5,765

13,455

1,601

หนี้สินหมุนเวียน

6,102

หนี้สินไม่หมุนเวียน

11,517

ส่วนของผู้ถือหุ้น

YEวั17
YE 172560
LE
ณ
นทีA่ 31 ธันวำคม

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 19,220 ล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบเท่า
628,121 ล้านบาท) เพิ่มขึ้น 329 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์ร วม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ้านวน 18 ,891 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เทียบเท่า 676,890 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน สด เงินลงทุนระยะสั้น และ
ลูกหนี้บริษัทใหญ่ มีจ้านวนเพิ่มขึ้น 575 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิกับเงินลงทุนระยะสั้น
เพิ่มขึ้นจ้านวน 446 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลูกหนี้บริษัทใหญ่เพิ่มขึ้น 184 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่พัสดุคงเหลือลดลง 48 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ
ร่วมทุนภายใต้บัญชีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการส้ารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
มีจ้านวนลดลง 246 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักเป็นผลจาก 1) การรับรู้การด้อยค่าของสินทรัพย์ของโครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
2) การตัดค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจ้าหน่าย แม้ว่าจะมี การลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ในขณะที่
3) สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 219 ล้านดอลลาร์ สรอ. และ 4) เงินลงทุนในบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น 166 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2)

หนีสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ.และบริษัทย่อยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 7,703 ล้านดอลลาร์ สรอ. เทียบเท่า
251,746 ล้านบาท) เพิ่มขึ้นจ้านวน 198 ล้า นดอลลาร์ สรอ. จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 จ้านวน 7,505 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เทียบเท่า 268,906 ล้านบาท) เป็นผลมาจาก
2.1) หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย และหุ้น กู้ที่ถึงก้าหนด
ช้าระภายใน 1 ปี โดยมีจ้านวนเพิ่มขึ้น 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่มาจากหุ้นกู้ที่ถึงก้าหนดช้าระภายใน 1 ปี เพิ่มขึ้น 400 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 65 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 31 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหนี้สิน ค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต หุ้นกู้ และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยมีจ้านวนลดลง 302 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการจัดประเภทหุ้นกู้ที่จะถึงก้าหนดช้าระภายใน 1 ปี
ไปอยู่ภายใต้หนี้สินหมุนเวียน
(3)

โครงสร้ำงเงินทุนบริษัท

โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประกอบด้วยส่วนทุนจ้านวน 11,517 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สิน
รวมจ้านวน 7,703 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ยจ้านวน 2,907 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ยร้อยละ 4.50 และมี
อายุเงินกู้ถัวเฉลี่ย 7.15 ปี ทั้งนี้ หนี้สินที่มีดอกเบี้ยของ ปตท.สผ. อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่ร้อยละ 100 ส้าหรับสัดส่วนของอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่ต่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 80 ต่อ 20
14.3.4 กระแสเงินสด
หน่วย : ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งที่มำของเงินทุน แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุน
รับสุทธิจากกิจกรรมลงทุนอื่นๆ

รับสุทธิจากกิจกรรมด้าเนินงาน

2,721
34

2,687

(รวมปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน)

Source

2,275
206
250
458

จ่ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน
จ่ายสุทธิในการลงทุนอื่นๆ
จ่ายเงินปันผล

1,361

จ่ายสุทธิในการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์

งวดสิบสองเดือนUse
ปี 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. และบริษัทย่อ ย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้ งเงินลงทุนระยะสั้น
ซึ่ง เป็นเงินฝากประจ้าธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จ้านวน 4,468 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 446 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จ้านวน 4,022 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งที่มำของเงินทุนจ้านวน 2,721 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็นผล
สุทธิจากเงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายส้าหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนจ้านวน 2,275 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็นเงินสดจ่ำยสุทธิในกำรลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์
เพื่อการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในโครงการคอนแทร็ค 4 และโครงการซอติก้า รวมทั้งมีการเข้าซื้อหุ้นบริษัทซึ่งด้าเนิน
ธุรกิจ LNG ในประเทศมาเลเซีย เงินสดจ่ายสุทธิในกิจกรรมจัดหาเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจ่ายเงินปันผลส้าหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559
และส้าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2560
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14.3.5 อัตรำส่วนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนที่สำคัญ
2560
อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตราก้าไรสุทธิ
อัตรำส่วนวิเครำะห์นโยบำยทำงกำรเงิน (เท่ำ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

2559

ไตรมำส 3
2560

ไตรมำส 4
2560

ไตรมำส 4
2559

70.26
5.18
13.12

70.83
3.26
8.47

71.37
2.54
6.66

67.35
5.18
13.12

65.48
3.26
8.47

0.25
0.95

0.25
0.94

0.26
0.99

0.25
0.95

0.25
0.94

หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย =

อัตราส่วนก้าไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวมรายได้
จากการบริการค่าผ่านท่อ

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

=

ก้าไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราก้าไรสุทธิ

=

ก้าไรสุทธิต่อรายได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม

อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

=

หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อก้าไรย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

14.4

ความคืบหน้าโครงการทีส่ าคัญ

ณ สิ้นปี 2560 ปตท.สผ. มีโครงการและด้าเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งสิ้นจ้านวน 36 โครงการใน 10 ประเทศ
มี ป ริม าณส้ า รองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ว (Proved Reserves) จ้ านวน 631 ล้ านบาร์เรลเที ย บเท่ าน้้ า มั น ดิ บ ปริม าณส้ ารองที่ น่ า จะพบ Probable
Reserves) จ้านวน 400 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบและปริมาณทรัพยากรประเภท Contingent Resources จ้านวน 3,824 ล้านบาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบ โดยมีรายละเอียดความคืบหน้าโครงการที่ส้าคัญ ดังนี้
14.4.1 โครงกำรในประเทศไทย
ปตท.สผ. มี โครงการในประเทศจ้า นวน 16 โครงการ ส่ว นใหญ่ เป็ น โคราการทีน ด าเนัิ นั การผะิ ต ละ้ ว (Production
Phase) ทั้งในอ่าวไทยและบนบก โดยกิจกรรมที่ส้าคัญ ของโครงการผลิตหลัก ได้แ ก่ โครงกำรบงกช ประสบความส้าเร็จในการเพิ่ม
การผลิต คอนเดนเสทเพื่อชดเชยการเรียกรับก๊าซธรรมชาติที่ลดลงจากผู้ซื้อ รวมทั้งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมประมูล
สัมปทานโครงการบงกชที่จะหมดอายุในปี 2565-2566 โครงกำรเอส 1 ได้ท้าการขุดเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจะมีการขุดเจาะ
หลุมส้ารวจในปี 2561 เพื่อช่วยเพิ่มปริมาณการผลิตในอนาคต ทั้งนี้ ปี 2560 โครงการในประเทศไทยมีปริมาณการขายรวมอยู่ที่ 230,504
บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของปริมาณการขายทั้งหมด นอกจากนี้ แหล่งอุบลภำยใต้โครงกำรคอนแทร็ค 4
ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือกับผู้ด้าเนินการของโครงการเพื่อเตรียมการพัฒนา และคาดว่าจะสามารถผลิ ตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ภายในปี 2565
ด้วยก้าลังการผลิตของโครงการที่ 25,000- 30,000 บาร์เรลต่อวัน
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14.4.2 โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ้านวน 13 โครงการ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมียนมาร์) สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม เวียดนาม) มาเลเซีย และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย อินโดนีเซีย) โดยในปี 2560 โครงการในภูมิภาคนี้มีปริมาณการขายรวม
อยู่ที่ 55,371 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของปริมาณการขายทั้งหมด
ในส่วนของ โคราการทีนดาเนัินัการผะิตละ้ว (Production Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินกิจกรรมในโครงการที่ส้าคัญ อาทิ
โครงกำรซอติก้ำ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมาร์ โดยในปี 2560 โครงการสามารถรักษาปริมาณการผลิตได้ตาม
เป้าหมาย รวมทั้งเสร็จสิ้นการก่อสร้างแท่นผลิตเฟส 1C จ้านวน 1 แท่น และจะด้าเนินการติดตั้งแท่นผลิตที่ เหลือจ้านวน 3 แท่นในปี 2561
รวมทั้ งมี แ ผนการเจาะหลุมผลิตอย่ างต่อ เนื่อ ง ในปี 2560 โครงการมีป ริม าณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 301 ล้ านลูกบาศก์ฟุ ตต่ อ วัน
ประมาณ 47,747 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ ต่อ วัน ) โครงกำรเวียดนำม 16-1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศ ตะวันออกเฉียงใต้ ของ
เวียดนาม ในปีที่ผ่านมาโครงการได้เริ่มผลิตจากหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอีก 4 หลุมตามแผนที่วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาระดับการผลิต
ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการขายน้้ามันดิบเฉลี่ย 21,087 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ประมาณ 486 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน)
ส้าหรับ โคราการทีนืยูแรอญวแาาการสารวจ (Exploration Phase) ส่วนใหญ่จะอยู่ในเมียนมาร์ทั้งบนบกและในทะเล อาทิ
โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 3 อยู่ระหว่างการเจรจากรอบการพัฒนาเชิงพาณิชย์กับรัฐบาลเมียนมาร์ โครงกำรเมียนมำร์ MD-7 อยู่ระหว่าง
ศึกษาโครงสร้างทางธรณี วิทยาเพื่อ ประเมินศักยภาพปิโตรเลียม โครงกำรเมียนมำร์ เอ็ม 11 โครงกำรเมียนมำร์ เอ็มโอจีอี 3 และ
โครงกำรซำรำวักเอสเค 410 บี ในมาเลเซีย อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูลเพื่อการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพทางปิโตรเลียม
เพื่อเตรียมการเจาะหลุมส้ารวจในปี 2561 รวมทั้ง โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95 และโครงกำรเวียดนำม 52/97 ตั้งอยู่นอกชายฝั่ง
ทะเลของเวียดนาม โดยในปี 2560 โครงการได้ลงนามในสัญญา Letter of Agreement ระหว่างผู้ร่วมทุนในเรื่องราคาค่าก๊าซและค่าผ่านท่อก๊าซ
รวมทั้งอยู่ระหว่างการเจรจาสัญญาเชิงพาณิชย์เพื่อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย Final Investment Decision หรือ FID) ต่อไป ทั้งนี้
คาดว่าจะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2564 ด้วยก้าลังการผลิตรวม 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
14.4.3 โครงกำรในทวีปอเมริกำ
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ้านวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา แคนาดา) และสหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล บราซิล) โดยโครงการทั้งสามเป็น โคราการทีนืยูแรอญวแาาการสารวจ (Exploration Phase) ส้าหรับ โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์
ตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้าของแคนาดา โดยโครงการได้ปรับแผนการพัฒนาเพื่อหาแนวทางการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม
ส้าหรับในบราซิล มีโครงการร่วมทุน 2 โครงการ คือ โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas
นอกชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล และ โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทาง
ตะวันออกของบราซิล ปัจจุบันทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียม
14.4.4 โครงกำรในออสตรำเลเซีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ้านวน 1 โครงการ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ซึ่งตั้ งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย
ประกอบด้วย 12 แปลงสัมปทาน
ส้าหรับลญะแ าทีน ด าเนัิ นัการผะิตละ้ ว (Production Phase) คือ แหล่ งมอนทำรำ โครงการได้ท้ าการเจาะหลุมผลิ ตในปี
2560 เพื่อเร่งอัตราการผลิต ท้าให้สามารถรักษาปริมาณการขายเฉลี่ยส้าหรับปี 2560 ได้ตามแผนที่ 10,580 บาร์เรลต่อวัน
ส้าหรับแหล่ง Cash Maple ที่อยู่ในรอยอเวะาสารวจ (Exploration Phase) นั้น โครงการได้เสร็จสิ้นการศึกษาวิศวกรรม
เบื้องต้น Pre-FEED Study) และอยู่ระหว่างการเตรียมการท้า FEED Study โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2561
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14.4.5 โครงกำรในแอฟริกำ
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้จ้านวน 3 โครงการ ซึ่งตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย แอลจีเรีย)
และสาธารณรัฐโมซัมบิก โมซัมบิก)
ส้าหรับ โคราการทีน ดาเนัิ นั การผะิต ละ้ ว (Production Phase) ปตท.สผ. ได้ด้ าเนิน การผลิตน้้ ามั นดิ บตามแผนจาก
โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ในปี 2560 โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ย
17,360 บาร์เรลต่อวัน
ส้าหรับโคราการทีนืยูแรอญวแาาการสารวจ (Exploration Phase) ปตท.สผ. ได้ด้าเนินการส้ารวจใน โครงกำรแอลจีเรีย
ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ ซึ่งตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โดยโครงการได้น้าส่งแผนพัฒนาเพื่อขออนุมัติพื้นที่ในการพัฒนาต่อ
รัฐบาลแอลจีเรียในเดือนธันวาคม 2560 และคาดว่าจะได้รับอนุมัติภายในไตรมาส 1 ปี 2561 ด้วยก้าลังการผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์
ในเฟสแรกที่อัตรา 10,000-13,000 บาร์เรลต่อวันในปี 2562 และหลังจากนั้นจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มก้าลังการผลิตรวมเป็น
50,000 บาร์เรลต่อวัน โครงกำรโมซัมบิก โรวูมำ ออฟชอร์ แอเรีย วัน ซึ่งเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของ
โมซัมบิก โดยมีความคืบหน้าที่ส้าคัญในปี 2560 ได้แก่ การเจรจากับรัฐบาลโมซัมบิกโดยได้รับการอนุมั ติกฎหมายและกฎระเบียบ Legal &
Contractual Framework) การอนุมัติสัมปทานการบริหารจัดการทางทะเลและท่าเรือ Marine Concessions) เริ่มการเคลื่อนย้ายชุมชน
ออกจากพื้ นที่ก่ อ สร้างโครงการ Resettlement) ในเดื อ นพฤศจิก ายน 2560 ปั จจุบั นโครงการอยู่ระหว่างการขออนุ มัติแ ผนการพัฒ นา
โครงการ Plan of Development) ขั้นสุดท้ายจากรัฐบาลโมซัมบิก ซึ่งคาดว่าจะได้รับการอนุมัติในต้นปี 2561 นอกจากนี้ โครงการยังเร่ง
ผลักดันการเจรจาสัญ ญาซื้อ ขาย LNG ระยะยาวกับผู้ซื้อ และการเจรจาสัญ ญาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน
โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในปี 2566 ด้วยก้าลังการผลิตระยะแรกที่ 12 ล้านตันต่อปี
14.5 กลยุทธ์การบริหารจัดการ
ปตท.สผ. ยังคงด้าเนินแผนกลยุทธ์ตามแนวทาง “RESET REFOCUS RENEW” อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน
RESET ะดต้นัทุนั เพินมปรอสิทธิภาพหนัการลขแาขันัภายหต้วิกฤตราคานัามันั


สร้าง DNA ของพนักงานทุกคนให้มีจิตส้านึกในเรื่องต้นทุน



ใช้เทคโนโลยีเพื่อ สร้างความเป็นเลิศในเรื่องการบริหารต้นทุนให้มีประสิทธิภ าพและสามารถแข่งขันได้กับบริษัทชั้นน้า
ในอุตสาหกรรมเดียวกัน


เลือกลงทุนในโครงการที่มีต้นทุนการผลิตต่้าและสามารถแข่งขันได้ภายใต้ราคาน้้ามันปัจจุบัน

REFOCUS เนั้นัขยายการะาทุนัละอเติบโตหนัพ่นัทีนทีนมีความเชีนยวชา่ ละอพ่นัทีนทีนมีศักยภาพสูา


เพิ่มการลงทุนในไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความช้านาญ มีต้นทุนและความเสี่ยงต่้า



ร่วมลงทุนกับ ปตท. ในธุรกิจ LNG ครบวงจร เพื่อการเติบโตทางธุรกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ



ศึกษาโอกาสการลงทุนในพื้นที่ใหม่ที่มีต้นทุนต่้า เช่น พื้นที่ในตะวันออกกลาง เป็นต้น และพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง

RENEW พัฒนัาเทคโนัโะยีเพ่นืรืารับการเติบโตืยแาายันาย่นัหนัืนัาคต


หาโอกาสในการเพิ่มรายได้และสร้างผลตอบแทนจากธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน



ศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่มีโอกาสเติบโตในอนาคต และสามารถต่อยอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของบริษัท
ส่วนที่ 3 หน้า 17

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
14.5.1 กำรบริหำรกำรลงทุน
ปตท.สผ. มีเป้าหมายในการบริหารการลงทุนโดยค้านึงถึงความเสี่ยง ปัจจัยและผลกระทบในการลงทุนเพื่อ ให้ทันต่อ
สภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต ตามแนวทางดังต่อไปนี้
1) รักษาปริมาณการผลิตของโครงการปัจจุบันด้วยต้นทุนการด้าเนินงานที่ต่้า เพื่อรักษาความสามารถในการท้าก้าไร
โดยเน้นเพิ่มปริมาณการผลิตคอนเดนเสทของโครงการในอ่าวไทย และเพิ่มปริมาณการผลิตในโครงการเอส 1 โครงการผลิตในเมียนมาร์ และ
แหล่งมอนทาราในออสเตรเลีย
2) เพิ่มปริมาณส้ารองปิโตรเลียมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยการเตรียมความพร้อมในการเข้าประมูลแหล่ง
สัมปทานที่ก้าลังจะหมดอายุในอ่าวไทยทั้งแหล่งบงกชและเอราวัณ ซึ่งบริษัทมีความพร้อมเป็นอย่างมากที่จะเข้าร่วมประมูลตามกรอบ
ระยะเวลาของกระทรวงพลังงาน การเร่งรัดการพัฒ นาโครงการที่อ ยู่ระหว่างรอการตัดสินใจขั้นสุดท้าย ได้แ ก่ โครงการโมซัมบิก โรวูมา
ออฟชอร์ แอเรีย วัน โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 โครงการเวียดนาม 52/97 และโครงการคอนแทร็ค 4
แหล่ งอุบล) รวมถึ งมองหาโอกาสการเข้าซื้ อ กิ จการโดยให้ค วามส้าคั ญ กั บ สิน ทรัพ ย์ที่ ผลิ ต แล้วหรือ ก้ าลังจะเริ่ม ผลิ ต ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและภูมิภาคอื่นที่มีศักยภาพสูง โดยเน้นโครงการที่ความเสี่ยงในการด้าเนินโครงการที่ค่อนข้างต่้า
มีตลาดรองรับในการขายปิโตรเลียมและมีผลตอบแทนที่น่าสนใจ รวมทั้งเตรียมแผนการส้ารวจในแหล่งส้ารวจของบริษัทที่มีอยู่ในปัจจุบัน
โดยเฉพาะในเมียนมาร์และมาเลเซีย และมองหาโอกาสในการหาแหล่งส้ารวจในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
3) ขยายความร่วมมือในการลงทุนและด้าเนินธุรกิจ LNG ครบวงจร LNG Value Chain) กับ ปตท. เพื่อการเติบโต
ทางธุรกิจและสร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ โดยแสวงหาการลงทุนในโครงการ LNG ต่างๆ ทั่วโลก สะท้อนผ่านความส้าเร็จ
จากการที่บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และ ปตท. เข้าซื้อสัดส่วนร้อยละ 10 ในโครงการ
MLNG Train 9 ประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นโรงงาน LNG Liquefaction ที่มีก้าลังการผลิตปัจจุบัน 3.6 ล้านตันต่อปีในปี 2560
โดยในปี 2560 บริษัทได้มีการบริหารการลงทุนที่ส้าคัญ Portfolio Rationalization) ได้แก่ การคัดเลือก Total E&P Myanmar
(TOTAL) ซึ่งเป็นบริษัทที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการส้ารวจและพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมทั่วโลกเข้าเป็นผู้ร่วมทุนในโครงการ
เมียนมาร์ MD-7 และการคืนแปลงส้ารวจของโครงการเมียนมาร์ พีเอสซี จี และอีพี 2 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการรออนุมัติจากรัฐบาลเมียนมาร์
14.5.2 กำรบริหำรจัดกำรเงินทุน
ปตท.สผ. ให้ความส้าคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและรักษา
โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง ในปี 2560 บริษัทได้ท้าการบริหารจัดการโครงสร้างทางการเงินเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ช่วยลดต้นทุน
ทางการเงิน รวมถึงส่งเสริมการใช้ บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จ้ากัด เป็นศูนย์กลางการบริหารเงินให้กับกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งความส้า เร็จ
จากการบริหารจัดการส่งผลให้บริษัทได้รับรางวัลในด้านบริหารโครงสร้างหนี้ Liability Management) ระดับประเทศจาก The Asset ซึ่งเป็น
นิตยสารด้านการเงินชั้นน้าของเอเชียเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน
ส้า หรับ ณ สิ้น ปี 2560 บริษัท สามารถรัก ษาสถานะทางการเงิน ที่แ ข็งแกร่งด้วยเงิน สดในมือ ประมาณ 4.5 พัน ล้า น
ดอลลาร์ สรอ. และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่ต่้ากว่า 0.3 เท่า ซึ่งอยู่ภายใต้กรอบนโยบายการเงินของบริษัท และมีสภาพคล่อง
พร้อมรองรับแผนการลงทุนเพื่อรักษาระดับการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน รวมถึงรองรับค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งพัฒนาโครงการต่า งๆ การขุดเจาะ
ส้ารวจตามแผนการลงทุน และการเข้าซื้อกิจการที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
14.5.3 กำรบริหำรต้นทุน
ปตท.สผ. บริหารต้นทุนในการด้าเนินงานผ่านโครงการ SPEND SMART to Business Sustainability ด้วยแนวคิด “คิดใหม่
ท้าใหม่ ให้ได้ผล” อย่างต่อเนื่อง ส้าหรับปี 2560 บริษัทสามารถลดรายจ่ายรวมลงจากแผนการลงทุนเดิมที่ตั้งไว้กว่า 200 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เป็นผลจากการควบคุมค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการด้าเนินงานตามแนวทางต่างๆ อาทิ ลดจ้านวนวันและค่าใช้จ่ายในการเจาะหลุม
เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างและออกแบบแท่นผลิต เจรจาเพื่ อลดต้นทุนการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์และบริการต่างๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและ
ที่จะจัดจ้างในอนาคต รวมถึงบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ เช่น การลดจ้านวนเรือ การลดการสั่งซื้ออุปกรณ์การผลิตเพื่อมาเก็บไว้ เป็นต้น
และเป็นผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงมาอยู่ที่ 29.05 ดอลลาร์ต่อ บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบเมื่อเทียบจากปีที่แล้วที่ 30.46 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบ
14.5.4 กำรบริหำรโครงสร้ำงองค์กร
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการบริหารงานและการด้าเนินงานของบริษัทให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของ
ธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ ปตท.สผ. ในการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นที่มีความเหมาะสม
จึงได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรในปี 2560 โดยนายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ด้ารงต้าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Chief Executive Officer หรือ
CEO) รับผิดชอบผลการด้าเนินงานภาพรวมขององค์กร วางแผนกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจทั้งธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม และการต่อยอด
การลงทุนในธุรกิจใหม่ นายพงศธร ทวีสิน ด้ารงต้าแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม President, Exploration and
Production หรือ PEP) รับผิดชอบการบริหารธุรกิจต้นน้้าครบวงจร Upstream Value Chain) ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมส้ารวจ พัฒนาโครงการ
และการผลิตปิโตรเลียม ให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท
14.6 ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ ในปี 2560 ปตท.สผ.
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Index (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้้ามัน
และก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และเป็น 1 ใน 32
บริษัทน้้ามันและก๊าซธรรมชาติที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี FTSE4Good Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index
ประจ้าปี 2560 เป็นปีที่ 2 รางวัลรายงานความยั่งยืน “ดีเยี่ยม” จากโครงการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืนปี 2560 (Sustainability Report
Award) และเป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน Thailand Sustainability Investment)
ความส้าเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในฐานะ “องค์กรแห่งความยั่งยืน” ได้เป็นอย่างดี โดยมีการด้าเนินงาน
ที่ส้าคัญในปี 2560 ซึ่งครอบคลุมทั้งด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้
14.6.1 ด้ำนธุรกิจ
ปตท.สผ. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม โครงการที่ส้าคัญในปี 2560 ได้แก่
 การพัฒ นาเทคโนโลยีต รวจสภาพท่อ ส่งปิโตรเลียมใต้ทะเลและกระบวนการรื้อ ถอนตามมาตรฐานสากลโดยไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
 การพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า Electromagnetic) เพื่อติดตามการไหลของน้้าและน้้ามันในแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียม
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 การพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เช่น หุ่นยนต์เคลื่อนที่ใต้น้าอัตโนมัติ Autonomous Underwater Vehicle หรือ AUV) เพื่อ
ใช้ในการตรวจสภาพอุปกรณ์การผลิตใต้ทะเล หุ่นยนต์ตรวจสอบภายในท่อ In-pipe Inspection Robot) เพื่อใช้ในการตรวจสภาพความเสียหาย
ภายในท่อ และหุ่นยนต์ท้าความสะอาดชายหาด Beach Cleaning Robot) เพื่อช่วยลดมลภาวะด้านสิ่งแวดล้อมของชายหาดให้กับชุมชน

ทั้งนี้ บริษัทได้รับรางวัล The Asset Best Initiative in Innovation Award 2017 จาก The Asset magazine และ
รางวัลบริษัทดีเด่นด้านนวัตกรรมปี 2560 Outstanding Innovative Company Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
14.6.2 ด้ำนสังคม
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะด้าเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน โดยมุ่งเน้นการพัฒนา 4 ด้านหลัก ได้แก่ ความต้องการ
พื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ในปี 2560 บริษัทได้ด้าเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องจนได้รับรางวัลแห่งความส้าเร็จ
มากมาย อาทิ รางวัล Bronze Stevie Award ของ The Asia-Pacific Stevie Awards และ Platinum Award ของ The 9th Annual Global CSR
Summit and Awards จากโครงการศูนย์พัฒนาเด็กอ่อนก่อนวัยเรียน SIOLA) ในประเทศอินโดนีเซีย และโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู
ที่จังหวัดสงขลา เป็นต้น
14.6.3 ด้ำนควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม Safety, Security, Health and
Environment Management System หรือ SSHE MS) ในการด้าเนินงานของบริษัทโดยมุ่งเน้นให้เกิดความสูญเสียน้อยที่สุด โดยในปี 2560
อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.10 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ
ทั้งหมด TRIR) เท่ากับ 0.74 ซึ่งทั้ง LTIF และ TRIR ซึ่งอยู่ในระดับดีกว่าค่าเฉลี่ยของสมาคมผู้ผลิตน้้ามันและก๊าซนานาชาติ IOGP) และ
มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรที่มี Low Carbon Footprint โดยตั้งเป้าลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมของบริษัทให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25
ภายในปี 2573 เมื่อเปรียบเทียบกับปีฐาน 2555
14.7 แนวโน้มภาพรวมธุรกิจในอนาคต
(1)

Energy Outlook

ความต้ อ งการใช้ พ ลังงานหลัก ของโลกในปั จ จุบั น พึ่ งพาพลั งงานจากเชื้อ เพลิ งฟอสซิล Fossil Fuel) เป็ นหลั ก ได้ แ ก่
น้้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน โดยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล Fossil Fuel) ร้อยละ 84 และคาดการณ์ว่าในอีก 20 ปีข้างหน้า
พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลจะยังเป็นแหล่งพลังงานหลักด้วยสัดส่วนร้อยละ 76 (ข้อมูลจาก IHS) ทั้งนี้ ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของ
ภาคอุตสาหกรรมยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ในขณะที่ความต้องการใช้น้ามันซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในภาคขนส่งเป็นหลัก
มี การปรับ ตั ว ลดลง สาเหตุห ลั ก มาจากผลกระทบของการใช้ร ถยนต์ พ ลั งงานไฟฟ้ า Electric Vehicle) ที่ มี แ นวโน้ ม สู งขึ้ น โดยมี ปั จ จั ย
สนับสนุนทั้งจากการที่รถยนต์พลังงานไฟฟ้ามีประสิทธิภาพสูงขึ้นและราคาต่้าลง พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป รวมไป ถึงนโยบาย
สนับสนุนจากภาครัฐบาล อย่างไรก็ตาม แนวโน้มการใช้รถยนต์พลังงานไฟฟ้ าในอนาคตขึ้นอยู่กับ เทคโนโลยีร ะบบเก็บ สะสมพลังงาน
Energy Storage) ที่ต้องใช้เวลาในการพัฒนาเพื่อให้มีราคาและประสิทธิภาพเทียบเท่ากับรถยนต์ที่ใช้ในปัจจุบัน Internal Combustion Engine)
นอกจากนี้ ความต้องการใช้พลังงานทางเลือก Renewable Energy) โดยเฉพาะพลังงานจากแสงแดดและลม มีแนวโน้ม
สูงขึ้นในหลายๆ ประเทศ เนื่องจากความกังวลในเรื่องปัญ หามลพิษและภาวะโลกร้อนจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งคาดว่าในอีก 20 ปี
ข้างหน้า การใช้พลังงานทางเลือกจะคิดเป็นสั ดส่วนร้อยละ 5 ของความต้องการใช้พลังงานโลก ซึ่งเพิ่มจากปริมาณการใช้พลังงานทางเลือก
ในปัจจุบันประมาณ 800 ล้านตันเทียบเท่าน้้ามันดิบ ข้อมูลจาก IHS) ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐที่มากขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยี
การผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่งผลให้พลังงานทางเลือกมีต้นทุนที่ถูกลงและคุ้มค่ามากขึ้น
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ในส่วนของแหล่งพลั งงานในประเทศไทย ภาครัฐก้ าลังอยู่ร ะหว่างการปรับแผนพั ฒ นาก้ าลั งการผลิ ตไฟฟ้ า Power
Development Plan หรือ PDP) ฉบับใหม่ เพื่อให้สะท้อนกับสถานการณ์และพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคาดว่าสัดส่วนของ
การใช้พลังงานทางเลือกจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติและ
ถ่านหินเป็นหลัก แต่จากแนวโน้มการปรับตัวลดลงตามธรรมชาติของปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติในประเทศ ประกอบกับการที่แผนพัฒนา
โรงไฟฟ้าถ่านหินหลายโครงการไม่สามารถแล้วเสร็จได้ตามก้าหนด ท้าให้ต้องพึ่งพาการน้าเข้า LNG เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
ส้าหรับทิศทางการด้าเนินงานของบริษัทตามกลยุทธ์ REFOCUS ปตท.สผ. ให้ความส้าคัญ กับก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก
ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางความต้องการใช้พลังงานของโลก สะท้อนผ่านสัดส่วนปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติต่อการขายน้้ามันดิบและคอนเดนเสท
ที่ประมาณร้อยละ 70 ต่อร้อยละ 30 อีกทั้งพยายามเร่งรัดการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน ได้แก่ โครงการ
โมซัมบิก โรวูม่า ออฟชอร์ แอเรีย วัน และแหล่งแคช เมเปิล ในประเทศออสเตรเลีย เพื่อรองรับการผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว และมองหาโอกาส
การลงทุนในแหล่งก๊าซธรรมชาติเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังร่วมทุนกับ ปตท. เพื่อแสวงหาโอกาสการขยายการลงทุนในธุรกิจ LNG
ครบวงจรทั่วโลก ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรักษาความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
อีกทั้ง ปตท.สผ. ตระหนักถึงความส้าคัญของภาพรวมธุรกิจพลังงานที่เปลี่ยนแปลงไป จึงวางแนวกลยุทธ์ RENEW โดย
การจัดตั้งหน่วยงานเพื่อศึกษาโอกาสทางธุรกิจใหม่ที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม อาทิ ธุรกิจต่อเนื่องด้านการรื้อถอนสิ่งติดตั้ง
ที่ใช้ในการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม พยายามสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจด้วยการลงทุนในธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจร Gas Value Chain)
และศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทางเลือก อาทิ พลังงานจากลมและแสงแดด เป็นต้น เพื่อให้บริษัทรักษาความสามารถ
ในการแข่งขันทั้งในสถานการณ์ปัจจุบัน และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับทิศทางอุตสาหกรรมพลังงานโลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
(2)

ราคานัามันัดิบ
แนวโน้มราคาเฉลี่ยของน้้ามันดิบดูไบในปี 2561 คาดว่าจะอยู่ที่ 55 - 65 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล โดยมีปัจจัยหลักที่ต้อง

ติดตาม ดังนี้
ด้ำนอุปสงค์ คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ที่ 1.8 ล้านบาร์เรลต่อวัน ข้อมูลจาก PIRA) จากเศรษฐกิจที่เติบโต
อย่างต่อเนื่องโดยหลักมาจากกลุ่มประเทศ OECD และอินเดีย นอกจากนี้ ยังมีความต้องการที่สูงขึ้นจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นขึ้นใน
หลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
ด้ำนอุปทำน ยังต้องติดตามนโยบายการผลิตของกลุ่มผู้ผลิตหลักและประเทศอื่นๆ ซึ่งราคาน้้ามันมีแ นวโน้มที่จะสูงขึ้น
ในกรณีที่ประเทศไนจีเรียและลิเบียที่ปัจจุบันไม่ได้เข้าร่วมในการลดก้าลังการผลิตตกลงเข้าร่วมในปี 2561 รวมถึงปัจจัยอื่นๆ ที่จะช่วยผลักดัน
ราคาน้้ามัน อาทิ นโยบายจากประธานาธิบดีข องสหรัฐอเมริกาเรื่อ งมาตรการคว่้าบาตรด้านนิวเคลียร์กับอิหร่าน ปัญ หาทางการเมือ ง
ระหว่างประเทศผู้ผลิตน้้ามันรายใหญ่ ได้แก่ ซาอุดิอาระเบียและอิหร่าน อิรักและเคิร์ก อย่างไรก็ ตาม ราคาน้้ามันดิบอาจมีความผันผวน
ด้วยปัจจัยลบจากแนวโน้มการสนับสนุนโครงการขยายท่อ ขนส่งน้้ามันดิบ Keystone XL ของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาที่จะช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการขนส่งน้้ามันดิบจากแคนาดาไปยังสหรัฐอเมริกา รวมไปถึงการผลิตน้้ามันดิบในประเทศสหรัฐอเมริกาที่คาดว่าจะสูงเกิน
10 ล้านบาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่มองว่าตัวเลขประมาณการปริมาณส้ารองน้้ามันดิบเชิงพาณิชย์ทั่วโลกจะยังคงลดลงและ
คาดว่าสถานการณ์อุปทานล้นตลาด Oversupply) ของน้้ามันดิบจะเข้าสู่สภาวะสมดุลภายในปี 2561
(3)

สถานัการณ์ LNG

ส้าหรับปี 2561 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกยังคงอยู่ในสภาวะล้นตลาด โดยก้าลังการผลิตรวมจากโครงการเดิ ม
และโครงการใหม่จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เป็น 320 ล้านต้น ในขณะที่ความต้องการใช้จะอยู่ที่ประมาณ 310 ล้านตัน ส่งผลให้ราคา LNG
ยังทรงตัวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ส้าหรับราคา Asian Spot LNG ตลาดคาดการณ์ว่าจะอยู่ในช่วงราคาเฉลี่ยที่ 6.5 – 7.6 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
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ล้านบีทียู อย่างไรก็ตาม ราคา LNG ในตลาดโลกอาจมีความผันผวนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยที่ต้องจับตามอง อาทิ ปัจจัยกดดันราคาจากปริมาณ
การผลิต LNG ที่เพิ่มขึ้นจากโครงการใหม่ๆ และปัจจัยสนับสนุนจากกรณีการผลิต LNG ไม่เป็นไปตามแผนและความต้องการ LNG ที่อาจ
เพิ่มขึ้นกว่าคาดการณ์ ในตลาดเอเชียโดยเฉพาะประเทศจีนและอินเดีย รวมไปถึงนโยบายทางพลังงานของประเทศต่างๆ แต่ทั้งนี้ ได้มีการ
คาดการณ์ว่าสภาวะตลาด LNG จะเริ่มกลับเข้าสู่จุดสมดุลหลังจากปี 2565
(4)

เศรษฐกิจไทยละอืัตราละกเปะีนยนั

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยปี 2561 จะมีการขยายตัวอยู่ที่ร้อ ยละ 3.9 โดยปัจจัยหลักที่ผลักดัน
การเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศมาจากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าและการท่องเที่ยวตามเศรษฐกิจโลกที่ปรับตัวดีขึ้น การใช้จ่าย
ของภาคเอกชนที่ฟื้นตัวและการกระตุ้นจากภาครัฐในรูปของการใช้จ่ายและการลงทุนที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งโดยหลักความต้องการใช้
พลังงานของประเทศจะสูงขึ้นในทิศทางเดียวกันกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ส้าหรับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ยังคงมีความไม่แน่ นอน โดยมีปัจจัยหลักที่ต้องจับตามอง
ได้แก่ การบังคับใช้นโยบายการปฏิรูประบบภาษีของสหรัฐอเมริกา ความไม่แน่นอนทางการเมืองในยุโรปถึงแม้ว่าทิศทางนโยบายทางการเงิน
ของธนาคารกลางยุโรป European Central Bank) จะมีแนวโน้มผ่อ นคลายมากขึ้น รวมถึงความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจยัง
ส่งผลให้ตลาดการเงินโลกยังคงมีความผันผวน ทั้งนี้ ผลประกอบการของ ปตท.สผ. จะได้รับผลกระทบส่วนใหญ่ในรูปของภาษีเงินได้จาก
อัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญชี แต่ส่วนใหญ่
จะไม่มีผลต่อกระแสเงินสด ส้าหรับอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นนั้น บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยของบริษัท
อย่างมีสาระส้าคัญ เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของบริษัทเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ประมาณร้อยละ 80 ของภาระหนี้ทั้งหมด
(5)

ปัจจัยื่นนัทีนสาคั่ทีนกรอทบกับการดาเนัินัาานัขืาบริษัท

กำรประมูลแหล่งสัมปทำนบงกชที่กำลังจะหมดอำยุในปี 2565-2566: ซึ่งคาดว่าการประมูลจะแล้วเสร็จภายในปี 2561 นั้น
ปตท.สผ. ในฐานะผู้ด้าเนินการโครงการบงกชมานานกว่า 20 ปี มีความพร้อมที่จะเข้าร่วมประมูลด้วยต้นทุนที่แข่งขันได้ และสร้างความต่อเนื่อง
ในการผลิตก๊าซธรรมชาติเพื่อความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ
ประมำณกำรค่ำใช้จ่ำยในกำรรือถอนสิ่งติดตังในกำรประกอบกิจกำรปิโตรเลียม: กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่องการรื้อถอนฯ
ก้าหนดให้ผู้รับสัมปทานต้องจัดส่งแผนงานการรื้อถอนเบื้องต้นและประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อ ถอนฯ โดยรับรองความถูกต้อ งโดย
ผู้เชี่ยวชาญภายนอก ให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติพิจารณา ซึ่งการประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนฯ เหล่านี้ได้ถูกน้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ในการประเมินและทบทวนประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนฯ ของโครงการที่ ปตท.สผ. มีอยู่ และได้รับรู้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการรื้อถอนฯ
ในอนาคตดังกล่าวอยู่ในรายการ “ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ” ในงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่า 2,275 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งประมาณร้อยละ 70 เป็นประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนฯ ส้าหรับโครงการภายในประเทศไทย
กำรประกำศใช้กฎหมำยที่ส่งผลกระทบต่อกำรดำเนินงำน: ปตท.สผ. ให้ความส้าคัญ กับการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปด้าเนินธุรกิจ ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องท้าความเข้าใจ
และปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัด เพื่อให้การด้าเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ.
เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดย ปตท.สผ. ได้ติดตามกฎหมายที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งได้มีการสอบทาน
กระบวนการที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และก้าหนดผู้รับผิดชอบในการด้าเนินการอย่างชัดเจน
ส้าหรับปี 2560 มีกฎหมายที่ส้าคัญ เช่น พระราชบัญ ญั ติปิโตรเลียม ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 พระราชบัญ ญั ติภ าษีเงินได้
ปิโตรเลียม ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2560 พระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และค้าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 31/2560 เรื่อง การใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่เกษตรกรและประโยชน์สาธารณะของประเทศ เป็นต้น
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ในปี 2561 มีกฎหมายส้าคัญที่ ปตท.สผ. ติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การประกาศใช้พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
รัษฎากร และร่างพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม โดยให้ผู้ประกอบการสามารถใช้สกุลเงินต่างประเทศที่ใช้ในการด้าเนินงานในการ
ค้านวณก้าไรสุทธิเพื่อเสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมและภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
(6)

ลนัวโนั้มผะการดาเนัินัาานัขืา ปตท.สผ. สาญรับปี 2561

ผลการด้าเนินงานของบริษัทขึ้นอยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขาย และต้นทุน โดยบริษัทได้ติดตามและ
ปรับเปลี่ยนแนวโน้มผลการด้าเนินงานส้าหรับปี 2561 ให้สอดคล้อ งกับ แผนการด้าเนินงานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป
สรุปประมาณการส้าหรับปี 2561 เป็นดังนี้
ปริมำณกำรขำย
พันบาร์
เรลเทียปีบเท่
า
ไตรมาส
1 ปี 2561
2561
น้้ามันดิบต่อ~302
วัน
~300
พันบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อวัน

รำคำก๊ำซธรรมชำติ
ไตรมาส 1 ปี 2561 ปี 2561*

~6.0

~6.2

ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู

ต้นทุน
ไตรมาส 1 ปี 2561 ปี 2561

~30

30-31

ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล
เทียบเท่าน้้ามันดิบ

EBITDA Margin
ปี 2561

~70%
ของรายได้จากการขาย

* บนสมมติฐานราคาน้้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปีที่ 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล

ปริมำณกำรขำย
ปตท.สผ. พยายามรักษาระดับการผลิตของโครงการในประเทศไทย โดยคาดว่าปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2561
และทั้งปี 2561 จะอยู่ที่ประมาณ 300,000 และ 302,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบต่อ วัน ตามล้าดับ อันเป็น ผลมาจากแนวโน้มที่ดีขึ้น
ของการขายก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยและแนวทางการเพิ่มการผลิตคอนเดนเสทจากโครงการในอ่าวไทยและน้้ามันดิบในโครงการเอส 1
รำคำขำย


ราคาน้้ามันดิบของบริษัทจะผันแปรตามราคาน้้ามันดิบในตลาดโลก

ราคาก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเป็ น ผลิ ตภั ณ ฑ์ ห ลัก ของบริษั ท นั้ นมี โครงสร้างราคาส่วนหนึ่ งผู กกั บ ราคาน้้ ามั นย้ อ นหลั ง
ประมาณ 6-12 เดือน บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2561 และทั้งปี 2561 จะอยู่ที่ประมาณ 6.0 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
ล้านบีทียูแ ละ 6.2 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ ล้านบีทียู ตามล้าดับ เป็นผลจากการปรับตัวของราคาน้้ามันดิบในต ลาดโลก บนสมมติฐานราคา
น้้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปี 2561 ที่ 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล)


การประกันความเสี่ยงราคาน้้ามัน ณ สิ้นปี 2560 มีป ริมาณน้้ามันภายใต้สัญ ญาประกันความเสี่ยงที่ยังไม่ครบ
ก้าหนดอยู่ที่ประมาณ 7.7 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคาน้้ามันตามความเหมาะสม


ต้นทุน
ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้นทุนต่อหน่วยในระดับต่้าได้ที่ประมาณ 30 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบ
ส้าหรับไตรมาส 1 ปี 2561 และประมาณ 30-31 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้้ามันดิบส้าหรับทั้งปี 2561
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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 2560 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,
กรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพัน
บริษัท

ลำยมือชื่อ

_______________________
สมพร ว่องวุฒิพรชัย

เลขานุการบริษัท

ประณต ติราศัย
_______________________
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เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร ผูม้ อี านาจควบคุมของบริษทั และเลขานุการบริษทั
1.

คณะกรรมกำร ปตท.สผ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีกรรมการจานวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการจานวน 15 คน และกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งระหว่างปี 2560 จานวน 2 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยปรัชญำ ภิญญำวัธน์
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
28 มีนาคม 2555

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
66 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
0.00038
ไม่มี
(15,000 หุ้น)
2554 - 2557
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
 กรรมการ
 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
(วิศวกรรมโยธา) University of Texas
จากัด (มหาชน)
at Austin สหรัฐอเมริกา
2548 - 2556
 กรรมการ
 บริษัท บางกอกโพลีเอททีลีน จากัด
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(มหาชน)
(วิศวกรรมโยธา) Stanford University
2547 - 2556
 กรรมการ
 บริษัท ไทยลู้บเบส จากัด (มหาชน)
สหรัฐอเมริกา
บริษัทอืน่
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
2554 - 2559
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด
(วิศวกรรมโยธา)
2549 - 2555
 กรรมการ
 บริษัท ไทยพาราไซลีน จากัด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2547 - 2555
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โพลีเอทีลีน จากัด
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
องค์กรอื่น
กรรมกำรบริษัทไทย
ไม่มี
 หลักสูตร Board that Make a
Difference (BMD) 4/2017
 การสัมมนา The Power of Culture:
From Performance Culture to
Winning Culture
เอกสารแนบ 1 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 Chairman Forum: “Clean Business:
What is the Chairman Role?” 1/2014
 หลักสูตร Role of the Chairman
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
เอกสารแนบ 1 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
นำยอำพน กิตติอำพน
บริษัทจดทะเบียนอืน่
62 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)
- ประธานกรรมการสรรหา
 ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์
บริษัทอืน่
Northeastern University
2556 - 2557
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
วันที่ดำรงตำแหน่ง
สหรัฐอเมริกา
องค์กรอื่น
30 มีนาคม 2554
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ (สังคมศาสตร์)
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และกรรมการใน
และสังคมแห่งชาติ (สคช.)
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
คณะกรรมการ
กรรมกำรบริษัทไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ
 หลักสูตร Director Certification
(โดยตาแหน่งประธาน
Program (DCP) 80/2006
กรรมการ สศช.)
กำรอบรมอื่นๆ
ก.พ. 2560 - ปัจจุบัน
 ผู้อานวยการ
 สานักงานบริหารนโยบายของ
 หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยี
นายกรัฐมนตรี
สารสนเทศระดับสูง รุ่น 3 (CIO)
2559 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 สานักงานคณะกรรมการกากับ
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
พลเรือน (ก.พ.) และสานักงานพัฒนา
ด้านเศรษฐศาสตร์
ประกันภัย (คปภ.)
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
คณะกรรมการ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ประกอบธุรกิจ
(วปอ.) รุ่นที่ 45 วิทยาลัยป้องกัน
ประกันภัย
ราชอาณาจักร
เอกสารแนบ 1 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Innovation for Economic
Development (IFED), Harvard
Kennedy School สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้าน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 1 สถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2557 - ปัจจุบัน
2556 - ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้ทรงคุณวุฒิประจา
สานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ด้านเศรษฐศาสตร์
 ประธานคณะกรรมการ
กากับดูแลความเสี่ยง
 สมาชิก
 ประธานกรรมการ

2555 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2555 - ปัจจุบัน

 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
 ประธานกรรมการ

2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

2557 - ปัจจุบัน

2555 - ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 สานักนายกรัฐมนตรี

 สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)

 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
 คณะกรรมการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย
 คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
เอกสารแนบ 1 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2554 - ปัจจุบัน

 กรรมการสภา
มหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ

2553 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2553 - ปัจจุบัน

 ประธาน
กรรมการบริหาร

2551 - ปัจจุบัน

 ประธาน

2549 - ปัจจุบัน
2556 - ส.ค. 2560

 กรรมการกฤษฎีกา
 กรรมการ

2556 - 2559

 กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 เลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี

2554 - ปัจจุบัน

2553 - 2559

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฏราชกุมาร
 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประเทศตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
 อ.ก.พ. วิสามัญเกีย่ วกับ
การเตรียมการกาลังคนภาครัฐ
 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สคช.)
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2554 - 2558

2547 - 2556
2547 - 2556

ตำแหน่ง
 กรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
 กรรมการ
 กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 สานักงานศาลยุติธรรม

 ธนาคารแห่งประเทศไทย
 คณะกรรมการนโยบายการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยอัชพร จำรุจินดำ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม 2556

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
64 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
2555 - 2558
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
 กรรมการใน
 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย
 เนติบณ
ั ฑิตไทย สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบณ
ั ฑิตยสภา
บริษัทอืน่
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2556 - 2559
 กรรมการ
 บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด
กรรมกำรบริษัทไทย
องค์กรอื่น
 ไม่มี
ก.ย. 2560 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
กำรอบรมอื่นๆ
สาขาด้านกฎหมาย
และสังคมแห่งชาติ (สคช.)
 หลักสูตรการร่างกฎหมาย
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ประเทศอินเดีย
ด้านกระบวนการยุติธรรม
 ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกัน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
 กรรมการใน
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
คณะกรรมการกากับ
ดูแลความเสี่ยง
2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
2557 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจ
ประกันภัย (คปภ.)

เอกสารแนบ 1 หน้า 7

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2557 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2546 - ปัจจุบัน
2558 - ส.ค. 2560




2556 - พ.ค. 2560
เม.ย. - ต.ค. 2559
2556 - 2558





2555 - 2557
2554 - 2557




2554 - 2557



2554 - 2556



2554 - 2556



ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 สถาบันวิจยั และพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
กรรมการกฤษฎีกา  สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สคช.)
กรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการอานวยการ  โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการใน  สานักงานคณะกรรมการกากับ
คณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
หลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์
กรรมการ
 การประปานครหลวง
กรรมการนโยบาย  ธนาคารแห่งประเทศไทย
สถาบันการเงิน
กรรมการข้าราชการ  สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ครูและบุคลากร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
กรรมการนโยบาย  สานักงานนโยบายและ
พลังงานแห่งชาติ
แผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
กรรมการบริหาร
 สานักงานนโยบายและบริหาร
จัดการน้าและอุทกภัย จัดการน้าและอุทกภัยแห่งชาติ
เอกสารแนบ 1 หน้า 8

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

2553 - 2556
2553 - 2556

 กรรมการข้าราชการ
ฝ่ายศาลปกครอง
 กรรมการการ
กระจายอานาจให้แก่
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
 เลขาธิการ
 กรรมการ

2553 - 2556

 กรรมการ

2550 - 2556

 ประธานกรรมการ
ตรวจสอบกองทุน
เพื่อการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบสถาบัน
การเงิน
 กรรมการจัดการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบ
สถาบันการเงิน

2553 - 2556
2553 - 2556

2550 - 2556

 สานักงานศาลปกครอง
 สานักงานคณะกรรมการ
การกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
 สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์
พลังงาน
 กองทุนบาเหน็จบานาญ
ข้าราชการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล 63 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
- รองประธานกรรมการอิสระ
ไม่มี
 ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร
บริษัทอืน่
- ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและ
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2557 - 2558
ภาคเอกชน)
 ประธานกรรมการ  บริษัท อู่กรุงเทพฯ จากัด
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เม.ย. - ก.ย. 2558
 กรรมการ
 บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด
วันที่ดำรงตำแหน่ง
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
องค์กรอื่น
1 กันยายน 2557
(ไฟฟ้า) The National Defense
2558 - ปัจจุบัน
 นายทหารนอก
 สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
Academy of Japan ประเทศญีป่ ุ่น
ราชการ
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2557 - 2558
 เสนาธิการทหารเรือ  กองทัพเรือ
กรรมกำรบริษัทไทย
2557 - 2558
 ประธาน
 โครงการเรือฟริเกต กองทัพเรือ
 หลักสูตร Board Matters and
กรรมการบริหาร
Trends (BMT) 4/2017
เม.ย. - ก.ย. 2558
 กรรมการ
 กรมการอุตสาหกรรมทหาร
 หลักสูตร Strategic Board Master
คณะกรรมการ
กระทรวงกลาโหม
Class (SBM) 1/2017
ควบคุมและ
 Anti-Corruption: Leadership Role
พัฒนาการ
of the Board
อุตสาหกรรมทหาร
 หลักสูตร How to Develop a Risk
เม.ย. - ก.ย. 2558
 รองเสนาธิการทหาร  กองบัญชาการกองทัพไทย
Management Plan (HRP) 9/2016

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Risk Management for
Corporate Leaders (RCL) 26/2016
 หลักสูตร Board that Make a
Difference (BMD) 1/2016
 หลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP) 1/2015
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 204/2015
กำรอบรมอื่นๆ
 22nd World Petroleum Congress
(WPC), Istanbul, Turkey
 หลักสูตร ผบ. กองกาลังผสมทางทะเล
ระดับนายพล มลรัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรความมั่นคงสาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง ณ APSS มลรัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(ประเทศญี่ปุ่น) รุ่นที่ 45

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

2556 - 2557

 ประธาน
กรรมการบริหาร

 โครงการจัดหา ฮ.ลาเลียง
กองทัพเรือ

2556 - 2557

 ประธาน
กรรมการบริหาร
 รองเสนาธิการ
ทหารเรือ
 ผู้ช่วยเสนาธิการ
ทหารเรือ
ฝ่ายยุทธการ

 โครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต
ชุด ร.ล.นเรศวร กองทัพเรือ
 กองทัพเรือ

2555 - 2556
2554 - 2555

 กองทัพเรือ

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร รุ่นที่ 51
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
นำยเศรษฐพุฒิ สุทธิวำทนฤพุฒิ 52 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการอิสระ
2554 - 2555
 Ph.D. (Economics), Yale University
 กรรมการ
 ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
- ประธานกรรมการบริหาร
สหรัฐอเมริกา
บริษัทอืน่
ความเสีย่ ง
 M.Phil. (Economics),
2559 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท โอสถสภา จากัด
- กรรมการสรรหา
Yale University สหรัฐอเมริกา
2554 - ปัจจุบัน
 กรรมการผู้จดั การ  บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จากัด
 B.A. (Highest Honors)
องค์กรอื่น
วันที่ดำรงตำแหน่ง
(Economics), Swarthmore College
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 คณะกรรมการธนาคาร
1 กันยายน 2557
สหรัฐอเมริกา
แห่งประเทศไทย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย
กรรมกำรบริษัทไทย
อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Advanced Audit Committee
2557 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทย
Program (AACP) 18/2015
คณะกรรมการ
 หลักสูตร Risk Management
นโยบายการเงิน
Committee Program (RMP) 6/2015
(กนง.)
 หลักสูตร Director Accreditation
2543 - ส.ค. 2560
 Visiting Professor  สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
Program (DAP) 94/2012
of Economics
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมอื่นๆ
2555 - ก.พ. 2560
 ประธาน
 สถาบันอนาคตไทยศึกษา
 ไม่มี
กรรมการบริหาร
2543 - 2559
 ที่ปรึกษา
 สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ด้านวิชาการ
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เอกสารแนบ 1 หน้า 13

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
พันเอก นิมติ ต์ สุวรรณรัฐ
บริษัทจดทะเบียนอืน่
46 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการอิสระ
ไม่มี
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
บริษัทอืน่
- กรรมการสรรหา
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
ไม่มี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
องค์กรอื่น
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
วันที่ดำรงตำแหน่ง
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน  ผู้บังคับการ
 กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพบก
(วิศวกรรมไฟฟ้า) (Communications
1 กันยายน 2557
2559 - เม.ย. 2560
 นายทหารปฏิบัติการ  สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
and Signal Processing) University
ศูนย์การอุตสาหกรรม
of Minnesota สหรัฐอเมริกา
ป้องกันประเทศและ
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
พลังงานทหาร
(วิศวกรรมไฟฟ้า) Virginia Military
2558 - 2559
 ผู้บงั คับการ
 กองทัพบก
Institute สหรัฐอเมริกา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรมทหารปืนใหญ่
กรรมกำรบริษัทไทย
ที่ 1 รักษาพระองค์
 หลักสูตร Director Certification
2553 - 2558
 รองผู้บังคับการ
 กองทัพบก
Program (DCP) 216/2016
กรมทหารปืนใหญ่
กำรอบรมอื่นๆ
ที่ 1 รักษาพระองค์
 Public Key Infrastructure
(Certification Authority, Digital
Signature) Course, Ottawa
ประเทศแคนาดา

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 Electronic Commerce Course,
Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา
 Computer Emergency Response
Team, Carnegie Melon, Pittsburg,
Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
 National Crisis Management
Course, APCSS, Honolulu, Hawaii
สหรัฐอเมริกา
 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก
หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 83
 วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม
 หลักสูตรผู้นายุคใหม่ในระบอบ
ประชาธิปไตยรุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า

เอกสารแนบ 1 หน้า 15

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยปิติ ตัณฑเกษม
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

47 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก สาขาการบริหารกลยุทธ์
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง
University of Nebraska และ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
University of North Carolina at
Chapel Hill สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาอุตสาหการ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 หลักสูตร Board that Make a
Difference (BMD) 2/2016
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 202/2015

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน
 ประธานเจ้าหน้าที่  ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริหารด้านการเงิน
2551 - เม.ย. 2560
 ประธานเจ้าหน้าที่  ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
บริหารลูกค้าธุรกิจ
บริษัทอืน่
2552 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท เนชั่นแนล ไอทีเอ็มเอ๊กซ์
จากัด
2539 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท ติยณา จากัด
2554 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จากัด
และบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด
องค์กรอื่น
2558 - ปัจจุบัน
 คณะทางาน
 สานักงานเลขานุการ
คณะกรรมการร่วม 3 สถาบัน
ภาคเอกชน (กกร.) เพื่อสนับสนุน
การขับเคลื่อน Digital Economy
2559 - มิ.ย. 2560
 กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาระบบ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ราชการ (ก.พ.ร.) (ด้านจิตวิทยา
องค์การ) สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
เอกสารแนบ 1 หน้า 16

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

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

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2559 - มิ.ย. 2560

 อนุกรรมการ

เม.ย. - พ.ค. 2560
ก.พ. - พ.ค. 2560
2559 - เม.ย. 2560

2557 - 2559

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับ
การปรับปรุงระบบการเงินและ
งบประมาณ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
 ประธานอนุกรรมการ  คณะอนุกรรมการด้านการเงินและ
การบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
 กรรมการ
 การรถไฟแห่งประเทศไทย
 ผู้ทรงคุณวุฒิ
 คณะอนุกรรมการบริหาร
สานักงานบริหารกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
 อนุกรรมการ
 คณะอนุกรรมการพิจารณา
โครงการ สานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เอกสารแนบ 1 หน้า 17

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยวิรัตน์ เอือ้ นฤมิต
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่ง
23 กุมภาพันธ์ 2558

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

55 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท M.B.A. (Financial
Management), Pennsylvania State
University สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมไฟฟ้า)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Ethical Leadership
Program (ELP) 7/2017
 การบรรยาย “CG in Germany - VW,
Deutsche Bank and more”
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 หลักสูตร Director Certification
Program Update (DCPU) 5/2015
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 8/2001
 หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) 38/2012

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
2559 - ปัจจุบัน
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ
ม.ค. - ก.ย. 2559
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2557 - 2559
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริหารการเงิน
2557 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน)
2555 - 2557
 ผู้ช่วยกรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่
การเงินองค์กร
บริษัทอืน่
2559 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท Sakari Resources จากัด
มิ.ย. - ต.ค. 2560
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี
จากัด
2559 - มิ.ย. 2560
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 18

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 Ethical Leadership Program (ELP)
7/2017
กำรอบรมอื่นๆ
 22nd World Petroleum Congress
(WPC), Istanbul, Turkey
 หลักสูตรการเมืองการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20
สถาบันพระปกเกล้า
 Thailand CG Forum: Governance
as a Driving Force for Business
Sustainability ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย
 Advanced Management Program,
INSEAD Business School
ประเทศฝรั่งเศส
 Advanced Management Program
184, Harvard Business School
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2557 - 2558

 กรรมการ

2555 - 2558

 กรรมการ

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

องค์กรอื่น
2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
สายงานส่งเสริม
การค้าการลงทุนและ
สภาธุรกิจ
 ที่ปรึกษานายก
สมาคม
 ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจ
ไทย-มาเลเซีย
 กรรมการอานวยการ

 คณะอนุกรรมการ
ด้านการเงินและ
รูปแบบการลงทุน

 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 สมาคมนักศึกษาสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (สวตท.)
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สนจ.)
(พ.ศ. 2558 - 2560)
 รถไฟไทย-จีนภายใต้การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของ
ประเทศไทย (คบร.)
เอกสารแนบ 1 หน้า 19

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุตธิ รรม
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สานักงาน
ศาลยุติธรรม
 หลักสูตรความมั่นคงขั้นสูง
(สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
 TLCA Executive Development
Program รุ่นที่ 1 สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 2556)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูงด้าน
การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและ
การลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2 สถาบัน
วิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2556 - ปัจจุบัน
2557 - ก.พ. 2560

2558 - 2559

2558 - 2559

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 กรรมการ และ
 สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
กรรมการตรวจสอบ
ประเทศไทย
 กรรมการและ
 มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยีและ
เหรัญญิก
วิทยาศาสตร์ระยอง (VISTEC) และ
มูลนิธิโรงเรียนกาเนิดวิทย์ (KVIS)
 ที่ปรึกษา
 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
สายงานส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม
 กรรมการ
 คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
3 สถาบัน (กกร.)

เอกสารแนบ 1 หน้า 20

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

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

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

59 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมปิโตรเลียม)
University of Houston สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี)
Rice University สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมเคมี)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 Ethical Leadership Program (ELP)
7/2017
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP) 15/2015
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 21/2002

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
0.00369
ไม่มี
(146,543 หุ้น)
2558 - ปัจจุบัน
 กรรมการ และ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
2558 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ  บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
2557 - 2558
 ประธานกรรมการ  บริษัท อสมท จากัด (มหาชน)
และกรรมการอิสระ
2555 - 2558
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
บริหารและกรรมการ
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่
2553 - 2555
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
2552 - 2555
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริหารการเงิน
บริษัทอืน่
ไม่มี
องค์กรอื่น
ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านเศรษฐกิจ คณะกรรมการ
ปฏิรูปประเทศ
เอกสารแนบ 1 หน้า 21

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) 6/2009
 หลักสูตร Role of the Compensation
Committee (RCC) 13/2011
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

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

 ที่ปรึกษา

2559 - ปัจจุบัน



2559 - ปัจจุบัน



2559 - ปัจจุบัน



2558 - ปัจจุบัน



ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
(สนจ.)
กรรมการ
 คณะกรรมการนโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (กนจ.)
กรรมการ
 สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
ประธานอนุกรรมการ  สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ในคณะอนุกรรมการ
ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
พัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุง
ระบบการเงินและ
งบประมาณ
ประธาน
 คณะกรรมการพัฒนา
คณะอนุกรรมการ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการจัดการ
ของประเทศ (กพข.)
ข้อมูลและการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์

เอกสารแนบ 1 หน้า 22

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่น 2552 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
วิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 3
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2557 - ปัจจุบัน

 ประธาน
คณะกรรมการ

2557 - ปัจจุบัน



2557 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน




2556 - ปัจจุบัน



2558 - พ.ค. 2560



ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 TMA Center for Competitiveness
สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
ประเทศไทย
กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนา
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (กพข.)
ที่ปรึกษา
 คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กรรมการ Board of  สมาคมการจัดการธุรกิจแห่ง
Trustees
ประเทศไทย
กรรมการ
 คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ สานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งชาติ
นายกสมาคม
 สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
นิสิตเก่า
มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์
(สนจ.)

เอกสารแนบ 1 หน้า 23

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

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

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

48 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (Civil & Environmental
Engineering), Massachusetts
Institute of Technology (MIT)
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต (Soil Mechanics)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT)
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 115/2009
 หลักสูตร Financial Statements for
Directors Program (FSD) 4/2009

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
2557 - 2558
 กรรมการ
 บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
เม.ย. - ก.ค. 2558
 กรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
บริษัทอืน่
ไม่มี
องค์กรอื่น
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน

2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

 นายกสมาคม
 กรรมการ อ.ก.พ.
วิสามัญ
 นายกสมาคม

 สมาคมนักเรียนเก่า สถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
 สานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)

 สมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทย
สานักงานข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 อนุกรรมการพัฒนา  สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ เกี่ยวกับ ระบบราชการ (ก.พ.ร.)
การขับเคลื่อนระบบ
ราชการ 4.0
 ผู้อานวยการ
 สานักงานนโยบายและ
แผนพลังงานกระทรวงพลังงาน
 ที่ปรึกษา
 สถาบันอาคารเขียวไทย
คณะกรรมการ
แห่งประเทศไทย
เอกสารแนบ 1 หน้า 24

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรตามโครงการ International
Leadership Program (ILP)
โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร
 หลักสูตรนักบริหารรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GEP) รุ่น 5
โดยสถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)
 หลักสูตร Advance Management
Program (AMP) สถาบัน INSEAD
ประเทศฝรั่งเศส (ทุนพัฒนาข้าราชการ
สานักงาน ก.พ.)
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่น 6
มหาวิทยาลัยหอการค้า

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2557 - ปัจจุบัน
2557 - 2558

2557 - 2558
2552 - 2557

ตำแหน่ง
 โฆษกกระทรวง
พลังงาน
 ประธานกรรมการ

 รองปลัดกระทรวง
พลังงาน
 รองอธิบดี

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 กระทรวงพลังงาน
 สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน
 กระทรวงพลังงาน
 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 25

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)
รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61
สานักงาน ก.พ.
 ผู้นาคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3 สานักงาน ก.พ.
 หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง
รุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน
 Infrastructure in a Market
Economics, Harvard University,
Cambridge, สหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 26

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

นำยปิติพันธ์ เทพปฏิมำกรณ์ 61 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
- กรรมการ
 ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
(บริหารรัฐกิจ)
- กรรมการบรรษัทภิบาล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วันที่ดำรงตำแหน่ง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
1 พฤศจิกายน 2558
ลาดกระบัง
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP 138/2010)
 หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP 4/2012)
กำรอบรมอื่นๆ
 Strategic Human Resource
Management, Harvard University
สหรัฐอเมริกา

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
ธ.ค. 2560 – ปัจจุบัน
 กรรมการ
 บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
2558 – 2559
 ประธานเจ้าหน้าที่  บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้นและ
ก๊าซธรรมชาติ
2558 – 2559
 รักษาการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและ
ศักยภาพองค์กร
2553 – 2558
 รองกรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ผู้จัดการใหญ่
ทรัพยากรบุคคลและ
ศักยภาพองค์กร
บริษัทอืน่
2557 – 2559
 กรรมการ และ
 บริษัท Sakari Resources จากัด
ประธานกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทน
เม.ย. – ต.ค. 2559
 ประธานกรรมการ  บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด
เอกสารแนบ 1 หน้า 27

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 NIDA – Wharton Executive
Leadership Program, The Wharton
School, University of Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตร Senior Executive Program
(SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3
สานักงานคณะกรรมการเลือกตัง้
 PTT Executive Leadership
Program, General Electrics,
Crotonville สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2555 – 2558

 ประธานกรรมการ

2553 – 2558
2555 – 2557

 ประธานกรรมการ
 ประธานกรรมการ

2553 – 2555

 ประธานกรรมการ

องค์กรอื่น
2558 – ปัจจุบัน

2557 – ปัจจุบัน

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด
 บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
 บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติง้
จากัด
 บริษัท เอนเนอร์ยี่ คอมเพล็กซ์
จากัด

 กรรมการสภา
 สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการ
บริหารงานบุคคล
 กรรมการ อ.ก.พ.
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
วิสามัญเกี่ยวกับ
พลเรือน (ก.พ.)
การพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

เอกสารแนบ 1 หน้า 28

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล
วันที่ดำรงตำแหน่ง
12 กุมภาพันธ์ 2559

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

68 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท Master of Business
Administration (Finance & Banking),
North Texas State University
สหรัฐอเมริกา
 ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 การบรรยาย Board Role in
Strategic Leadership
 Board Role in Strategic Leadership
 Anti-Corruption: Leadership Role
of the Board
 หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 75/2008
 หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 113/2009
 หลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) 2/2011

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
0.00076
ไม่มี
(30,000 หุ้น)
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน  กรรมการ
 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
บรรษัทภิบาล
จากัด (มหาชน)
2557 - ปัจจุบัน
 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
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
 หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive (ACEP) 8/2013
 หลักสูตร Anti-Corruption Focus
Group (C-FG) 4/2013
 หลักสูตร Director Certification
Program Update (DCPU) 2/2014
 หลักสูตร Risk Management
Committee Program (RMP) 4/2014
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
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทอืน่
2558 - พ.ค. 2560

องค์กรอื่น
2557 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

 กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 บริษัท เอเชีย ไบโอแมส จากัด
(มหาชน)

 อนุกรรมการบริหาร  กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
ความเสี่ยง
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ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
นำยกุลิศ สมบัติศิริ
บริษัทจดทะเบียนอืน่
54 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
- กรรมการ
ไม่มี
 ปริญญาโท Master of Business
บริษัทอืน่
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
Administration, University
ไม่มี
Southern California สหรัฐอเมริกา
วันที่ดำรงตำแหน่ง
องค์กรอื่น
 ปริญญาโท Master of Public
29 มีนาคม 2560
2558 - ปัจจุบัน
 อธิบดี
 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง
Administration, San Diego State
2558 - ปัจจุบัน
 ประธานกรรมการ  ธนาคารออมสิน
University สหรัฐอเมริกา
2558 - 2559
 กรรมการ
 สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
กระทรวงการคลัง
(รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคาแหง
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2557 - 2558
 ผู้อานวยการ
 สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
กรรมกำรบริษัทไทย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.)
 หลักสูตร Director Certification
กระทรวงการคลัง
Program (DCP) 124/2009
2554 - 2557
 ผู้ตรวจราชการ
 สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กำรอบรมอื่นๆ
กระทรวง
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
(ผู้ตรวจราชการ
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
กระทรวงระดับสูง)
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
รุ่นที่ 10
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 หลักสูตรการพัฒนานักบริหารระดับสูง
(นบส.) รุ่นที่ 40 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชา
การป้องกันประเทศ
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยบัณฑิต เอือ้ อำภรณ์
- กรรมการ
วันที่ดำรงตำแหน่ง
1 สิงหาคม 2560

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
52 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
คู่สมรส:
ไม่มี
0.00012
2559 - ปัจจุบัน
 ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
 กรรมการ
 บริษัท บ้านปู เพาเวอร์ จากัด
(4,587 หุ้น)
บัณฑิต Imperial College of
(มหาชน)
Science Technology and Medicine
บริษัทอืน่
สหราชอาณาจักร
ไม่มี
องค์กรอื่น
 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์
มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2559 - ปัจจุบัน
 อธิการบดี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
ส.ค. - ก.ย. 2560
 กรรมการ
 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้านพลังงาน คณะกรรมการ
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
ปฏิรูปประเทศ
กรรมกำรบริษัทไทย
2558 - 2559
 กรรมการ
 สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
 หลักสูตร Director Certification
ผู้ทรงคุณวุฒใิ น
เทคโนโลยีแห่งชาติ
Program (DCP) 110/2009
คณะกรรมการ
กำรอบรมอื่นๆ
2556 - 2559
 คณบดี
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้าน
คณะวิศวกรรมศาสตร์
วิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6 (พ.ศ. 2558)
2550 - 2556
 ผู้อานวยการ
 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3
สถาบันวิจยั พลังงาน
(พ.ศ. 2557)
 Temasek Foundation-NUS
Programme for leadership in
University Management (พ.ศ. 2555)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่ดำรงตำแหน่ง
22 ตุลาคม 2558

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
59 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ตนเอง:
ไม่มี
0.00664
 ปริญญาเอก Ph.D. of Sciences
พ.ย. 2560 - ปัจจุบัน  ประธานเจ้าหน้าที่
 บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
(Petroleum Engineering), University (263,677 หุ้น)
บริหาร
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
of Tulsa สหรัฐอเมริกา
2558 - ปัจจุบัน
 รองกรรมการ
 บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
คู่สมรส:
ผู้จัดการใหญ่
 ปริญญาโท Master of Sciences
0.00009
ปฏิบัติงาน Secondment
(Petroleum Engineering), University (3,500 หุ้น)
ในตาแหน่งประธาน
of Tulsa สหรัฐอเมริกา
รวม:
เจ้าหน้าที่บริหาร
 ปริญญาตรี Bachelor of Sciences
0.00673
บริษัท ปตท.สารวจ
(Petroleum Engineering), University (267,177 หุ้น)
และผลิตปิโตรเลียม
of Tulsa สหรัฐอเมริกา
จากัด (มหาชน)
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
2558 - ต.ค. 2560
 ประธานเจ้าหน้าที่
 บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
กรรมกำรบริษัทไทย
บริหารและกรรมการ
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
 Anti-Corruption: Leadership Role
ผู้จัดการใหญ่
of the Board
ม.ค. - ต.ค. 2558
 รองกรรมการ
 บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
 หลักสูตร Director Certification
ผู้จัดการใหญ่
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
Program (DCP) 224/2016
กลุ่มงานกลยุทธ์และ
พัฒนาธุรกิจ
 รองกรรมการ
2553 - 2557
 บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ผู้จัดการใหญ่
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
กลุม่ งานโครงการ
ต่างประเทศ
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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.)
 Advanced Management Program
2006 (Executive Education
Program), Harvard Business
School, สหรัฐอเมริกา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 GE Energy Customer Executive
Leadership Program (2012), GE
Global Learning, Crotonville
สหรัฐอเมริกา
 Leadership Development Program
III (2013), PTT Leading and
Learning Institute (PLLI)

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

บริษัทอืน่
มิ.ย. 2560 - ปัจจุบัน

 กรรมการ

2557 - 2558
2555 - 2558

 กรรมการ
 กรรมการ

2551 - 2558

 กรรมการ

2551 - 2558
2550 - 2558

 กรรมการ
 กรรมการ

องค์กรอื่น
เม.ย. 2560 - ปัจจุบัน
2559 - ปัจจุบัน

 กรรมการสภา
 กรรมการ

2558 - ปัจจุบัน
2558 - ปัจจุบัน
2557 - 2558

 กรรมการ
 กรรมการ
 กรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ
 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี
จากัด
 บริษัท พีทีที เอฟแอลเอ็นจี จากัด
 บริษัท พีทีทีอีพี เอฟแอลเอ็นจี
โฮลดิ้ง จากัด
 บริษัท พีทีทีอีพี เซาท์เวสต์
เวียดนาม จากัด
 บริษัท พีทีทีอีพี ฮอนวู จากัด
 บริษัท พีทีทีอีพี แอฟริกา
อินเวสท์เมนต์ จากัด
 สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
 มูลนิธิ PIN & PLearning
Foundation
 สถาบันวิทยาการพลังงาน
 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
 สมาคมไทย - พม่า เพื่อมิตรภาพ
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กรรมกำรที่ครบวำระหรือลำออกระหว่ำงปี 2560
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยมนัส แจ่มเวหำ
อดีตกรรมการ

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
อำยุ
คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
(ปี)
กำรอบรม
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
61 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
ไม่มี
ไม่มี
2559 - ปัจจุบัน
 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
 กรรมการ
 บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(มหาชน)
 ปริญญาโท รัฐศาสตร์
บริษัทอืน่
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2556 - 2558
 กรรมการ
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
 ปริญญาตรี นิติศาสตร์
สหกรณ์การเกษตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2554 - 2556
 กรรมการ
 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
องค์กรอื่น
กรรมกำรบริษัทไทย
2559 - ปัจจุบัน
 กรรมการ
 การไฟฟ้านครหลวง
 Anti-Corruption: Leadership Role
2558 - 2559
 ประธานกรรมการ  ธนาคารเพื่อการส่งออกและ
of the Board
นาเข้าแห่งประเทศไทย
 หลักสูตร Director Certification
2555 - 2559
 อธิบดี
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
Program (DCP) 71/2008
2552 - 2558
 หลักสูตร Audit Committee Program
 กรรมการ
 การประปานครหลวง
(ACP) 41/2012
2554 - 2555
 รองปลัดกระทรวง  กระทรวงการคลัง
 หลักสูตร The Role of Chairman
Program (RPC) 32/2013
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ.) รุ่นที่ 50 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ประเภทธุรกิจ

 การกากับดูแลกิจการสาหรับกรรมการ
และผู้บริหารระดับสูง (PDI 1)
 หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุตธิ รรม
ระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 11 สานักงาน
ศาลยุติธรรม
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.)
รุ่นที่ 46 สานักงาน ก.พ.
 Executive Development Program,
Kellogg, School of Management,
Northwestern University สหรัฐอเมริกา
 Middle Management Professional,
Revenue ประเทศแคนาดา
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 5
สถาบันวิทยาการพลังงาน
 หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาล
สาหรับผู้บริหารทางการแพทย์ โดย
ความร่วมมือระหว่างแพทยสภาและ
สถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 2
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 7
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยทรงศัก สำยเชื้อ
อดีตกรรมการ

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

59 คุณวุฒทิ ำงกำรศึกษำ
 ปริญญาโท M.A. (Industrial Location
and Development), Vuje Universiteit
Brussels ประเทศเบลเยียม
 ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
 หลักสูตร Anti-Corruption for
Executive Program (ACEP)
15/2015
กำรอบรมอื่นๆ
 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ผู้มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.)
รุ่นที่ 66 สานักงาน ก.พ.

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุน้
ชื่อหน่วยงำน/บริษทั /
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่
ว
งเวลำ
ต
ำแหน่
ง
ในบริษัท (%)
ประเภทธุรกิจ
และผู้บริหำร
บริษัทจดทะเบียนอืน่
ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี
บริษัทอืน่
ไม่มี
องค์กรอื่น
มี.ค. 2560 - ปัจจุบัน
 เอกอัครราชทูต
 สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงเวียนนา สานักงาน
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
กระทรวงการต่างประเทศ
2556 - มี.ค. 2560
 อธิบดี
 กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้
กระทรวงการต่างประเทศ
2554 - 2556
 อัครราชทูต
 สถานเอกอัครราชทูต ณ
กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศ
มาเลเซีย สานักงานปลัดกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ
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ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
ก) การถูกพิพากษาว่ามีกระทาผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ข) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ค) การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทกั ษ์ทรัพย์

ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ ชื่อและจานวนกรรมการซึ่ งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 คือ นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต นายทวารัฐ สูตะบุตร และนายปิติพันธ์
เทพปฏิมากรณ์ สองในสามคนนี้ลงชื่อร่วมกันและประทับดวงตราของบริษัท หรือ นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารลงชื่อผู้เดียว
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2.

ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 23 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

นำยสมพร ว่องวุฒิพรชัย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

มีรายละเอียดตามข้อ 1

นำยพงศธร ทวีสิน
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สารวจและผลิตปิโตรเลียม และ
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
และองค์กร

58

นำยฐิติ เมฆวิชัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
และบริการธุรกิจ

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

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

0.00179
(70,909 หุ้น)

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน



ก.ย. 2559 – ต.ค. 2560



ม.ค. 2559 – ต.ค. 2560



2558



2555 – 2557



IOD: DCP 223 (2016)
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B.Sc. (Geography),
Srinakharinwirot (Prasarnmitr)
University

0.00238
(94,392 หุ้น)

ไม่มี

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม
และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มงานโครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานเทคโนโลยีและพัฒนาความยั่งยืน
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ และโครงการพัฒนา

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.
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยประพัฒน์ โสภณพงศ์พิพัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ

อำยุ
(ปี)
59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

M.Sc. (Geology), New Mexico,
0.00175
Institute of Mining and Technology, (69,320 หุ้น)
U.S.A.

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2559 – ปัจจุบัน
2558
2554 – 2557

นำงสำวพรรณนลิน มหำวงศ์ธิกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

53

M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

0.00128
(50,701 หุ้น)

ไม่มี

2559 – ปัจจุบัน
2557 – 2558
2555 – 2557

นำงประณต ติรำศัย
59
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับ
การปฏิบัติตามนโยบาย
และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท
ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการบริษัท

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

0.00434
(172,341 หุ้น)

ไม่มี

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง
 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานโครงการต่างประเทศ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
การเงินองค์กร
 ผู้จัดการ ฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน

ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกิจการ
องค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย
ม.ค. 2560 – ปัจจุบัน  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท
ต.ค. 2556 – 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท
2553 – ก.ย. 2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกฎหมาย

ปตท.
ปตท.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

นำยมนตรี ลำวัลย์ชัยกุล
53
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ และ
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยงานธุรกิจใหม่

นำยวุฒิพล ท้วมภูมิงำม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
วิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
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คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
M.Sc. (Exploration Geophysics),
University of New South Wales,
Australia

M.Sc. (Chemical Engineering),
Chulalongkorn University

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00109
(43,214 หุ้น)

0.00148
(58,889 หุ้น)

ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

ต.ค. 2560 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยงานธุรกิจใหม่
ต.ค. 2559 – ก.ย. 2560  รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ก.ย. – ต.ค. 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการระหว่างประเทศ
ก.ค. – ส.ค. 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงาน
โครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
ก.ค. 2556 – ก.ค. 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการออสเตรเลีย
ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง General Manager
บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จากัด
ประเทศออสเตรเลีย
2552 – มิ.ย. 2556  ผู้จัดการอาวุโส โครงการโอมาน ปฏิบัติงาน
สมทบในตาแหน่ง General Manager
บริษัท พีทีทีอีพี โอมาน จากัด ประเทศโอมาน
ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
2558 – ธ.ค. 2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการผลิตนอกชายฝั่ง – ประเทศไทย
เม.ย. 2556 – 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการอาทิตย์
2555 – มี.ค. 2556  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบารุงรักษาและตรวจสอบ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 42

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

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

นำงสุจิตรำ สุวรรณสินพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงานสมทบที่ บริษัท พีทีที
โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด

นำยชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ และ
รับผิดชอบโครงการ SPEND SMART
ในตาแหน่ง Project Champion

อำยุ
(ปี)
58

57

50

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
M.Sc. (Operation Research),
London School of Economics
and Political Science,
University of London,
United Kingdom
IOD: DCP 91 (2007)
M.E. (Energy Technology),
Asian Institute of Technology

B.Sc. (Petroleum),
Chulalongkorn University

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.00147
ไม่มี
ก.พ. 2558 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานสมทบ
(58,205 หุน้ )
ในตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท.
จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
ส.ค. 2557 – ม.ค. 2558  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2554 – ก.ค. 2557  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานสมทบที่
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ตนเอง: 0.00265
ไม่มี
ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานสมทบ
(105,290 หุ้น)
ในตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีทีที
คู่สมรส: 0.00001
โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด
(300 หุ้น)
ธ.ค. 2558 – ต.ค. 2559  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
รวม: 0.00266
2554 – พ.ย. 2558  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานกลยุทธ์องค์กร
(105,590 หุ้น)
0.00139
(55,096 หุ้น)

ไม่มี

พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน  รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
ก.ค. 2559 – ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ มอบหมายให้
รับผิดชอบโครงการ SPEND SMART ในตาแหน่ง
Project Champion
2558 – ส.ค. 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย
พ.ย. – ธ.ค. 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
พ.ย. 2556 – ต.ค. 2557  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
2555 - ต.ค. 2556  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเจาะโครงการในประเทศ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท. เอ็นจีดี

ปตท.สผ.
ปตท.
พีทีที โกลบอล
แอลเอ็นจี
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยวรำนนท์ หล้ำพระบำง
รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต

นำยยงยศ ครองพำณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

นำงสำวจรูญศรี วันเกิดผล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี

อำยุ
(ปี)
59

57

52

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
B.Sc. (Geology),
Chiang Mai University

M.Sc. (Accounting),
Thammasat University

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

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
ไม่มี
0.00363
พ.ย. 2560 – ปัจจุบัน  รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(144,168 หุ้น)
กลุ่มงานโครงการผลิต
ก.ย. 2559 – ธ.ค. 2560  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการผลิตบนฝั่ง – ประเทศไทย
พ.ย. 2557 – ส.ค. 2559  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการเมียนมาร์
ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง General Manager
บริษัท PTTEP International Limited
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
เม.ย. 2556 – ต.ค. 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสารวจและพัฒนาธุรกิจ
2554 – มี.ค. 2556  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ โครงการอาทิตย์
0.00265
(105,367 หุ้น)

0.00195
(77,410 หุ้น)

ไม่มี

ไม่มี

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

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

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

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ก.ค. 2559 - ปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
ต.ค. 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.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 44

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

นำงเนตรสุดำ ผูกเกษร
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย

52

M.Sc. (Economics),
University of Missouri, U.S.A.

นำยอนุตรำ บุนนำค
ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานการเงิน
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
Managing Director บริษัท ปตท.สผ.
ศูนย์บริหารเงิน จากัด

54

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

นำงสำวกำญจนันท์ ปำณำนนท์
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์

47

นำงศิริรัตน์ สรำรัตนกุล
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน

56

M.Sc. (Accounting),
Thammasat University

0.00563
(223,490 หุ้น)

ไม่มี

นำยศักดิ์ชัย สำระเวก
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี

48

ตนเอง: 0.00079
M.Sc. (Accounting Information
System), Chulalongkorn University (31,475 หุ้น)

ไม่มี

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

0.00201
(79,857 หุ้น)

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0.00149
(59,081 หุ้น)

คู่สมรส: 0.00010
(4,000 หุ้น)
รวม: 0.00089
(35,475 หุ้น)

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

ส.ค. 2560 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย
2554 – ก.ค. 2560  ผู้จัดการ แผนกประกันภัย

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

พ.ค. 2560 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานการเงิน
มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง Managing
Director บริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน จากัด
ต.ค. 2559 – เม.ย. 2560  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
2554 – ก.ย. 2559  ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและ
การบัญชี ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง ผู้จัดการ
ฝ่ายบริหารองค์กรและการเงิน

ปตท.สผ.
ศูนย์บริหารเงิน

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
เม.ย.2558 – ธ.ค.2560  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
2557 – มี.ค. 2558  ผู้จัดการ นโยบายบัญชี
2553 – 2556
 ผู้จัดการ ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง
Finance Manager ประเทศอินโดนีเซีย

ปตท.สผ.

2557 – ปัจจุบัน
2551 – 2556

ปตท.สผ.
บริษัท เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
จากัด

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน

ปตท.สผ.
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ ปตท.สผ.

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

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 45

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

นำงมณีญำณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี

43 M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

นำงสำวประถมำภรณ์ ดีศีลธรรม
รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบัญชีบริหาร

45

นำงสำวพรทิพย์ จันทร์สุขศรี
ผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติงานสมทบ
ตาแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กร
และการเงิน บริษัท เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์ จากัด

55

นำงธัญญพร วังวสุ
ผู้เชี่ยวชาญ

59

M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

M.Sc. (Business Administration),
Kasetsart University

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ไม่มี

ไม่มี

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

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

0.00133
(52,846 หุ้น)

ไม่มี

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
มิ.ย. – ธ.ค. 2560  นักบัญชีอาวุโส
โครงการผลิตนอกชายฝั่ง-ประเทศไทย
ก.ค. 2559 – พ.ค. 2560  นักบัญชีอาวุโส ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง
ผู้จัดการ การเงินและการบัญชี บริษัท พีทีทีอีพี
ออสตราเลเซีย จากัด ประเทศออสเตรเลีย
ม.ค. – มิ.ย. 2559  นักบัญชีอาวุโส
ก.ค. 2556 – 2558  ผู้จัดการ บัญชีกลุ่ม
2553 – มิ.ย. 2556  ผู้จัดการ บัญชีการเงินกลุ่ม

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ต.ค. 2559 – ปัจจุบัน

บริษัท เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์
จากัด

0.00096
(37,938 หุ้น)

ไม่มี

2557 – ก.ย. 2559
ก.ค. – ธ.ค. 2556
2554 – มิ.ย. 2556
B.BA (Accounting),
Assumption University

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

0.00391
(155,147 หุ้น)

ไม่มี

 ผู้จัดการอาวุโส

ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กรและการเงิน
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
 ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีโครงการ

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

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 46

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

ผู้บริหำรที่พ้นจำกตำแหน่งหรือโยกย้ำยระหว่ำงปี 2560
นำยคณิต แสงวงค์วำณิชย์

นำงชนมำศ ศำสนนันทน์
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ

60

48

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

M.B.A. (Business Administration),
University of South Carolina, U.S.A.
 2017 Annual Conference and Global IA






Leadership Summit
Audit Report Process สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Audit Process สภาวิชาชีพบัญชี
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Senior Executive Program, Sasin Graduate
Institute of Business Administration of
Chulalongkorn University
EP Lead Program, IMD Business School,
Switzerland

0.00348
(138,152 หุ้น)

0.00113
(44,779 หุ้น)

ไม่มี

ไม่มี

2558 – ธ.ค. 2560  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
มี.ค. – ธ.ค. 2557  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
2556 – ก.พ. 2557  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเทคโนโลยีหลุมเจาะ
2552 – 2555  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานสมทบ
ในตาแหน่ง General Manager บริษัท
Carigali-PTTEPI Operating Company SDN.
BHD. (CPOC) ประเทศมาเลเซีย

ปตท.สผ.

ม.ค. 2561 – ปัจจุบัน  รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ
ก.ค. 2557 – 2560  ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
2553 – มิ.ย. 2557  ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 1 หน้า 47

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อยและบริษทั ร่วม1
1.

บริษัทย่อย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. มีบริษัทย่อย จานวน 60 บริษัท

หมายเหตุ :

1

7
/
/
/

8
/
/
/

PTTEP FH

6
/
/
/

PTTEP MZA1

PTTEP AAS

5
/
/
/

CEMROL

PTTEP AT

4
/
/
/

CEEAL

PTTEP AAO

3
/
/
/

PTTEP CIF

PTTEP AAA

2
/
/
/

11

12

13

14

15

/
/

/
/

/
/

PTTEP CA

PTTEP AB

1
/
/
/

PTTEP BL

PTTEP AO

นางประณต ติราศัย
นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์
นายภคเวฐน์ บูรณวัฒน์
Ms. Sirlene Santos Brêtas de Noronha
นางรัชฎา เลิศวณิชย์วัฒนา
Mr. Don Greenfield
นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
นายชัยพล จิรากร
นายดิเรก หวังอุดมสุข
Ms. Stella Kattashi
นายกนก อินทรวิจิตร
นายปรีชา เพิ่มวัฒนชัย

PTTEP AP

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP AU

บริษัทย่อย

9

10

/
/

/

/

/
/

/
/

/ = กรรมการ

ประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์

เอกสารแนบ 2 หน้า 1

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล*
นางสาวกาญจนันท์ ปาณานนท์*
นายฉลองรัฐ ยะอนันต์
นายธีรพล พูนศิริ
นายศุภการณ์ ธนทิตย์
นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม*
นายดิเรก หวังอุดมสุข
นายพลสันต์ กุลละวณิชย์*
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
นายพีระพงศ์ ไชยลาโภ
นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์
นายกิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป
นางนาถฤดี โฆสิตาภัย*
นายมณฑล ศานติวงศ์สกุล
นายศุภกร กฤษฎาสิมะ
นายประวัติ ทองอินทร์*
นายนพดล พิณพิพัฒน์
นายอนันท์ ชลชวลิต
นายฐิติ ทองเย็น
หมายเหตุ :

PTTEP HL

PTTEP SA

PTTEP IH

PTTEP ID

PTTEP AI

21
/*

PTTEP HV

20

PTTEP SV

19

PTTEP KV

PTTEP AG

18

ATL

PTTEPO

17

PTTEPH

CEKL

16
/
/*

PTTEP HKO

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP HK

บริษัทย่อย

22

23

24

25

26

27

28

29

30

/
/
/
/
/

/*
/*
/

/
/
/
/

/
/
/*
/
/

/

/
/
/*
/
/

/
/
/

/ = กรรมการ
* ความเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

เอกสารแนบ 2 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

หมายเหตุ :

PTTEP BI

ปตท.สผ.อ.

/*

PTTEP NH

/
/

PTTEP NC

36

PTTEP MEP

35

SHL

PTTEP SS

34

PTTEP SM

PTTEP SMD

33

PTTEP ML

PTTEPR

32

PTTEP SD

PTTEP NL

นายปิยะ อึ๊งผาสุข
นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม*
นายเดนกี้ ธัชชัยชวลิต
นายอนันท์ ชลชวลิต
นางนาถฤดี โฆสิตาภัย
นายฐิติ ทองเย็น
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นายวันชัย มหาสุวรรณชัย
นายนพดล ชินบุตร*
นายดิษฐพล สุทธิโอสถ
นายฉลองรัฐ ยะอนันต์
นายปิยะ วิจิตรจรรยา
Vistra Management Services
(Netherlands) B.V.
Mrs. T.S.M. Van Dijk
นางรัชฎา เลิศวณิชย์วัฒนา
นายยงยศ ครองพาณิชย์
นายยงสิทธิ์ โฆษวิฑิตกุล
นายนพดล พิณพิพัฒน์
นายชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์*
นายกิจชัย ปีตีวิวัฒน์*

31
/

JV Marine

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

PTTEP SVPC

บริษัทย่อย

37

38

39

40

41

42

43

44

45

/
/

/

/
/
/

/

/
/

/
/*
/
/
/

/
/

/

/

/
/

/

/

/
/
/

/
/*
/*

/ = กรรมการ
* ความเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561

เอกสารแนบ 2 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

หมายเหตุ :

ออเร้นจ์

ปตท.สผ.จี 7

ปตท.สผ.ศง.

ปตท.สผ.ศธ.

COVE

PTTEP SP

EnCo

CPOC

PTT GL

PTT GLI

Mangalalu

Troughton Island

Natuna

นายนพดล ชินบุตร
นายดิษฐพล สุทธิโอสถ
นายพุฒิกานต์ เอารัตน์
นางสุจินดา พลอยมนตรี
นายกิจชัย ปีตีวิวัฒน์*
นายเดนกี้ ธัชชัยชวลิต
นายยงยศ ครองพาณิชย์
นายวุฒิพล ท้วมภูมิงาม
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นางศิริรัตน์ สรารัตนกุล
นายอนุตรา บุนนาค
นายธีรพล พูนศิริ
นายนพดล พิณพิพัฒน์
นายดิเรก หวังอุดมสุข
นายมานะ โรจน์พิบูลสถิตย์
นายกิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป
นายศุภกร กฤษฎาสิมะ
นายฐิติ เมฆวิชัย
นางสาวพรรณนลิน มหาวงศ์ธิกุล
นางเกสรา ลิ้มมีโชคชัย
นายอนุสรณ์ วุฒิเจริญ
นายพงศธร ทวีสิน
นางนาถฤดี โฆสิตาภัย

46
/*
/

พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

ปตท.สผ.ส.

บริษัทย่อย

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

/*
/
/

/

/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

/ = กรรมการ
* ความเป็นกรรมการมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561
เอกสารแนบ 2 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส

ออเร้นจ์

ปตท.สผ.จี 7

ปตท.สผ.ศง.

ปตท.สผ.ศธ.

COVE

PTTEP SP

EnCo

CPOC

PTT GL

PTT GLI

Mangalalu

Troughton Island

Natuna

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

ปตท.สผ.ส.

บริษัทย่อย

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

นายสมพร ว่องวุฒิพรชัย
นายมนตรี ลาวัลย์ชัยกุล
นายลักษณ์ ธนาสมหวัง
Mr. Gavin Ryan
นายพีระพงศ์ หาญศักดิ์วงศ์
Mrs. T.S.M. Van Dijk
นายฐิติ ทองเย็น
หมายเหตุ :
2.

/
/
/
/
/

/
/
/
/

/ = กรรมการ

บริษัทร่วม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปตท.สผ. มีบริษัทร่วม จานวน 12 บริษัท

นายฐิติ เมฆวิชัย
นายยงยศ ครองพาณิชย์
นายเดนกี้ ธัชชัยชวลิต
นายปิยะ สุขุมภาณุเมศร์
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต์*
นางณัฏ โล่ห์สุวรรณ
นางพัชรา รมยะนันทน์

MGTC

Erawan FSO 2
Bahamas

PTT SE

MZ LNG 1

1
/

บี 8/32 พำร์ทเนอร์

รำยชื่อกรรมกำร
(เฉพำะกรรมกำรของกลุ่ม ปตท.สผ.)

พีทีที ดิจิตอล

บริษัทร่วม

2

3

4

5

6

/
/

/
/
/
/
/

หมายเหตุ / = กรรมการ
* = Alternate Director
มี 6 บริษัท ไม่มีกรรมการที่เป็นตัวแทนของ ปตท.สผ. ได้แก่
(1) TPC และ Asia Pacific Marine Service กากับดูแลโดยผ่านทางการเป็นผู้ถือหุ้น
(2) HV JOC, HL JOC, GBRS และ LAL กากับดูแลโดยผ่านทางคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
เอกสารแนบ 2 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษทั
1.

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรอบรม

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน

นำงชนมำศ ศำสนนันทน์ รายะเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 1 หัวข้อ “ผู้บริหาร”
รักษาการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ
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รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ที่เกษียณอายุการทางาน ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำงฉวีพร แจ่มแสง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
ต.ค. – ธ.ค. 2560 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
2017 Annual Conference and Global IA Leadership Summit
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
2016 IIA Conference by Asia Confederation of Institute of Internal Auditors, Singapore
ม.ค. – ก.ย. 2560 • รักษาการ
2015 IIA Conference by Asia Confederation of Institute of Internal Auditors
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Continuous Auditing P2P Process
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
5th National Conference on Collective Action Against Corruption
ต.ค. 2556 – 2559 • ผู้จัดการอาวุโส
IIA International Conference, The Institute of Internal Auditors, London
ฝ่ายตรวจสอบ ปตท.สผ.
Auditing Mergers and Acquisitions, MIS Training Institute, Hong Kong
มิ.ย. 2555 – ก.ย. 2556 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกากับการ
Internal Audit Asia Conference, Asia Business Forum
ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ปตท.สผ.
Strategizing Approaches for Operational Risk, Marcus Evans (Thailand) Ltd.
2548 – มิ.ย. 2555 • ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
Risk Management in Drilling Activities, Asia Business Forum
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
กำรอบรม

บัญชีบัณฑิต

(การเงินและการธนาคาร) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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2.

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 มีดังนี้

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยวีระศักดิ์ แม้นชูวงศ์
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

กำรอบรม

บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  Thailand’s 8th National Conference on Collective Action Against Corruption:
“Bright Spot”
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 SD Forum 3/2017 “Sustainable Investment: Opportunity of Long Term Growth for
Businesses and Investors” จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 สัมมนาใหญ่ประจาปี 2560 ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
 การบริหารสัญญาของรัฐภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
 FCPA Investigations: Combating Corruption in International Business
 Annual Compliance & Ethics Institute จัดโดย Society of Corporate Compliance
and Ethics (SCCE)
 Fraud and Corruption
 Super Strategies The Audit Best Practices
 Chief Audit Executive Summit

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
ต.ค. 2556 – ปัจจุบัน • ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายกากับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ ปตท.สผ.
2546 – ก.ย. 2556 • ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตรวจสอบ ปตท.สผ.
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เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
- ไม่มี -
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เอกสารแนบ 5: ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับกิจกรรมการสารวจและผลิตปิโตรเลียม (ไม่ได้ตรวจสอบ)
(ก)

สรุปปริมำณสำรองปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีรายละเอียดดังตารางที่แนบ
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วจะมีการตรวจสอบและประเมินทุกรอบปีโดยนักธรณีวิทยาและวิศวกรแหล่งปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้
ตัวเลขที่ได้มาตรฐาน ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วในรายงานนี้ จะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศ
เจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. คิดเป็นปริมาณน้ามันดิบและคอนเดนเสท1
156 ล้านบาร์เรล และเป็นก๊าซธรรมชาติ 3,049 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (475 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) หรือรวมทั้ งหมดเป็น 631 ล้าน
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วของน้ามันดิบและคอนเดนเสทคิดเป็นประมาณร้อยละ 25 และก๊าซธรรมชาติคิดเป็น
ประมาณร้อยละ 75
ปริมาณการผลิตรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. ในปี 2560 คิดเป็น 127 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยแ บ่งเป็นน้ามันดิบ
และคอนเดนเสท1 35 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 578 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (92 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) คิดเป็นอัตราการผลิต
ประมาณ 347,508 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน ลดลงจากปีที่แล้วประมาณ 20,795 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็ น
ร้อ ยละ 5.6 ซึ่งการลดลงของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของปริมาณการเรียกซื้อก๊าซธรรมชาติจากผู้ซื้อของ
โครงการพื้นที่พัฒ นาร่วมไทย-มาเลเซีย โครงการบงกช โครงการสินภูฮ่อม และโครงการคอนแทร็ค 4 และการหยุดการผลิตชั่วคราวของ
โครงการเอส 1 ในพื้นที่ของ ส.ป.ก. อย่างไรก็ตาม โครงการเอส 1 สามารถกลับมาดาเนินการผลิตปิโตรเลียมในพื้นที่ ส.ป.ก. ได้ในวันที่
26 มิถุนายน 2560

1

ตัวเลขปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ปริมำณสำรองนำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติทพ
ี่ ิสูจน์แล้ว (1)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ปริมาณสารองน้ามันดิบ, คอนเดนเสท
ที่พิสูจน์แล้ว(2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและ
การค้นพบใหม่
4) การซื้อ/ขายปริมาณสารองที่มีอยู่
5) การผลิต
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ปริมาณสารองก๊าซธรรมชาติ
ที่พิสูจน์แล้ว
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่างประเทศ รวม

ปริมาณเทียบเท่าน้ามันดิบ
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

108
18
4

72
1
-

180
19
4

2,021
292
5

1,570
(18)
-

3,591
274
5

440
65
5

298
(1)
-

738
64
5

5

-

5

111

-

111

23

-

23

(27)
108

(11)
62

(38)
170

(411)
2,018

(199)
1,353

(610)
3,371

(95)
438

(40)
257

(135)
695

108

62

170

2,018

1,353

3,371

438

257

695

11
2

(0)
1

11
3

77
9

(50)
0

27
9

24
4

(7)
1

17
5

4

3

7

109

111

220

22

19

41

(26)
99

(9)
57

(35)
156

(389)
1,824

(189)
1,225

(578)
3,049

(90)
398

(37)
233

(127)
631

(1)

ปริมาณสารองพิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณสารองพิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม

(2)

รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)

เอกสารแนบ 5 หน้า 2

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
(ข)

รำยงำนสินทรัพย์ของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานสินทรัพย์ของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม จะแสดงถึง สินทรัพย์ของโครงการต่างๆ ทั้งที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วและ
ยังไม่ได้พิสูจน์ รวมถึงค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วประกอบด้วย หลุมสารวจ หลุมพัฒนา ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ เครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตปิโตรเลียม รวมถึงประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต ส่วนสินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารอง
ที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง รายจ่ายฝ่ายทุนที่เกิดขึ้นจากโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
สินทรัพย์ของโครงการที่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์ของโครงการที่ยังไม่พบปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
สินทรัพย์รวมของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาสะสม ค่าสูญสิ้นสะสม ค่าตัดจาหน่ายสะสม และค่าเผื่อการด้อยค่า
สินทรัพย์สุทธิของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม
(ค)

2560

2559

27,120
5,098
32,218
(20,929)
11,289

25,747
4,981
30,728
(18,703)
12,025

รำยงำนรำยจ่ำยที่เกิดขึนเพื่อกำรได้มำซึ่งสิทธิสัมปทำน กำรสำรวจและกำรพัฒนำปิโตรเลียม

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

2560
ในประเทศ

ต่างประเทศ

6
779
785

31
417
448

2559
รวม
37
1,196
1,233

ในประเทศ ต่างประเทศ
4
747
751

1
54
303
358

รวม
1
58
1,050
1,109

เอกสารแนบ 5 หน้า 3

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
(ง)

รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของกิจกรรมกำรผลิตปิโตรเลียม

รายงานผลการดาเนินงานนี้แสดงเฉพาะผลการดาเนินงานจากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม สาหรับปี 2560 และ 2559 โดยแสดงไว้
ในตารางข้างล่างดังต่อไปนี้
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อ การดาเนินงานและบ ารุงรักษาหลุมผลิต ตลอดจนเครื่อ งมือ และ
อุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่ายในการสารวจประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายสารวจเพื่องานธรณี วิทยาและธรณี ฟิสิกส์แ ละค่าตัดจาหน่ายหลุมสารวจที่ไม่พบ
ปิโตรเลียมในเชิงพาณิชย์
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป คือ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เกี่ยวเนื่องโดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญ สิ้น และค่าตัดจาหน่าย หมายถึง ค่าสึกหรอของสินทรัพย์จากกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียมและท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ รวมทั้งค่าตัดจาหน่ายประมาณการค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น ส่วนใหญ่ประกอบด้วยขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ กาไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวเนื่อง
โดยตรงกับกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม และรายได้อื่นๆ
ภาษีเงินได้คานวณจากกาไรจากผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิตปิโตรเลียม
ค่าใช้จ่ายทั่วไปของสานักงานใหญ่และต้นทุนทางการเงินไม่รวมเป็นค่าใช้จ่ายในการคานวณผลการดาเนินงานของกิจกรรมการผลิต
ปิโตรเลียม
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)
รำยได้ :
รายได้ – บริษทั ที่เกี่ยวข้อง
รายได้ – บริษัทอื่น
รำยได้จำกกำรขำยรวม
ค่ำใช้จ่ำย :
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารทั่วไป
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคาค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่าย (รายได้) อื่น
ค่ำใช้จ่ำยรวม
ผลกำรดำเนินงำนก่อนภำษีเงินได้
ภาษีเงินได้
ผลกำรดำเนินงำนสุทธิ

2560
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2559
ในประเทศ ต่างประเทศ

รวม

2,929
228
3,157

1,066
390
1,456

3,995
618
4,613

2,873
249
3,122

1,018
355
1,373

3,891
604
4,495

372
25
49
368

511
27
62
-

883
52
111
368

366
3
36
353

461
70
58
-

827
73
94
353

1,092
(18)
1,888
1,269
367

537
538
1,675
(219)
63

1,629
520
3,563
1,050
430

1,434
(33)
2,159
963
271

623
45
1,257
116
26

2,057
12
3,416
1,079
297

902

(282)

620

692

90

782

เอกสารแนบ 5 หน้า 4

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
(จ)

รำยงำนมูลค่ำปัจจุบันตำมมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว

ตามมาตรฐานการวัดมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิ สูจน์แล้ว จะคานวณโดยใช้
ราคาเฉลี่ย 12 เดือน* (คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาเฉพาะที่มีกาหนดไว้ในสัญ ญาเท่านั้น) คูณ ด้วยประมาณการปริมาณการผลิต
ในอนาคตของปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้วที่เหลืออยู่ ณ สิ้นปี หักด้วยประมาณการค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นในการพัฒน าและผลิต
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

รายรับ

ในประเทศ
2560
2559
12,220
13,565

ต่ำงประเทศ
2560
2559
6,463
6,106

2560
18,683

2559
19,671

ค่าใช้จ่ายในการผลิต

(2,335)

(2,283)

(1,710)

(1,614)

(4,045)

(3,897)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

(4,552)

(4,718)

(1,301)

(1,612)

(5,853)

(6,330)

(1,721)
3,612
(93)
3,519

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

(723)
2,729
(849)
1,880

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

(2,444)
6,341
(942)
5,399

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

(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)

ภาษีเงินได้
กระแสเงินสดสุทธิ
ส่วนปรับลดมูลค่าตามเวลา 10% ต่อปี
มูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ

รวม

เอกสารแนบ 5 หน้า 5

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
กำรเปลี่ยนแปลงมูลค่ำปัจจุบันตำมกำรวัดมำตรฐำนของกระแสเงินสดสุทธิที่เกี่ยวข้องกับปริมำณสำรองปิโตรเลียมที่พิสู จน์แล้ว
(หน่วย : ล้ำนดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ)

2560

2559

มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ ต้นปี
รายได้สุทธิหลังหักค่าใช้จ่ายในการผลิตจากการขายและจาหน่ายปิโตรเลียมที่ผลิตระหว่างปี

5,653
(3,386)

7,428
(3,210)

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่เกิดขึ้นระหว่างปี

1,320

1,103

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากราคาและค่าใช้จ่ายในการผลิต

335

(3,779)

การเปลี่ยนแปลงสุทธิเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการพัฒนา

(149)

1,495

และปรับปรุงวิธีการผลิต

837

469

การเปลี่ยนแปลงในปริมาณที่ได้ประมาณการไว้

384

967

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการซื้อหรือขายปริมาณสารองปิโตรเลียม

-

-

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากส่วนปรับลดตามมูลค่าของเวลาที่เปลี่ยนไป

45

839

360
5,399

341
5,653

การเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณสารองที่สารวจใหม่ สารวจเพิ่มเติม

การเปลี่ยนแปลงสุทธิของภาษีเงินได้
มูลค่ำปัจจุบันสุทธิ ณ สินปี

เอกสารแนบ 5 หน้า 6

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
(ฉ)

ข้อมูลอื่น
หลุมผลิตนำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ
จานวนหลุมผลิตน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

ประเทศไทย
ต่างประเทศ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
อื่นๆ
รวม

นำมันดิบ/คอนเดนเสท
รวม
สุทธิ
767
497
37
19
823

9
10
516

ก๊ำซธรรมชำติ
รวม
สุทธิ
1,522
698
211
1,733

97
795

หลุมนำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรขุดเจำะ
จานวนหลุมซึ่งอยู่ระหว่างการขุดเจาะ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีดังต่อไปนี้

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

รวม

สุทธิ

-

-

-

-

29

18.90

2
31

1.00
19.90

เอกสารแนบ 5 หน้า 7

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
จำนวนหลุมนำมันดิบ/คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติ-สุทธิ ซึ่งขุดเจำะในปี 2560

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

พร้อมผลิต
สุทธิ

หลุมแห้ง
สุทธิ

8.60

4.00

8.60

0.26
4.26

190.66

4.30

15.76

-

1.00
207.42

4.30

หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติรวม หมายถึง จานวนหลุมทั้งสิ้นที่กลุ่มบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน ไม่รวมหลุมบริการ
หลุมน้ามันดิบ/คอนเดนเสท และก๊าซธรรมชาติ-สุทธิ หมายถึง จานวนหลุมตามสัดส่วนการร่วมทุนในหลุมน้ามันดิบและก๊าซธรรมชาติรวม

เอกสารแนบ 5 หน้า 8

แบบ 56-1 ประจำปี 2560
ผลกำรดำเนินงำนรำยไตรมำสปี 2560 และ 2559 สำหรับงบกำรเงินรวมมีดังนี
หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2560
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่น
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้จา่ ย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก-สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพืน้ ฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,202,119,165
22,172,556

1,063,670,938
24,884,575

975,323,588
17,488,758

1,040,091,549
13,259,364

13,906,376
18,474,470
14,089,489
1,270,762,056

23,129,564
12,994,974
9,164,581
1,133,844,632

10,803,831
15,236,804
13,467,704
1,032,320,685

3,561,976
12,872,725
6,244,406
16,550,749
1,092,580,769

168,080,012
23,078,034
104,517,340
102,391,207
435,662,557

162,191,500
8,468,079
50,119,038
89,664,243
413,462,171

152,874,578
19,302,802
50,549,963
84,302,712
381,268,098

141,915,277
1,344,636
41,234,942
91,499,703
419,826,900

28,377,168
1,623,370
57,294,151
921,023,839
2,588,042
352,326,259
(63,317,211)
289,009,048
(347,441)
288,661,607

3,318,724
1,209,440
558,214,042
56,582,968
1,343,230,205
2,319,103
(207,066,470)
(57,351,361)
(264,417,831)
(264,417,831)

2,955,898
1,096,994
55,476,839
747,827,884
2,676,899
287,169,700
(67,303,990)
219,865,710
219,865,710

1,019,848
56,873,468
753,714,774
2,161,371
341,027,366
8,401,312
349,428,678
349,428,678

0.07
(0.0001)

(0.07)
-

0.04
-

0.09
-

เอกสารแนบ 5 หน้า 9

แบบ 56-1 ประจำปี 2560

หน่วย : ดอลลาร์ สรอ.

ปี 2559
รายได้
รายได้จากการขาย
รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ
รายได้อื่น
กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบี้ยรับ
กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อื่น ๆ
รวมรายได้
ค่าใช้ จา่ ย
ค่าใช้จา่ ยการดาเนินงาน
ค่าใช้จา่ ยในการสารวจปิโตรเลียม
ค่าใช้จา่ ยในการบริหาร
ค่าภาคหลวงและค่าตอบแทนสาหรับปิโตรเลียม
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าใช้จา่ ยอื่ น
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ต้นทุนทางการเงิน
รวมค่าใช้ จา่ ย
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษทั ร่วมและการร่วมค้า
กาไรก่อนภาษีเงินได้
ค่าใช้จา่ ยภาษีเงินได้
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปีจากการดาเนินงานทีย่ กเลิก-สุทธิจากภาษี
กาไร(ขาดทุน)สาหรับปี
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้ นพืน้ ฐาน
จากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง
จากการดาเนินงานทีย่ กเลิก

ไตรมาสที่ 4

ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 2

ไตรมาสที่ 1

1,037,434,593
14,225,854

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

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

1,044,652,921
16,624,759

9,659,695
14,311,187
12,375,135
1,088,006,464

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

6,572,363
7,452,250
10,675,095
1,102,401,517

6,223,388
5,742,545
11,305,278
1,084,548,891

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
99,625,403
(133,322,119)
(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
59,035,264
975,413,066
1,828,615
128,817,066
(54,598,693)
74,218,373
1,135,156
75,353,529

49,586,533
785,642
58,292,333
900,832,589
2,018,422
185,734,724
(29,904,151)
155,830,573
1,291,184
157,121,757

(0.01)
0.004

0.04
0.0001

0.01
0.0003

0.04
0.0003
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แบบ 56-1 ประจำปี 2560
สรุปปริมำณกำรขำยปิโตรเลียมและรำคำขำยผลิตภัณฑ์เฉลี่ย

ปริมาณการขายปิโตรเลียม – สุทธิ
(บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)

2560

2559

299,206

319,521

52.26

41.17

5.59

5.60

39.20

35.91

4.19

4.18

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