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นับตั้งแตวันแรก… จนวันนี้
ปตท.สผ. เรียนรู ตอยอด แบงปน และสงตอ
“องคความรูจากรุนสูรุน” ในการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
โดยคนไทย เพื่อคนไทยมีพลังงานใชอยางเพียงพอและตอเนื่อง
นอกจากความมัน่ คงทางพลังงานแลว ปตท.สผ. ยังใหความสําคัญ
กั บ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต และความเป น อยู ที่ ดี ข องชุ ม ชน
และสังคมในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร ผานการดําเนินโครงการเพือ่ สังคม
มุงเนนการพัฒนาใน 4 ดาน คือ ความตองการพื้นฐาน การศึกษา
สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยใหความสําคัญกับการเสริมสราง
องคความรูใหกับชุมชน เพื่อใหชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองและ
เติบโตไปพรอมกับองคกรไดอยางยั่งยืน
เรายังยึดมัน่ ในการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี จริยธรรมธุรกิจ การบริหาร
ความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ เพื่อเปนแนวทางใน
การสรางความเชื่อมั่นและความไววางใจใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย
ทุกฝาย และรวมเปนสวนหนึ่งในการสงเสริมใหเกิดสังคมที่ดีและ
การอยูรวมกันอยางมีความสุข
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เพื่ อ สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ในธุ ร กิ จ
พลั ง งาน ปตท.สผ. มุ่ ง มั่ น พั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น
Energy Partner of Choice ด้วยการส่งมอบ
คุณค่าแก่พันธมิตรของเรา ผ่านการดำ�เนินงาน
อย่ า งมี ศั ก ยภาพ พั ฒ นาและประยุ ก ต์ ใ ช้
นวัตกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเริ่ม
โครงการ ENTERPRISE อันเป็นโครงการหลัก
ในการสนั บ สนุ น การเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ร
อย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ สร้ า งผลสั ม ฤทธิ์
ตามกลยุทธ์องค์กร
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สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็นเวลากว่า 33 ปี ทีบ่ ริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. ได้ด�ำเนินธุรกิจในการส�ำรวจ
และผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มทั้ ง ในและต่ า งประเทศ เพื่ อ สร้ า ง
ความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศไทย โดยความส�ำเร็จ
ที่โดดเด่นในปี 2561 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อสัดส่วน
เพิม่ เติมในแหล่งบงกช สามารถเพิม่ ปริมาณการขาย พร้อม
เพิ่ ม กระแสเงิ น สดและปริ ม าณส�ำรองได้ ทั น ที อี ก ทั้ ง
ยังประสบความส�ำเร็จในการชนะประมูลในแหล่งบงกช
และเอราวัณ ซึ่งเป็นแหล่งพลังงานทีส่ �ำคัญของประเทศไทย
และชนะการประมูลโครงการส�ำรวจในทะเลที่มีศักยภาพ
ทางปิ โ ตรเลี ย มสู ง อี ก 4 แปลง ในประเทศเม็ ก ซิ โ กและ
ประเทศมาเลเซียอีกด้วย
ส�ำหรับโครงการบงกช นับเป็นก้าวส�ำคัญในการด�ำเนินธุรกิจ
ของบริษัทที่พวกเราภาคภูมิใจ กว่า 25 ปีแล้วที่โครงการ
บงกชได้ ท�ำหน้ า ที่ส่ง ต่ อ พลั ง งานให้ ค นไทยได้ ใ ช้ อ ย่ า ง
เพียงพอและต่อเนือ่ ง อีกทัง้ ยังท�ำหน้าทีเ่ ป็นเสมือนโรงเรียน
ต้ น แบบส่ ง ต่ อ องค์ ค วามรู ้ จ ากรุ่ น สู่ รุ่ น ในการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียม ให้คนไทยได้น�ำไปใช้ในการพัฒนาแหล่ง
ปิ โ ตรเลี ย มอื่ น ๆ ปั จ จุ บั น ปตท.สผ. เติ บ โตและด�ำเนิ น
โครงการส�ำรวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มถึ ง 40 โครงการ
ใน 11 ประเทศทั่วโลก และมุ่งมั่นในการขยายการลงทุน
ไปยังภูมภิ าคต่างๆ ตามเป้าหมาย เช่น การเข้าร่วมประมูล
แปลงส�ำรวจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
ในยุคที่ธุรกิจการแสวงหาแหล่งพลังงานต้องพบกับความ
ท้าทายอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นราคาน�้ำมันในตลาดโลก
การเติ บ โตของพลั ง งานทดแทนและพลั ง งานหมุน เวี ย น
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ ใหม่ ด ้ า นเทคโนโลยี นวั ต กรรมที่ เ ติ บ โตขึ้ น
อย่างรวดเร็ว และอีกหลายปัจจัย ท�ำให้รปู แบบการด�ำเนิน
ธุรกิจพลังงานเปลี่ยนแปลงไป การสร้างการเติบโตจาก
ธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจหลัก จึงต้อง
ด�ำเนิ น ควบคู่ ไ ปกั บ การมองหาโอกาสต่ อ ยอดธุ ร กิ จ
เพื่ อ ปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ ความเปลี่ ย นแปลง โดยบริ ษั ท
ให้ความส�ำคัญกับการลงทุนและพัฒนาธุรกิจใหม่ที่อาศัย
ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของ ปตท.สผ. อีกทั้ง
ยังมุง่ เน้นการสร้างคุณค่าร่วมให้แก่ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกฝ่ าย
และได้เล็งเห็นถึงโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ
ธุรกิจน�้ำมันและก๊าซฯ เช่น การขยายการลงทุนในธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติครบวงจร (Gas Value Chain) การลงทุน

ธุ ร กิ จ ใหม่ ซึ่ ง ครอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นเทคโนโลยี หุ่ น ยนต์ แ ละ
ปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and AI) การบ�ำรุงรักษาและ
ตรวจสอบเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance and
Inspection) รวมทั้ ง การลงทุ น ในพลั ง งานหมุ น เวี ย น
(Renewable Energy) เป็ น ต้ น โดยการปรั บ เปลี่ ย น
(Transformation) เป็นหนึง่ ในกลยุทธ์ส�ำคัญในการขับเคลือ่ น
องค์ ก รภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่ ในการก้ า วไปสู่ ก ารเป็ น
“Energy Partner of Choice” อันจะเป็นปัจจัยให้ ปตท.สผ.
ด�ำเนินธุรกิจให้ประสบความส�ำเร็จบนความท้าทายในปัจจุบนั
นอกจากกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนแล้ว ความปลอดภัยยังคง
เป็นสิง่ ที่ ปตท.สผ. ให้ความส�ำคัญอย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด
โดยในปี 2561 สถิ ติ ค วามปลอดภั ย ของพนั ก งานและ
กระบวนการผลิตอยู่ในระดับชั้นน�ำของสมาคมผู้ผลิตน�้ำมัน
และก๊าซนานาชาติ หรือ International Association of
Oil and Gas Producers (IOGP) ซึ่ ง เป็ น ผลจากการ
ด�ำเนินงานเชิงรุกด้านการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย
ทั่วทั้งองค์กร รวมถึงสร้างความรู้ความเข้าใจกับคู่ค้าของ
บริ ษั ท ให้ เ ล็ ง เห็ น ความส�ำคั ญ ของการด�ำเนิ น งานอย่ า ง
ปลอดภัย ตอกย�้ำให้ทุกคนเห็นความส�ำคัญและรับผิดชอบ
ในเรื่ อ งความปลอดภั ย ของกระบวนการผลิ ต และความ
ปลอดภัยส่วนบุคคล เพือ่ ให้ทกุ ชีวติ ปลอดภัยและปราศจาก
อุบัติเหตุ (Target Zero)
ส่ ว นในด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ปตท.สผ.
ตระหนักถึงบทบาทและหน้าที่ในการบรรเทาความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และด�ำเนินงานได้
ตามเป้าหมายการลดและชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 ซึง่ เป้าหมายเหล่านีส้ อดคล้อง
กับแผนการควบคุมการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไม่ให้เกิน
2 องศาเซลเซียส (2 Degree-Celsius Scenario) ของภาค
อุตสาหกรรมพลังงานและสนับสนุนเป้าหมายของการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอีกด้วย
ส�ำหรับการพัฒนาสังคมและยกระดับความเป็นอยูข่ องชุมชน
โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ ปตท.สผ. มีความทุ่มเทในการ
ขับเคลือ่ นโครงการเพือ่ สังคมกว่า 130 โครงการ ครอบคลุม
การพัฒนาทัง้ 4 ด้านคือ ความต้องการพืน้ ฐาน สิง่ แวดล้อม
การศึกษา และวัฒนธรรม ความภูมใิ จของเราคือการได้รบั
การยอมรับในเวทีสากลต่างๆ ทั้งต่อโครงการพัฒนาสังคม

อาทิ ในเวที Asia Corporate Excellence and
Sustainability Awards 2018, 2018 Asia-Pacific
Stevie Awards และ 10th Annual Global CSR Summit
and Awards and the Global Good Governance
Awards 2018 และในการบริ ห ารจั ด การความยั่ ง ยื น
ในภาพรวมซึ่งสะท้อนผ่านการได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ในกลุ่ม ดั ช นี ค วามยั่ ง ยื น ดาวโจนส์ หรื อ Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) ในกลุม่ ธุรกิจน�ำ้ มันและก๊าซฯ
ประเภทธุ ร กิ จ ขั้ น ต้ น และธุ ร กิ จ ครบวงจร (World Oil
and Gas Upstream and Integrated Industry) ต่อเนื่อง
เป็ น ปี ที่ 5 โดยในปี นี้ ปตท.สผ. ได้ รั บ การจั ด อั น ดั บ
ด้านความยัง่ ยืนระดับ Silver Class จากผลการด�ำเนินงาน
ที่ เ ป็ น เลิ ศ ใน Sustainability Yearbook 2562 โดย
RobecoSAM รางวัลเหล่านีส้ ะท้อนให้เห็นปรัชญาการท�ำงาน
ของ ปตท.สผ. ในการสร้างคุณค่าเพื่อสังคมและชุมชนให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม
แม้จะต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจ
ปตท.สผ. พร้อมจะเดินหน้าเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางพลังงาน
ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ด้วยการบริหารจัดการ
ด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล รับผิดชอบ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
อย่ า งเท่ า เที ย มกั น และเป็นธรรม และพร้อ มจะส่งเสริม
แนวปฏิบัติที่ดีไปสู่คู่ค้า ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน เพื่อสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจให้แก่สังคมวงกว้าง รวมถึงร่วมกันผลักดัน
การปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการของ UN Global
Compact (UNGC) ในการสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนา
ด้านต่างๆ ของสหประชาชาติ ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้ง
สมาคมเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทยและ
สมาชิกระดับเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) โดย
ปตท.สผ. พร้อมอยู่เคียงข้างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ าย
เพื่อให้เราเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคงและยั่งยืน

(นายพงศธร ทวีสิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้
(GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54)

บริษทั ปตท.ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม จ�ำกัด (มหาชน) หรือ
ปตท.สผ. จัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2561 เพือ่ สือ่ สาร
ประเด็นส�ำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม ที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจทั้งทางตรงและ
ทางอ้อมของบริษทั รวมถึงโครงการที่ ปตท.สผ. เป็นผูด้ �ำเนินการ
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

แนวทางการรายงาน
(GRI 102-50, GRI 102-51, GRI 102-52, GRI 102-54, GRI 102-56)
รายงานฉบับนี้ก�ำหนดเนื้อหาบนพื้นฐานการด�ำเนินงานของ
บริษทั และประเด็นส�ำคัญทีม่ ผี ลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ ม โดยจั ด ท�ำขึ้ น ตามแนวทางการจั ด ท�ำรายงาน
ความยั่งยืนในระดับสากลภายใต้กรอบการรายงาน Global
Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI Standards)
โดยก�ำหนดให้มีความสมบูรณ์ของเนื้อหาสอดคล้องหลักเกณฑ์
(In Accordance Criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก
(Core) ที่ยึดหลักการรายงานความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรม
น�้ำมันและก๊าซฯ (Sustainability Reporting Guideline and
Oil and Gas Sector Disclosures – OGSD) และกรอบ
การรายงานและบริหารจัดการความยั่งยืนระดับสากล เช่น
Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability
ของ International Petroleum Industry Environmental
Conservation Association (IPIECA), Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI), AA1000 AccountAbility
Principles Standard 2008 (AA1000APS) ของ AccountAbility,
SASB Materiality MapTM ของ Sustainability Accounting
Standards Board (SASB) ทั้ ง นี้ บริ ษั ท มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะพัฒนา
คุ ณ ภาพของรายงานการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เพื่ อ ยกระดั บ
การเปิดเผยข้อมูลให้ดียิ่งขึ้น โดยศึกษาแนวทางการรายงาน
ของ Integrated Reporting หรื อ IR ซึ่ ง สามารถแสดงถึ ง
ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งการด�ำเนิ น งานด้ า นความยั่ ง ยื น และ
ด้ า นการเงิ น มากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ น�ำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น กรอบ
การน�ำเสนอผลการด�ำเนินงานขององค์กรในอนาคตอีกด้วย
ในการจัดเตรียมรายงานฉบับนีไ้ ด้รบั การตรวจสอบความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของข้อมูลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมที่ถูกเลือก รวมถึงรายละเอียดการด�ำเนินการ
ตามหลั ก การความรั บ ผิ ด ชอบตามมาตรฐาน AA1000APS
ในกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การก�ำหนด

ขอบเขตสาระส�ำคัญ และการตอบสนองความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยได้รับการรับรองระดับจ�ำกัด (Limited
Assuance) โดยบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมไิ ชย ทีป่ รึกษาธุรกิจ จ�ำกัด
ซึ่งเอกสารรับรองความน่าเชื่อถือของข้อมูลแสดงอยู่ในหัวข้อ
“การรั บ รองจากหน่ ว ยงานภายนอก” และการสอบบั ญ ชี
มีผู้สอบบัญชีจากส�ำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้ตรวจสอบ
โดยรายงานของผู้สอบบัญชีและผลการด�ำเนินงานด้านการเงิน
ได้แสดงไว้ในรายงานประจ�ำปี 2561

ขอบเขตรายงาน
(GRI 102-45, GRI 102-49)
ข้อมูลที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ เป็นผลการด�ำเนินงานของ
โครงการและบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ทั้งในและต่างประเทศ
โดยมีขอบเขตการรายงานทีร่ ะบุในตารางขอบเขตการด�ำเนินงาน
ในบท “ผลการด�ำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน” และ
ไม่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงขอบเขตการรายงานอย่างมีนัยส�ำคัญ
เมื่อเทียบกับรายงานความยั่งยืนฉบับก่อนหน้านี้แ ต่ อ ย่ า งใด
ส�ำหรับข้อมูลการด�ำเนินงานด้านเศรษฐกิจเป็นข้อมูลเดียวกัน
กับในรายงานประจ�ำปี 2561 ซึ่งครอบคลุมทุกโครงการทั้งที่
อยู่ในขั้นตอนการส�ำรวจและผลิตที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด�ำเนินการ
และเป็นผู้ร่วมทุนทั้งหมด ทั้งนี้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทในเครือ
ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด (มหาชน) ดังนั้นรายงานความยั่งยืน
ของ ปตท. จึงมีเนือ้ หาครอบคลุมถึง ปตท.สผ. ด้วยเช่นกัน

การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความคาดหวั
ง
(GRI 102-40, GRI 102-42, GRI 102-43)
ปตท.สผ. จัดกลุ่มกิจกรรมการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทั้งหมดออกเป็น 6 กลุม่ ซึง่ ประกอบด้วย 1) หน่วยงานราชการ
และองค์กรภาครัฐ 2) ผู้ค้าและคู่ค้า 3) พนักงาน 4) ผู้ถือหุ้น
สถาบันการเงิน และนักวิเคราะห์ 5) ชุมชนและสังคม และ
6) องค์ ก รอิ ส ระ สมาคมอุ ต สาหกรรม และสื่ อ มวลชน ซึ่ ง
กิ จ กรรมการมี ส่ ว นร่ ว มกั บ ผู ้ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย เป็ น ช่ อ งทาง
ที่ ช ่ ว ยให้ บ ริ ษั ท ได้ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และความคาดหวั ง และ
สื่ อ สารเพื่ อ แลกเปลี่ ย นมุ ม มองความคิ ด โดยบริ ษั ท จะน�ำ
ประเด็นต่างๆ ที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย
ไปพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท
ให้ดียิ่งขึ้น

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

หน่วยงาน
ราชการ
และองค์กร
ภาครัฐ

ช่องทาง

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินธุรกิจ

การรายงานผลให้กับหน่วยงานราชการ
การเข้าร่วมเครือข่ายกับภาครัฐ
การประชุมคณะกรรมการไตรภาคี
การร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน
การร้องเรียนผ่าน CG Hotline

มีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐ

การประชุม อบรม และสัมมนากับผู้ค้า

จัดการประชุมและสัมมนาด้านความปลอดภัย มัน
่ คง

กิจกรรม CEO พบพนักงาน
การส�ำรวจความผูกพันต่อองค์กร
การร้องเรียนผ่าน CG Hotline
การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระดั บ ความผู ก พั น ต่ อ องค์ ก รของพนั ก งานเท่ า กั บ

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ�ำปี
การประชุมนักวิเคราะห์
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน
วารสารรายไตรมาส
การร้องเรียนผ่าน CG Hotline
กิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการบริษัท
การจัดงานสัมมนา

ประสานงานและให้ขอ้ มูลทีถ
่ กู ต้องและชัดเจนต่อผูม้ ี

ปกครองท้องถิ่น

ผู้ค้า
และคู่ค้า

ผูถ้ อื หุน้
สถาบันการเงิน
และนักวิเคราะห์

ชุมชน
และสังคม

องค์กรอิสระ
สมาคม
อุตสาหกรรม
และสื่อมวลชน

การดำ�เนินงานปี 2561

การประชุมรายกรณี
การประชุมประจ�ำเดือนกับส่วนราชการ
การประชุมประจ�ำเดือนกับหน่วยงาน

และคู่ค้า
การร้องเรียนผ่าน CG Hotline

พนักงาน
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และระบบออนไลน์ต่างๆ อย่างสม�่ำเสมอ

อย่างเคร่งครัด

ด�ำเนิ น การหารื อ และสื่ อ สารกั บ เจ้ า หน้ า ที่ ภ าครั ฐ

และหน่วยงานปกครองท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้าใจ
ในกิจกรรมต่างๆ รวม 227 ครั้ง

อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Contractor
Forum) ร่วมกับคู่ค้า 96 ราย
จัดกิจกรรมเพือ่ สังคม 6 ครัง้ โดยท�ำกิจกรรมเพือ่ สังคม
ร่วมกันกับผู้ค้าและคู่ค้า
ร่วมมือกับคูค
่ า้ 42 ราย ในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในการด�ำเนิ น งานร่ ว มกั น
เช่น Vendor Symposium
ร้อยละ 66

จัดกิจกรรม CEO พบพนักงานจ�ำนวน 5 ครั้ง
ปลูกฝังค่านิยม EP SPIRIT ให้แก่พนักงานอย่าง

ต่อเนื่อง

ส่วนได้สว่ นเสียทีเ่ กีย่ วข้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ

จัดงานสัมมนา GRC Forum ให้แก่บริษท
ั จดทะเบียน

นักลงทุน และประชาชนทั่วไป มีผู้เข้าร่วม 350 คน
และมี ผู ้ ช มรายการผ่า นสื่ อ ออนไลน์ 3,100 คน
โดยประมาณ
จั ด ประชุ ม ต่ า งๆ และเดิ น ทางไปพบผู ้ ถื อ หุ ้ น และ
นักลงทุนรวม 25 ครั้ง
ออกวารสารรายไตรมาส 4 ฉบับ

การประชุมประจ�ำเดือนกับสมาคมและ

ด�ำเนิ น การอย่ า งต่อ เนื่ อ งเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลกระทบ

การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกับองค์กรต่างๆ
การส่งข่าวประชาสัมพันธ์และการจัดแถลงข่าว
การจัดให้สอื่ มวลชนเยีย
่ มชมกิจการ/โครงการ
การสื่อสารผ่านช่ องทางสื่อสังคมออนไลน์
การสื่อสารผ่านเว็บไซต์
การร้องเรียนผ่าน CG Hotline

ให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การด�ำเนิ น ธุ ร กิ จ

องค์กรท้องถิ่น
การลงพื้นที่พบปะชุมชน
การรับฟังความคิดเห็น
โครงการเพื่อชุมชนและสังคม
การส�ำรวจระดับความผูกพันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
การร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน
การร้องเรียนผ่านผูแ
้ ทนบริษทั และ CG Hotline

จากการด�ำเนินงานของบริษัทต่อชุมชน พร้อมทั้ง
การพัฒนาโครงการเพื่อชุมชนและสังคมที่ตรงต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และกลยุทธ์
การด�ำเนินงานเพื่อสังคมของ ปตท.สผ.
มี ส่ ว นร่ ว มกั บ ชุ ม ชนและสั ง คมในกิ จ กรรมต่ า งๆ
รวม 181 ครั้ง

การด�ำเนินกิจกรรมเพือ่ สังคม การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
ของ ปตท.สผ. และความรู้ด้านพลังงานโดยเฉพาะ
ความส�ำคัญของสัมปทานในอ่าวไทยทีจ่ ะหมดอายุ
จัดให้เยี่ยมชมโครงการเพื่อสังคม 7 ครั้ง
ให้สัมภาษณ์และจัดแถลงข่าว 35 ครั้ง
สือ่ สารผ่าน Facebook, Instagram, YouTube และ
LinkedIn รวม 321 ครั้ง
สื่ อ สารผ่ า นเว็ บ ไซต์ บ ริ ษั ท ในหน้ า มุ ม สื่ อ มวลชน
มีผู้เยี่ยมชม 25,572 คน
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.
เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ประเด็
นที่ ได้จากการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(GRI 102-44)
ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้ด�ำเนินการส�ำรวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างครอบคลุม (Stakeholder Inclusiveness)
เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็นต่อประเด็นด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท ผ่านการตอบแบบสอบถาม ทั้งนี้ผลที่ได้รับจากการ
มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็นปัจจัยที่สําคัญในการน�ำไปพิจารณาจัดลําดับประเด็นสําคัญและปรับปรุงการบริหารจัดการ
ของบริษัท โดยในปี 2561 มีประเด็นส�ำคัญและข้อมูลการน�ำไปด�ำเนินงาน ดังนี้

ปตท.สผ. ควรเน้ น การลงทุ น ใน
ประเทศที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญเพื่ อ
ลดความเสี่ ย ง เช่ น การลงทุ น
ในประเทศไทยหรื อ ประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
บุกเบิกพลังงาน พร้อมสร้าง
คุณค่าอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ควรน�ำเสนอข้อมูลโครงการ
หรื อ ธุ ร กิ จ อื่ น ซึ่ ง อยู ่ ใ นแผนงานใน
อนาคต โดยเฉพาะที่นอกเหนือจาก
ธุรกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
บุกเบิกพลังงาน พร้อมสร้าง
คุณค่าอย่างยั่งยืน
จากองค์ความรู้ สูก่ ารปรับเปลีย่ น
เพื่ออนาคต

ปตท.สผ. ควรให้ขอ้ มูลเรือ่ งการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ความโปร่งใส และ
การก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลมากขึ้ น
เนือ่ งจากเป็นประเด็นทีม่ คี วามส�ำคัญ
การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง และการ
ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

การประเมิ
นประเด็นส�ำคัญ
(GRI 102-46)
ปตท.สผ. ทบทวนประเด็นส�ำคัญต่อความยั่งยืนขององค์กรในปี 2561 ตามระดับความส�ำคัญที่มีผลต่อการด�ำเนินธุรกิจของบริษัท
และระดับความคาดหวังของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียต่างๆ ทัง้ ภายในและภายนอก รวมถึงเทียบกับแนวโน้มและทิศทางด้านความยัง่ ยืน
ระดับโลกที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDGs) การประเมินดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
(DJSI) และประเด็นส�ำคัญในกลุม่ ธุรกิจพลังงาน โดยด�ำเนินการตามขัน้ ตอนภายใต้กรอบการรายงาน Global Reporting Initiative
ฉบับ Standards (GRI Standards) ดังนี้

01

02

การระบุประเด็นที่สำ�คัญ

พิ จ ารณาจากกลยุ ท ธ์ เ ชิ ง ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท การประเมิ น
ความเสีย่ ง ความท้าทาย ตลอดจนกิจกรรมต่างๆ ทีค่ รอบคลุม
ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดย
พิจารณาร่วมกับข้อเสนอแนะ ความคาดหวัง และความสนใจ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย โดยในปี 2561 บริษทั ใช้วธิ กี ารวิเคราะห์
ประเด็นส�ำคัญเพิ่มเติมจากประเด็นส�ำคัญของปี 2560

05
การทบทวนและ
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

สอบทานรายงานความยัง่ ยืนโดยหน่วยงาน
ภายนอก และพั ฒ นากระบวนการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
สะท้อนถึงประเด็นที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ให้ความสนใจได้ดียิ่งขึ้น

การกำ�หนดขอบเขตการรายงาน

พิ จ ารณาถึ ง ผลกระทบของประเด็ น ความส�ำคั ญ
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรจากกลุ่มคนที่มีผล
ต่อข้อมูลของประเด็นส�ำคัญทุกกลุ่ม เพื่อให้ข้อมูล
ครบถ้ ว น ครอบคลุ ม เช่ น บริ ษั ท ในเครื อ ผู ้ ค ้ า
ผูร้ บั เหมา เป็นต้น

04
การทวนสอบ

คณะกรรมการการพัฒนาอย่างยั่งยืน
เป็ น ผู ้ ท บทวนและอนุ มั ติ เ นื้ อ หาใน
ประเด็นส�ำคัญ เพือ่ น�ำเสนอในรายงาน
ความยัง่ ยืนประจ�ำปี

03
การจัดลำ�ดับความสำ�คัญ

วัดจากระดับความส�ำคัญต่อ ปตท.สผ.
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ความเสี่ยงของ
องค์ ก รและระดั บ ความสนใจของผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สรุ
ปสาระส�ำคัญในการรายงาน
(GRI 102-47)

1

ระดับความสนใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

5

2 3
4

7

5 6
8

3

4

9
10

2
1
1

2

3

4

5

ระดับความสำ�คัญต่อ ปตท.สผ.
ด้านธุรกิจ

1 การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
4 การเพิ่มปริมาณสำ�รองปิโตรเลียม
5 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
10 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

ด้านสังคม

3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
7 การพัฒนาสังคม
ด้านสิ่งแวดล้อม

6 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
9 การหกรั่วไหลของน้ำ�มันและสารเคมี
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เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

สรุ
ปประเด็นส�ำคัญในการรายงาน
(GRI 102-46, GRI 102-47)
ประเด็นส�ำคัญ

1

การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี
การบริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

ประเด็นส�ำคัญ
ตามหมวดของ GRI
การต่อต้าน

การทุจริต

ความสอดคล้ อ ง

กับข้อบังคับ

2

การอบรมและ

3

อาชีวอนามัยและ

4

ผลการด�ำเนินงาน

5

-

การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

การเพิ่มปริมาณ
ส�ำรองปิโตรเลียม

เทคโนโลยีและนวัตกรรม

1
2

การศึกษา
การจ้างงาน
ความหลากหลาย
และโอกาสที่
เท่าเทียม

ความปลอดภัย
การรักษาความ
ปลอดภัยและ
ความปลอดภัยใน
กระบวนการผลิต2

ด้านเศรษฐกิจ
ปิโตรเลียมส�ำรอง2

หัวข้อการรายงาน
ความส�ำคัญของประเด็น
และการตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอบเขตของผลกระทบ1
ภายนอก ปตท.สผ.
ภายใน
สังคม
ปตท.สผ. ภาครัฐ ผู้ค้า

และคู่ค้า และชุมชน

การก� ำ กั บ ดู แ ลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ั ด�ำเนินงานอย่าง
เป็นปัจจัยหลักซึง่ สนับสนุนให้บริษท
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
สร้างความน่าเชื่อถือ ชื่อเสียง และความสัมพันธ์
ทางธุรกิจ และเพื่อเป็นต้นแบบบริษัทไทยที่มีการ
ก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และมีจริยธรรมทางธุรกิจ
ทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร
คือการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
สร้ า งก�ำลั ง ส�ำคั ญ ในการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รไปสู ่
เป้ า หมาย พร้ อ มรองรั บ ความท้ า ทายและการ
เปลีย่ นแปลงของธุรกิจ รวมถึงร่วมกันพัฒนาองค์กร
สู่ความยั่งยืน
ลดผลกระทบจากการขาดความเชีย่ วชาญในองค์กร
และการขาดผูม้ ศี กั ยภาพเพือ่ สืบทอดต�ำแหน่ง
เข้มงวดต่อมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง
ความปลอดภัยเป็นหลักในการด�ำเนินธุรกิจ และ
เป็นวัฒนธรรมขององค์กร บริษัทมีเป้าหมายสถิติ
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Safety Target Zero)
ลดผลกระทบด้ า นความปลอดภั ย ของพนั ก งาน
และผู้รับเหมา รวมถึงชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
ซึ่งส่งผลต่อความเชื่อมั่น ชื่อเสียง และค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานของบริษัท
บุกเบิกพลังงาน พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
การปรั บ กลยุ ท ธ์ ด ้ า นการลงทุ น เพื่ อ รั บ มื อ กั บ
ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม่ เพื่ อ สร้ า งความยั่ ง ยื น
ทางเศรษฐกิจของบริษัท
ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลประกอบการของบริษท
ั
ซึ่ ง ส่ง ผลถึ ง คุ ณ ค่ า ที่ บ ริ ษั ท สามารถมอบให้ ผู ้ มี
ส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
จากองค์ความรู้ สู่การปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคต
ใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการด�ำเนินงานใน
ธุรกิจหลัก และเป็นช่องทางในการพัฒนาธุรกิจใหม่
เพิ่มศักยภาพ ความสามารถในการแข่งขัน และ
การเติบโตทางธุรกิจ เพือ่ ตอบสนองการเปลีย่ นแปลง
ในอุตสาหกรรมพลังงาน

ปตท.สผ. พิจารณาผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละประเด็นส�ำคัญของบริษทั ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียภายนอกทีเ่ กีย่ วข้อง
อ้างอิงจาก GRI G4 Sector Disclosures – Oil and Gas

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.

เกี่ยวกับรายงานฉบับนี้

ประเด็นส�ำคัญ

6

การเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศ

7

การพัฒนาสังคม

8

การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม

ประเด็นส�ำคัญ
ตามหมวดของ GRI

หัวข้อการรายงาน
ความส�ำคัญของประเด็น
และการตอบสนองต่อความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มลพิษทางอากาศ

ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม
ลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม
ลดความเสี่ ย งและผลกระทบจากภาวะโลกร้ อ น
ต่อการด�ำเนินงาน และค่าใช้จ่ายของบริษัท
เป้ า หมายการลดผลกระทบต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มและ
การเป็นองค์กรคาร์บอนต�่ำของบริษัท
ผลการด�ำเนินงาน ส่งมอบคุณค่าแก่สังคมบนพื้นฐานความไว้วางใจ
้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ด้านเศรษฐกิจ
ตอบสนองต่อความคาดหวังของผูม
จากทุ ก ภาคส่ ว น และปฏิ บั ติ ต ามเป้ า หมาย
ผลกระทบเชิงอ้อม
นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท
ด้านเศรษฐกิจ
ชุมชนท้องถิ่น
ลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากไม่ได้รับการ
สนับสนุนจากชุมชนรอบข้างในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่งผลต่อชื่อเสียง
และความไว้วางใจของชุมชน (Social License to
Operate)
ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม
พลังงาน
น�้ำ
ลดผลกระทบทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งแวดล้อม
มลพิษทางอากาศ ส่งผลต่อชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความเชื่อมั่น
น�้ำทิ้งและของเสีย
และการได้รับอนุญาตให้ด�ำเนินการ
ความสอดคล้อง ความยัง่ ยืนด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
กับข้อบังคับ

ความหลากหลาย

9

การหกรั่วไหลของน�ำ้ มัน
และสารเคมี

10

การบริหารห่วงโซ่อุปทาน

ทางชีวภาพ2
น�้ำทิ้งและของเสีย ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม
เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม
เป้าหมายการหกรั่วไหลเป็นศูนย์ของบริษัท
ความน่ า เชื่ อ ถื อ และความไว้ ว างใจต่ อ บริ ษั ท
(Social License to Operate) และการได้ รั บ
อนุญาตให้ด�ำเนินการ
การปฏิบัติด้าน

การจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินคู่ค้า
ด้านสิ่งแวดล้อม
การประเมินคู่ค้า
ด้านสิทธิมนุษยชน
การประเมินคู่ค้า
ด้านผลกระทบ
ต่อสังคม

ร่วมพัฒนาคู่ค้า สู่ความยั่งยืน

การจัดซือ้ จัดจ้างทีม
่ ปี ระสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม

ตรวจสอบได้

บริ ห ารจั ด การด้ า นสั ง คม

สิ่ ง แวดล้ อ ม และ
การก�ำกับดูแลกิจการ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
เพิ่ ม ความเชื่ อ มั่ น ลดการสู ญ เสี ย และต้ น ทุ น
การด�ำเนินงานของบริษัท ที่อาจเกิดจากปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการ
ของคู่ค้า
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ขอบเขตของผลกระทบ1
ภายนอก ปตท.สผ.
ภายใน
สังคม
ปตท.สผ. ภาครัฐ ผู้ค้า

และคู่ค้า และชุมชน

ปตท.สผ.
ก้าวที่มั่นคง
คุณค่าที่ยั่งยืน
จากก้าวแรกเมื่อกว่า 30 ปีก่อน ในฐานะฝ่ายส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เริ่มต้นก่อตั้ง
เป็นบริษัทคนไทยที่เรียนรู้และได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
จากบริ ษั ท น�้ ำ มั น นานาชาติ ค่ อ ยๆ สั่ ง สมประสบการณ์
พัฒนาความรู้และความช�ำนาญ จนเติบโตเป็นบริษัทส�ำรวจ
และผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มสั ญ ชาติ ไ ทย ที่ ด� ำ เนิ น งานทุ ก ขั้ น ตอน
ด้ ว ยมาตรฐานที่ สู ง เที ย บเท่ า บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ระดั บ โลก ด้ ว ย
ศักยภาพของพนักงานคนไทย บริษัทได้ขยายการด�ำเนินการ
ทั้ ง ในประเทศและต่างประเทศในหลายภูมิภ าคทั่วโลก ทั้ ง ที่
ด� ำ เนิ น การเองและการเป็ น ผู ้ ร ่ ว มลงทุ น จนก้ า วสู่ ก ารเป็ น
บริ ษั ท ชั้ น น� ำ ของประเทศ และเป็ น ความภาคภู มิ ใ จของ
คนไทยในฐานะนั ก บุ ก เบิ ก แหล่ ง พลั ง งานปิ โ ตรเลี ย มที่ ส ร้ า ง

ความมั่นคงทางพลังงานและพัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ
มาอย่างต่อเนื่อง
ตลอด 3 ทศวรรษ ปตท.สผ. วางกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ของธุรกิจด้วยความรอบคอบและค�ำนึงถึงผลกระทบรอบด้าน
โดยตั้งอยู่บนรากฐานการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกฝ่าย การพัฒนาบุคลากร การดูแลสังคมและชุมชน รวมถึง
การดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืน ควบคูไ่ ปกับการคิดค้นเทคโนโลยี
และนวัตกรรมด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม เพือ่ ตอบสนอง
ต่อปัญหาและความท้าทายที่เกิดขึ้นจากปัจจัยต่างๆ จนท�ำให้
องค์กรเติบโตอย่างแข็งแกร่ง มีผลประกอบการเติบโตอย่างต่อเนือ่ ง
และได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
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บุกเบิกพลังงาน
พร้อมสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. มุง่ มั่ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ทั่ ว โลก เพื่ อ สร้ า งความมั่ น คงด้ า นพลั ง งาน ควบคู่ไ ปกั บ การสร้ า งคุ ณ ค่ า อย่ า งยั่ ง ยื น แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคน

วิสัยทัศน์
“Energy Partner of Choice”
through Competitive Performance and Innovation
for Long-term Value Creation
“ความร่วมมือ” เป็นสิ่งสำ�คัญและจำ�เป็นต่อการดำ�เนินธุรกิจในปัจจุบัน การมีพันธมิตรจะทำ�ให้เกิดการสร้างคุณค่าร่วมกัน
อั น จะนำ�พาทุ ก ฝ่ า ยไปสู่ ค วามยั่ ง ยื น ปตท.สผ. จึ ง มุ่ ง มั่ น ที่ จ ะก้ า วเป็ น “Energy Partner of Choice” คื อ องค์ ก รที่ พ ร้ อ ม
สร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของเราทุกกลุ่ม เพื่อให้ ปตท.สผ. เป็นบริษัทสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับการ
“ยอมรับ” และ “ไว้วางใจ” ตลอดจนเป็นองค์กรที่ทุกกลุ่มคิดถึงเป็นอันดับต้นๆ เสมอ

ผู้ถือหุ้น

พนักงาน

ปตท.สผ. จะเป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้น
ต้องการลงทุนด้วย โดยมุ่งสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนให้กิจการ
และสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม

ปตท.สผ. จะเป็นองค์กรที่ดีที่สุด
สำ�หรับพนักงาน ส่งเสริมคนดีและ
คนเก่งให้พัฒนาศักยภาพได้สูงสุด
และมีความผูกพันต่อองค์กร

สังคม ชุมชน
และสิ่งแวดล้อม

รัฐบาล
ปตท.สผ. จะเป็นบริษัทที่รัฐบาล
ทุกประเทศต้อนรับและต้องการ
ร่วมธุรกิจในระยะยาว

ผู้ร่วมทุน ลูกค้า
และคู่ค้า

ปตท.สผ. จะเป็นองค์กรพลเมืองทีด่ ี
และมีความรับผิดชอบ มุ่งส่งเสริม
และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของคน
ในสั ง คมและชุ ม ชนในทุ ก พื้ น ที่
ปฏิบัติงาน ทั้งในและต่างประเทศ

ปตท.สผ. จะเป็นตัวเลือกแรกของ
ผู้ร่วมทุน ลูกค้า และคู่ค้า ทำ�ธุรกิจ
ร่ ว มกั น อย่ า งมื อ อาชี พ โปร่ ง ใส
เสมอภาค และเป็นธรรม

คู่แข่ง
ปตท.สผ. จะแข่งขันอย่างยุติธรรม
ปฏิ บั ติ เ สมอภาคอย่ า งมื อ อาชี พ
เราพยายามทำ�ให้คู่แข่งเป็น “คู่ค้า”
เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างมั่นคง
และยั่งยืน

ปตท.สผ. ดำ�เนินธุรกิจตามค่านิยมองค์กร		     ประกอบด้วย

Explorer
มุ่งมั่นแสวงหาความท้าทาย
Integrity and Ethics
ร่วมสร้างพลังความดี

ทุ่มเทด้วยใจที่เปี่ยมพลัง

Passion

ร่วมสร้างพลังอันยิ่งใหญ่

Synergy

Performance Excellence

Rfor
esponsibility
Society

Innovation
ร่วมสร้างนวัตกรรม

Trust and Respect
ร่วมใจสร้างความเชื่อมั่น

ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม

ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
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ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจด้านการสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริษัทดำ�เนินโครงการทั้งสิ้น 401 โครงการ ใน 11 ประเทศ อยู่ในระยะสำ�รวจ 18 โครงการ และระยะการผลิต 22 โครงการ
โดยมีโครงการในระยะสำ�รวจเพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำ�นวน 4 โครงการ ในประเทศมาเลเซียและเม็กซิโก

แคนาดา

เม็กซิโก

แอลจีเรีย

 โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์

 โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)2

 โครงการแอลจีเรีย

บราซิล

 โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)2

สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

 โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1

สัดส่วนการร่วมทุน 25%
ผู้ดำ�เนินการ Shell Brasil

 โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23

สัดส่วนการร่วมทุน 20%
ผู้ดำ�เนินการ PC Carigali Mexico
สัดส่วนการร่วมทุน 16.67%
ผูด้ ำ�เนินการ Repsol Exploración
México

ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
สัดส่วนการร่วมทุน 24.5%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

 โครงการแอลจีเรีย

433 เอ และ 416 บี
สัดส่วนการร่วมทุน 35%
ผู้ดำ�เนินการ GBRS

แคนาดา

สัดส่วนการร่วมทุน 20%
ผู้ดำ�เนินการ Petrobras

โมซัมบิก
 โครงการโมซัมบิก

โรวูมา ออฟชอร์ แอเรีย วัน
สัดส่วนการร่วมทุน 8.5%
ผู้ดำ�เนินการ Anadarko

อินโดนีเซีย

มาเลเซีย

 โครงการนาทูน่า ซี เอ

 โครงการซาราวัก

สัดส่วนการร่วมทุน 11.5%
ผู้ดำ�เนินการ Premier Oil

เอสเค 410 บี
สัดส่วนการร่วมทุน 42.5%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

 โครงการซาราวัก

โครงการที่อยู่ใน
ขั้นตอนการผลิต
โครงการที่อยู่ใน
ขั้นตอนการสำ�รวจ

แอลจีเรีย

เม็กซิโก

เอสเค 4173
สัดส่วนการร่วมทุน 80%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

 โครงการซาราวัก

เอสเค 4383
สัดส่วนการร่วมทุน 80%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

บราซิล
โมซัมบิก

พื้นที่คาบเกี่ยว 2 โครงการ
 โครงการจี 9/43

สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

 โครงการพื้นที่พัฒนาร่วม

ไทย-มาเลเซีย
สัดส่วนการร่วมทุน 50%
ผู้ดำ�เนินการ CPOC

ไม่รวมโครงการที่ ปตท.สผ. แจ้งขอคืนสิทธิการลงทุนและได้รับอนุมัติจากรัฐบาลอินโดนีเซีย จำ�นวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการอินโดนีเซีย
มาลุนด้า และโครงการอินโดนีเซีย เซไม ทู ซึ่งได้รับอนุมัติเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 และวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ตามลำ�ดับ
2 ปตท.สผ. และกลุ่ ม ผู้ ร่ ว มทุ น ชนะการประมู ล แปลงสำ�รวจในอ่ า วเม็ ก ซิ โ ก ประเทศเม็ ก ซิ โ ก จำ�นวน 2 แปลง ได้ แ ก่ แปลง 12 และ
แปลง 29 และได้ลงนามในสัญญาสัมปทานแปลงสำ�รวจดังกล่าวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561
3 ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต เพื่อรับสิทธิในการดำ�เนินการสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศมาเลเซีย จำ�นวน 2 แปลง
ได้แก่ โครงการซาราวักเอสเค 417 และซาราวักเอสเค 438 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
1
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เวียดนาม

เมียนมา
 โครงการเมียนมา เอ็ม 3

 โครงการยาดานา

 โครงการเวียดนาม 9-2

 โครงการเมียนมา เอ็ม 11

 โครงการเยตากุน

 โครงการเวียดนาม 16-1

 โครงการซอติก้า

 โครงการเมียนมา MD-7

 โครงการเวียดนาม บี และ 48/95

 โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3

 โครงการเวียดนาม 52/97

สัดส่วนการร่วมทุน 80%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.
สัดส่วนการร่วมทุน 80%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

สัดส่วนการร่วมทุน 25.5%
ผู้ดำ�เนินการ TOTAL

สัดส่วนการร่วมทุน 25%
ผู้ดำ�เนินการ HV JOC

สัดส่วนการร่วมทุน 19.31784%
ผู้ดำ�เนินการ Petronas
สัดส่วนการร่วมทุน 50%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

สัดส่วนการร่วมทุน 28.5%
ผู้ดำ�เนินการ HV JOC
สัดส่วนการร่วมทุน 8.5%
ผู้ดำ�เนินการ Petrovietnam

สัดส่วนการร่วมทุน 75%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

สัดส่วนการร่วมทุน 7%
ผู้ดำ�เนินการ Petrovietnam

ประเทศไทย
 โครงการบงกช

สัดส่วนการร่วมทุน 66.6667%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

เมียนมา
ไทย

เวียดนาม
มาเลเซีย

อินโดนีเซีย
ออสเตรเลีย

 โครงการพีทีทีอีพี

ออสตราเลเชีย
สัดส่วนการร่วมทุน 90 - 100%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.
4

 โครงการอี 5

สัดส่วนการร่วมทุน 20%
ผู้ดำ�เนินการ ExxonMobil

 โครงการเอส 1

 โครงการคอนแทร็ค 3

 โครงการพีทีทีอีพี 1

 โครงการคอนแทร็ค 4

 โครงการบี 6/27

 โครงการจี 4/43

 โครงการอาทิตย์

 โครงการสินภูฮ่อม

 โครงการแอล 22/43

 โครงการบี 8/32 และ 9 เอ

 โครงการแอล 53/43

 โครงการจี 4/48

สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.
สัดส่วนการร่วมทุน 80%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

ออสเตรเลีย

5

สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.
และแอล 54/43
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.

สัดส่วนการร่วมทุน 5%
ผู้ดำ�เนินการ Chevron
สัดส่วนการร่วมทุน 60%
ผู้ดำ�เนินการ Chevron
สัดส่วนการร่วมทุน 21.375%
ผู้ดำ�เนินการ Chevron
สัดส่วนการร่วมทุน 55%
ผู้ดำ�เนินการ ปตท.สผ.
สัดส่วนการร่วมทุน 25.001%
ผู้ดำ�เนินการ Chevron
สัดส่วนการร่วมทุน 5%
ผู้ดำ�เนินการ Chevron

ปตท.สผ. ได้เสร็จสิน้ การขายสัดส่วนการลงทุนทัง้ หมดในแหล่งมอนทารา ซึง่ เป็นหนึง่ ในแปลงสัมปทานของโครงการพีทที อี พี ี ออสตราเลเชีย
เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 อย่างไรก็ตาม โครงการยังคงมีแปลงสัมปทานหลายแปลง โดยแต่ละแปลงมีสัดส่วนการร่วมทุนระหว่าง
ร้อยละ 90 - 100
5 ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.2222 ในโครงการบงกชจาก Shell เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2561 เป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วน
การลงทุนร้อยละ 66.6667
4
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บริหารความเสี่ยงใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ
หนุนการเติบโตขององค์กร
วิวัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมพลังงาน
ปัจจุบันวิวัฒนาการความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและพลังงาน
ทางเลื อ กมี บ ทบาทมากขึ้ น ในอุ ต สาหกรรมพลั ง งาน เช่ น
อุปกรณ์และระบบกักเก็บไฟฟ้า ยานพาหนะพลังงานไฟฟ้า
แนวโน้มต้นทุนที่ลดลงและประสิทธิภาพของเทคโนโลยีที่สูงขึ้น
ในการท� ำ ธุ ร กิ จ พลั ง งานทดแทนและธุ ร กิ จ รถยนต์ พ ลั ง งาน
ไฟฟ้ า ซึ่ ง อาจส่ ง ผลให้ ค วามต้ อ งการใช้ น�้ ำ มั น ลดลงอย่ า งมี
นัยส�ำคัญ และอาจน�ำไปสู่จุดสิ้นสุดของอุตสาหกรรมน�้ำมัน
ในอนาคต ส่งผลให้รูปแบบการด�ำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรม
พลังงานเปลี่ยนแปลงไป
ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ให้
สอดรับกับความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี โดยจัดตั้งกลุ่มงาน
บริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร และริเริ่มโครงการ
“ENTERPRISE” เพื่ อ ผลั ก ดั น การเปลี่ ย นแปลงในองค์ ก ร
ได้แก่ การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการ
ส�ำรวจ พัฒนา และผลิตปิโตรเลียม การปรับเปลี่ยนโครงสร้าง

องค์กรและกระบวนการท�ำงานเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและ
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ให้ มี ก ารตั ด สิ น ใจที่ ร วดเร็ ว
ทันเหตุการณ์ ลดต้นทุนการท�ำงาน และลดการใช้ทรัพยากร
ด้านสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่
ที่มีศักยภาพ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้าง
การเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น ในอนาคต โดยมุ่ ง เน้ น ธุ ร กิ จ 3 ด้ า น
ได้แก่ 1) การต่อยอดการลงทุนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มในสายธุรกิจ
ก๊าซธรรมชาติ เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้า (Gas to Power) ธุรกิจ
การพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เป็นต้น 2) การสร้าง
มูลค่าเชิงพาณิชย์จากเทคโนโลยีที่พัฒนาโดย ปตท.สผ. เช่น
เทคโนโลยีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ (Robotics and AI)
และการซ่อมบ�ำรุงเชิงพยากรณ์ (Predictive Maintenance)
และ 3) การลงทุ น ในธุ ร กิจพลังงานทางเลือก (Renewable
Energy)

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความเสีย่ งและโอกาสจากการเปลีย่ นแปลง
สภาพภูมิอากาศซึ่งอาจเกิดผลกระทบต่ อการปฏิบัติงานของ
ปตท.สผ. ในด้านต่างๆ ทั้ง 1) ด้านกายภาพ เช่น ความเสียหาย
ของโครงสร้ า งและอุ ป กรณ์ ก ารผลิ ต หรื อ การไม่ ส ามารถ
เข้ า ปฏิ บั ติ ง านในพื้ น ที่ เ พื่ อ ส� ำ รวจและผลิ ต อั น เนื่ อ งมาจาก
การเกิดพายุระดับรุนแรง น�้ำท่วม เป็นต้น 2) ด้านกฎหมาย
เช่น การเก็บภาษีการปล่อยก๊าซเรือนกระจก หรือการบังคับใช้
กฎหมายเกีย่ วกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศทีเ่ ข้มงวดขึน้
และ 3) แนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการใช้ พ ลั ง งาน
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น
ปตท.สผ. บริ ห ารความเสี่ ย งด้ า นการเปลี่ ย นแปลงสภาพ
ภู มิอ ากาศ โดยมุ ่ งเน้นการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานเพื่ อ
เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั ง งาน มี แ ผนลดความเข้ ม ของ
การใช้พลังงานลงร้อยละ 5 ภายในปี 2563 และลดการปล่อย

ก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 25 ภายในปี 2573 (เทียบกับปีฐาน
2555) นอกจากนี้ ยั ง มี กิ จ กรรมปลู ก ป่ า เพื่ อ เพิ่ ม การดู ด ซั บ
ก๊าซเรือนกระจก การชดเชยคาร์บอนผ่านกลไกต่างๆ การวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีการกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ
การด�ำเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก เช่น องค์การบริหาร
จัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เพื่อพัฒนาวิธีการ
ลดก๊ า ซเรื อ นกระจกภายใต้ โ ครงการลดก๊า ซเรื อ นกระจก
ภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยั ง ได้ ด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ ใ นการลงทุ น ใน
ธุ ร กิ จ ใหม่ ได้ แ ก่ ธุ ร กิ จ ก๊ า ซธรรมชาติ เ พื่ อ สร้ า งมู ล ค่า เพิ่ ม
อย่างครบวงจร เช่น ธุรกิจโรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ ธุรกิจ
การพัฒนาก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) รวมถึงการมองหาโอกาส
การลงทุ น ในพลั ง งานหมุ น เวี ย น เพื่ อ ช่ ว ยสนั บ สนุ น แหล่ ง
พลังงานทางเลือกในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล
ไปสู่สังคมคาร์บอนต�่ำ

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
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เพื่ออนาคตที่สว่างไสวของชาติ
ด้วยความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะสร้างความต่อเนือ่ งในการผลิตก๊าซธรรมชาติ
อย่างมีประสิทธิภาพด้วยต้นทุนทีแ่ ข่งขันได้ เพือ่ สร้างความมัน่ คง
ด้ า นพลั ง งานและสร้ า งคุ ณ ค่า ทางเศรษฐกิ จ ให้ แ ก่ ป ระเทศ
ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ในการเพิม่ ปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก
ทั้งในประเทศไทยและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา อีกทั้ง
ผลักดันโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้เดินหน้าเพื่อเพิ่ม
ปริมาณส�ำรองและปริมาณการผลิตในอนาคต ในขณะเดียวกัน
บริษัทยังคงมองหาโอกาสลงทุนเพิ่มในพื้นที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
ทั้งในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อีกทั้ง
พื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพสู ง และยั ง มี ต ้ น ทุ น การผลิ ต ต�่ ำ ในภู มิ ภ าค
ตะวั น ออกกลาง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยั ง มองหาธุ ร กิ จ ใหม่
เพื่ อ ต่ อ ยอดธุ ร กิ จ หลั ก รวมถึ ง ธุ ร กิ จ ใหม่ อื่ น ๆ ที่ มี ศั ก ยภาพ
สอดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต เช่ น เทคโนโลยี
หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ การซ่อมบ�ำรุงเชิงพยากรณ์ และ
การลงทุนในธุรกิจพลังงานหมุนเวียน โดยมีกลยุทธ์การด�ำเนิน
ธุรกิจและความคืบหน้าในปี 2561 ดังนี้

กลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ
ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ในการด�ำเนินงานและสร้างโอกาสในการขยายธุรกิจ เพื่อความเติบโตในอนาคต ดังนี้

RESET

REFOCUS

RENEW

กลยุทธ์ในการเพิม่ ปริมาณการผลิต
และรักษาขีดความสามารถในการ
แข่งขัน

กลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นพื้นที่ที่มี
ความช�ำนาญ มีศกั ยภาพสูง แต่ยงั มีตน้ ทุนการผลิต
ต�่ำ รวมถึงขยายการลงทุนในก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) รองรับการด�ำเนินธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับ LNG
แบบครบวงจร

กลยุ ท ธ์ ใ นการสร้ า งความยั่ง ยืน
ขององค์กร โดยการเพิ่มศักยภาพ
ทางเทคโนโลยีและการหาโอกาส
ทางธุรกิจอื่นๆ

ผลการด�ำเนินงานปี 2561
ผลตอบแทนจากการลงทุน

ผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน (ROCE) อยู่ที่

ร้อยละ 8.58

ความยั่งยืนของการด�ำเนินธุรกิจ

ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่

เท่ากับ 5.21 ปี

ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียม (ค่าเฉลี่ยปี 2560) ตามที่ ได้ตั้งเป้าหมายไว้

31.7 ดอลลาร์ สรอ.

ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับ
ธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชีย

อัตราส่วนของปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
ที่พิสูจน์แล้ว ต่ออัตราการผลิต
(R/P Ratio หรือ 1P/Production)
เทียบกับเป้าหมายไม่ต�่ำกว่า 7 ปี
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ความคืบหน้าการด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์
ในปี 2561 ปตท.สผ. มีการดำ�เนินงานซึ่งสอดคล้องตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร ดังนี้

RESET
สานต่อโครงการ

SPEND SMART
อย่างต่อเนื่องในปี 2561 เพื่อรักษา
ขีดความสามารถในการแข่งขันด้าน
ต้ น ทุ น และปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการทำ�งาน โดยมีโครงการริเริ่ม
(Initiative) ต่ า งๆ มากกว่ า 500
โครงการ เช่ น การบริ ห ารจั ด การ
ทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
กิ จ กรรมการเจาะหลุ ม และการ
ก่อสร้างและวิศวกรรม ซึ่งสามารถ
ทำ�ให้ลดค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงาน
ได้มากกว่า 150 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ขายสัดส่วนการลงทุนแหล่งมอนทารา
ที่ ตั้ ง อยู่ น อกชายฝั่ ง ทะเลติ ม อร์
ประเทศออสเตรเลีย ตามแผนกลยุทธ์
การบริหารจัดการการลงทุนของบริษทั
ในการจำ�หน่าย หรือลดสัดส่วนการ
ลงทุนในโครงการทีไ่ ม่ใช่โครงการหลัก
ของบริษัท (Non-core Assets)

REFOCUS

RENEW

การเข้าซื้อสัดส่วนในโครงการบงกช

ปรั บ โครงสร้ า งองค์ ก รให้ มี ค วาม

จากบริ ษั ท ในเครื อ ของกลุ่ม เชลล์
ส่ ง ผลให้ ปตท.สผ. ถื อ สั ด ส่ ว นใน
โครงการบงกชเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น ร้ อ ยละ
66.67 และปริมาณการขายเพิ่มขึ้น
ประมาณ 35,000 บาร์เรลเทียบเท่า
น�้ำมันดิบต่อวัน
ได้ รั บ สิ ท ธิ ใ นการสำ�รวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมและเป็นผู้ดำ�เนินการใน
แหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช โดย
คาดว่ า จะมี ก ารลงนามในสั ญ ญา
แบ่งปันผลผลิตในไตรมาสแรกของ
ปี 2562
ร่ ว มทุ น ในแปลงสำ�รวจประเทศ
เม็ ก ซิ โ ก แปลงที่ 12 ด้ ว ยสั ด ส่ ว น
การลงทุ น ร้ อ ยละ 20 และแปลงที่
29 ด้ ว ยสั ด ส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ
16.67 โดยเป็ น การเข้ า ร่ ว มลงทุ น
กับผู้ดำ�เนินการที่มีประสบการณ์ใน
ด้านการสำ�รวจปิโตรเลียมในบริเวณ
อ่าวเม็กซิโก
ร่ ว มลงทุ น และด� ำ เนิ น การโครงการ
ซาราวักเอสเค 410 บี และโครงการ
ซาราวักเอสเค 438 ตั้งอยู่ในทะเล
น�้ ำ ตื้ น นอกชายฝั ่ ง ของรั ฐ ซาราวั ก
ประเทศมาเลเซีย

คล่ อ งตั ว เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพใน
กระบวนการทำ�งานและวัฒนธรรม
องค์กร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว
ริ เ ริ่ ม การนำ�เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกระบวนการผลิ ต
(Digital Transformation) ในระยะแรก
รวมทั้งสิ้น 48 โครงการ
จั ด ตั้ ง บริ ษั ท ย่ อ ยเพื่ อ รองรั บ และ
ขยายการลงทุ น ด้ า นเทคโนโลยี
ในอนาคต
อยู่ ร ะหว่ า งการศึ ก ษาโอกาสการ
ลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ
พลังงาน เช่น ธุรกิจพลังงานทดแทน

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
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ปรับและเปลี่ยนสู่อนาคต
ในยุคซึ่งการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สิ่งที่จะทำ�ให้ธุรกิจแข่งขันได้
คือความสามารถในการปรับตัว หาก ปตท.สผ. ไม่เตรียมพร้อมและปรับตัว
ให้ทัน ก็อาจหลุดออกจากสนามแข่งขัน
Digital Transformation

การน�ำเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั มาประยุกต์ใช้เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน เช่น การใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence/
Machine Learning - AI/ML) การเชื่อมโยงข้อมูลจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet of Things - IoT) และการใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
(Augmented Reality/Virtual Reality - AR/VR) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและ
ขีดความสามารถในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม

โครงการ
Enterprise

Organization
Transformation

คือการเปลี่ยนแปลงองค์กร
กระบวนการด�ำเนินงาน
และวัฒนธรรมองค์กร
อย่างเป็นรูปธรรม
ใน 3 ด้านหลักดังนี้

การปรับเปลี่ยนองค์กรให้มี
โครงสร้าง กระบวนการจัดการ
ที่คล่องตัว รวมถึงการปรับวิธีคิดและ
พฤติกรรมของคนให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

New Business

การมองหาโอกาสในธุรกิจใหม่
ควบคู่ ไ ปกั บ ธุ ร กิ จ หลั ก เพื่ อ
สร้างการเติบโตในอนาคต เช่น
ธุรกิจก๊าซธรรมชาติครบวงจร
เพื่ อ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม (Gas
Value Chain) ธุรกิจหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ (AI and Robotics)
ธุ ร กิ จ พลั ง งานหมุ น เวี ย น (Renewable
Energy) ธุ ร กิ จ ระบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน
(Energy Storage)

โครงการจะสร้างมูลค่าสะสมได้อย่างมีนัยส�ำคัญจากการน�ำแนวคิดและเทคโนโลยีดิจิทัล
เข้ามาพัฒนาองค์กร (Digital Transformation) ตามแผนกลยุทธ์ 5 ปี
การปรับเปลี่ยนทั้งองค์กร
ตามห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain)
ผ่านโครงการย่อย

ลดระยะเวลา
วิเคราะห์ข้อมูล
แหล่งปิโตรเลียมใต้ดิน

เพิ่มอัตราส�ำเร็จ
ของการส�ำรวจ
แหล่งปิโตรเลียม

48

เพิ่มประสิทธิภาพ
การขุดเจาะ

โครงการ
สร้างผลเชิงบวก
ในด้านต่างๆ ได้แก่

เพิ่มอัตรา
การผลิต

ลดเวลา
หยุดผลิต
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การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ อย่ า งยั่ ง ยื น ปตท.สผ.
มุ่งมั่น ทุ่มเท พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอด
ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจ
ความมั่ น คงทางพลั ง งาน รวมถึ ง ความยั่ ง ยื น ทางสั ง คมและ
สิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน โดยมีคณะกรรมการการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน (Sustainable Development Council – SD Council)
ซึ่ ง มี ป ระธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห ารเป็ น ประธานคณะกรรมการ

ท� ำ หน้ า ที่ ก� ำ หนดทิ ศ ทาง นโยบายขั บ เคลื่ อ นองค์ ก ร และ
ก� ำ กั บ ดู แ ลการด� ำ เนิ น งานตามกลยุ ท ธ์ โดยได้ รั บ การ
สนับสนุนจากคณะท�ำงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development Working Team) ซึ่ ง ประกอบด้ ว ยตั ว แทน
จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ท� ำ หน้ า ที่ ติ ด ตามการด� ำ เนิ น งานตาม
แผนงาน เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายขององค์ ก รที่ มุ่ง ก่ อ ให้ เ กิ ด
ผลประโยชน์ แ ก่ พั น ธมิ ต รและผู ้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย อย่ า งเป็ น
รูปธรรม

ในปี 2561 SD Council ทบทวนการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนที่ส�ำคัญดังนี้

1.

แผนงานระยะยาวตามวาระ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs)
เพื่อสนับสนุนกลยุทธ์ทางธุรกิจ

ทบทวนกรอบการดำ�เนิ น งาน
อย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลก
ในกลุ่มธุรกิจน�้ำมันและก๊าซฯ
ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร
ต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 5

2.

3.

ทบทวนนโยบายสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และระบบบริ ห ารจั ด การด้ า น
สิทธิมนุษยชน

ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
ดัชนีความยั่งยืนระดับโลก
“FTSE4Good Index Series” ต่อเนื่องเป็น

ปีที่ 3
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ปรัชญาการด�ำเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ.
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการด�ำเนินธุรกิจและขับเคลื่อนสังคม
สู่ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ปตท.สผ. มุ่ ง เน้ น การสร้ า งรากฐานที่
แข็ ง แกร่ ง โดยยึ ด หลั ก การสร้ า งความยั่ ง ยื น ขององค์ ก ร ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยการพั ฒ นาสู่ ก ารเป็ น องค์ ก รที่ มี ส มรรถนะสู ง
(High Performance Organization – HPO) มีการก�ำกับดูแล

กิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and
Compliance – GRC) และมี เ ป้ า หมายเพื่ อ สร้ า งคุ ณ ค่า
ในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value
Creation – SVC)

กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.

สร้างคุณค่าในระยะยาวร่วมกับพันธมิตร

ตามวิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice ปตท.สผ. พร้อมที่จะสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น
ผู้ถือหุ้น พนักงาน ผู้ร่วมทุน ลูกค้าและคู่ค้า รัฐบาล สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงคู่แข่ง เพื่อให้พันธมิตรและธุรกิจ
ของ ปตท.สผ. เติบโตไปพร้อมกัน
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สร้างองค์กรที่มีสมรรถนะสูง
มีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
บริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

มุ ่ ง มั่ น ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส ยุ ติ ธ รรม อยู ่
บนพื้นฐานความเท่าเทียมกัน เพื่อให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย
ของ “การเติบโตอย่างยั่งยืนและสง่างาม” ผ่านการบูรณาการ
การด�ำเนินงานของหน่วยงานก�ำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (Corporate
Governance and Business Ethics)
การบริหารความเสี่ยง (Risk Management)
การควบคุมการดำ�เนินงานให้สอดคล้อง (Compliance)

ด้ ว ยผลการด� ำ เนิ น งานที่ เ ป็ น เลิ ศ ในทุ ก องค์ ป ระกอบของ
การด�ำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง (Competitive Performance)
การพัฒนาบุคลากร (Capability Development)
การจั ด การความรู้ แ ละนวั ต กรรม (Technology and
Knowledge Management)
การปฏิบัติการที่เป็นเลิศ (Operational Excellence)
การจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment –
SSHE)
การบริหารจัดการห่วงโซ่อป
ุ ทาน (Supply Chain Management)
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ภาพรวมผลการด�ำเนินงานในประเด็นส�ำคัญ ปี 2561
ด้วยกรอบการดำ�เนินงานด้านความยัง่ ยืน ปตท.สผ. ตัง้ เป้าหมายด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ครอบคลุมมิตกิ ารดำ�เนินงาน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยเปิดเผยผลการดำ�เนินงานสอดคล้องกับประเด็นสำ�คัญด้านความยั่งยืน (Materiality) ซึ่งระบุได้
จากกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมและเห็นพ้องกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและพันธมิตรธุรกิจ โดยภาพรวมผลการดำ�เนินงานประเด็นสำ�คัญใน
ปี 2561 มีผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายและแผนงานดังต่อไปนี้

ประเด็นส�ำคัญ
การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
การบริหาร
ความเสี่ยง
และการกำ�กับ
การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

เป้าหมาย
การสร้างวัฒนธรรม

การทำ�งานภายในองค์กร
ตามหลักการ GRC
ให้เข้มแข็ง
เป็นบริษัทจดทะเบียน
ที่มีความเป็นเลิศ
ในการดำ�เนินธุรกิจ
ตามหลักการ GRC
(Thailand Leading
GRC Listed Company)
ภายในปี 2565 โดย
ดำ�เนินงานตามแผนงาน
5 ปี

ความคืบหน้าในปี 2561
ผลการประเมินระดับวัฒนธรรมองค์กร

ด้าน GRC โดยที่ปรึกษาอิสระจาก
ภายนอกพบว่า พนักงานในทุกระดับ
ให้ความสำ�คัญกับ GRC และเชื่อมั่น
ว่า GRC จะช่วยให้องค์กรสามารถ
เติบโตได้อย่างยั่งยืน
สร้างความตระหนักรูแ
้ ละความร่วมมือ
ในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วย GRC กับ
บุคคลภายนอก สำ�เร็จตามแผนงาน
 ร่ ว มแลกเปลี่ ย นแนวปฏิ บั ติ ด ้ า น
GRC ตามค�ำเชิญของบริษัทเอกชน
และหน่วยงานก�ำกับดูแล จ�ำนวน
5 ครั้ง
 แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้าน GRC
ของ ปตท.สผ. ในงานเสวนา
“ขั บ เคลื่ อ นความยั่ ง ยื น เชิ ง รุ ก :
Driving Proactive Sustainability”
โดยมี ผู ้ แ ทนบริ ษั ท จดทะเบี ย น
นั ก ลงทุ น และประชาชนที่ ส นใจ
จ�ำนวนประมาณ 350 คน และผู้ชม
รายการผ่านสื่อออนไลน์ประมาณ
3,100 คน เข้าร่วมรับฟัง
สนั บ สนุ น ภารกิ จ ต่ อ ต้ า นคอร์ รั ป ชั น
กั บ ภ า ค รั ฐ แ ล ะ อ ง ค์ ก ร ร ะ ห ว่ า ง
ประเทศ อาทิ ข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรม
(Integrity Pact) และร่วมผนึกกำ�ลัง
ภาคี เ ครื อ ข่ า ยสมาคมเครื อ ข่ า ย
โกลบอลคอมแพ็ ก ประเทศไทย
(GCNT)

หัวข้อการรายงาน SDGs ทีเ่ กีย่ วข้อง
การกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี
การบริหาร
ความเสี่ยง
และการกำ�กับ
การปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นส�ำคัญ
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร

อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย

การเพิ่มปริมาณ
สำ�รองปิโตรเลียม

เป้าหมาย

ความคืบหน้าในปี 2561

ขีดความสามารถของ

ขีดความสามารถของพนักงานเพิ่ม

สถิติอุบัติเหตุที่มีการ

สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้น

รักษาอัตราส่วนของ

อัตราส่วนของปริมาณสำ�รอง

หัวข้อการรายงาน SDGs ทีเ่ กีย่ วข้อง

ทรัพยากรบุคคล
พนักงานเพิ่มสูงขึ้น
สูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ 5 ในปี 2561 และวัฒนธรรม
องค์กร
โดยเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี ผลการสำ�รวจความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กรเท่ากับร้อยละ 66 คือการลงทุน
ผลการสำ�รวจความผูกพัน
เพื่อการเติบโต
ในปี 2561
ของพนักงานต่อองค์กร
อย่างยั่งยืน
เท่ากับร้อยละ 55
ในปี 2561
บาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
(Lost Time Injury
Frequency – LTIF) ของ
พนักงานและผู้รับเหมา
ไม่เกิน 0.14 ครั้ง
ต่อล้านชั่วโมงทำ�งาน
ในปี 2561
สถิติอุบัติเหตุที่มี
การบาดเจ็บ (Total
Recordable Injury Rate
– TRIR) ของพนักงาน
และผู้รับเหมา ไม่เกิน
0.84 ครั้งต่อล้าน
ชั่วโมงทำ�งานในปี 2561
ปริมาณส�ำรองทีพ่ สิ จู น์แล้ว
ต่ออัตราการผลิต (R/P
Ratio หรือ 1P/Production)
ไม่ต�่ำกว่า 7 ปี ภายใน
ปี 2568
รักษาผลตอบแทนจาก
การใช้เงินลงทุน (ROCE)
ให้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ธุรกิจสำ�รวจและผลิต
ปิโตรเลียม
ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่
30 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ
นโยบายคงสัดส่วน
การผลิตก๊าซธรรมชาติ
มากกว่าร้อยละ 80

หยุดงาน (Lost Time Injury
Frequency – LTIF) ของพนักงาน
และผู้รับเหมาอยู่ที่ 0.07 ครั้ง
ต่อล้านชั่วโมงทำ�งานในปี 2561
สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ (Total
Recordable Injury Rate – TRIR)
ของพนักงานและผู้รับเหมาอยู่ที่
0.75 ครั้งต่อล้านชั่วโมงทำ�งาน
ในปี 2561

25

เข้มงวดต่อ
มาตรฐาน
ความปลอดภัย
ขั้นสูง

บุกเบิกพลังงาน
พร้อมสร้างคุณค่า
ที่พิสูจน์แล้วต่ออัตราการผลิต
อย่างยั่งยืน
(R/P Ratio หรือ 1P/Production)
เท่ากับ 5.21 ปี
ผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน
(ROCE) เท่ากับร้อยละ 8.58
ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจสำ�รวจ
และผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชีย
ต้นทุนต่อหน่วยอยู่ที่ 31.7 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
ซึ่งอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้กับ
ธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ในภูมิภาคเอเชีย
การผลิตก๊าซธรรมชาติคิดเป็นสัดส่วน
มากกว่าร้อยละ 83 ของปริมาณ
การผลิตทั้งปี ในปี 2561
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ประเด็นส�ำคัญ
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ

การพัฒนาสังคม

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์และ

โครงการใหม่จนถึงขั้น
นำ�ไปใช้จริงหรือใช้ใน
เชิงพาณิชย์อย่างน้อย
5 โครงการ และมีมูลค่า
ผลตอบแทนโดยรวม
เพิ่มขึ้นจากการใช้
เทคโนโลยีในธุรกิจ
ผลิตปิโตรเลียม
350 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ภายในปี 2565
ดำ�เนินการจดสิทธิบัตร
อย่างน้อย 15 สิทธิบัตร
ภายในปี 2568
มีการเผยแพร่และ
รับรางวัลจากเวทีวิชาการ
ระดับชาติและสากล
ลดความเข้มของการ

ความคืบหน้าในปี 2561
3 โครงการที่ถูกนำ�ไปใช้งานจริง

โดยมี 1 โครงการที่ถูกนำ�ไปใช้
เชิงพาณิชย์
โครงการที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้ว
จำ�นวน 1 โครงการ และอยู่ระหว่าง
การขอจดสิทธิบตั ร จำ�นวน 12 โครงการ
โครงการ/งานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์
จำ�นวน 8 ผลงาน โดยมี 4 ผลงาน
ที่ได้รับรางวัล

ความเข้มของการปล่อย
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ก๊าซเรือนกระจกลดลงร้อยละ 7.2
อย่างน้อยร้อยละ 25
เมื่อเทียบกับปี 2555
ภายในปี 2573
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลง
เมื่อเทียบกับปี 2555
269,412 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
ลดการปล่อย
เทียบเท่า ในปี 2561
ก๊าซเรือนกระจกที่
ไม่น้อยกว่า 220,500 ตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
ในปี 2561
จั ด ทำ�การมี ส่ ว นร่ ว มกั บ

หัวข้อการรายงาน SDGs ทีเ่ กีย่ วข้อง
จากองค์ความรู้
สู่การปรับเปลี่ยน
เพื่ออนาคต

ใส่ใจ ดูแล
สิ่งแวดล้อม

โครงการที่อยู่ในขั้นตอนการผลิต
ส่งมอบคุณค่าแก่
ชุมชนของทุกโครงการทีอ่ ยู่
ทุกโครงการได้จัดท�ำการมีส่วนร่วม
สังคม บนพื้นฐาน
ในขั้นตอนการผลิต
กับชุมชน
ความไว้วางใจ
ผลการสำ�รวจความผูกพัน จัดท�ำการส�ำรวจความผูกพันของ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจ�ำปี 2561
อยู่ในระดับ “ผูกพัน/
ในพื้นที่ปฏิบัติงานโครงการสินภูฮ่อม
สนับสนุน” (ระดับสูงสุด)
โครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่ง
ภายในปี 2563
สหภาพเมียนมา และโครงการคลินิก
รักษาฟรีส�ำหรับผู้ด้อยโอกาส
ประเทศอินโดนีเซีย โดยผลการส�ำรวจ
อยู่ในระดับรับรู้ขึ้นไป 2 พื้นที่
และระดับมีส่วนร่วมขึ้นไป 1 พื้นที่
โดยมากกว่าร้อยละ 50 ของชุมชน
ทั้งสามพื้นที่เห็นว่า โครงการ
เพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ตรงกับ
ความต้องการและเป็นประโยชน์
ต่อชุมชน

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประเด็นส�ำคัญ
การบริหาร
จัดการ
สิ่งแวดล้อม

การหกรั่วไหล
ของน�ำ้ มันและ
สารเคมี

เป้าหมาย
ปริมาณฝังกลบของเสีย

อันตรายทั้งหมดเป็นศูนย์
ภายในปี 2563
หลีกเลี่ยงการด�ำเนินงาน
ในพื้นที่เสี่ยงต่อ
ภาวะขาดแคลนน�ำ้
(Water Scarcity)
และบริหารจัดการ
ไม่ให้เกิดผลกระทบ
ต่อชุมชนผู้ใช้นำ�้
ไม่มีความสูญเสียสุทธิ
ต่อความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (No-net Loss)
ในพื้นที่สงวนตามนิยาม
ของ IUCN รวมถึง
ไม่ดำ� เนินการในพื้นที่
มรดกโลก

ความคืบหน้าในปี 2561
ปริมาณฝังกลบของเสียอันตรายคิดเป็น

ร้อยละ 0.25 ในปี 2561

ไม่มีโครงการใดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี

อัตราการหกรั่วไหลของน�้ำมัน

ลดค่าใช้จา่ ยจากการจัดหา

ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการจัดหาอย่างมี

น�้ ำ มั น และสารเคมี ต ้ อ งมี
ค่าไม่เกิน 0.22 ตันต่อล้าน
ตั น ปิ โ ตรเลี ย มที่ ผ ลิ ต ใน
ปี 2561 โดยมี เ ป้ า หมาย
ให้การหกรั่วไหลเป็นศูนย์

อย่างมีประสิทธิภาพ 103
การบริหาร
ล้านดอลลาร์ สรอ.ในปี 2561
ห่วงโซ่อุปทาน
และเพิ่มประสิทธิภาพของ
ผูค้ า้ ด้วยการปรับปรุงวิธกี าร
ประเมินคัดเลือกผู้ค้าแบบ
ให้น�้ำหนักด้าน คุณภาพราคา มาใช้คัดเลือกผู้ค้า
เพื่อให้ได้ผู้ค้าที่มีคุณภาพ
ด้วยราคาที่เหมาะสม
จ� ำ นวนการตรวจประเมิ น
คูค่ า้ ด้านสิง่ แวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแลกิจการ
ทีด่ ใี นการด�ำเนินธุรกิจ (ESG
On-site Audit) ในกลุม่ งาน
ที่ มี ค วามเสี่ ย ง มากกว่ า
5 ราย ภายในปี 2561
สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้าง
สีเขียวของบริษัท
ปรับปรุงและลดขั้นตอนใน
กระบวนการจัดหา เพื่อลด
ระยะเวลาการส่งมอบสินค้า
และบริการให้แก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน

หัวข้อการรายงาน SDGs ที่เกี่ยวข้อง
ใส่ใจ ดูแล
สิ่งแวดล้อม

ความเสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน�ำ้
(Water Scarcity)
ไม่มีโครงการใดที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ความเสี่ยงสูงด้านความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่ต้องจัดท�ำแผนการ
จัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
และการบริการทางระบบนิเวศ
(Biodiversity Action Plan – BAP)
อย่างไรก็ดี ได้จัดท�ำ BAP ส�ำหรับ
พื้นที่มีความเสี่ยงปานกลาง ได้แก่
โครงการท่อขนส่งซอติก้า สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา และโครงการ
แหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม

อั ต ราการหกรั่ ว ไหลของ

และสารเคมีเท่ากับ 0.60 ตันต่อ
ล้านตันปิโตรเลียมที่ผลิต ในปี 2561
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ใส่ใจ ดูแล
สิ่งแวดล้อม

ร่วมพัฒนาคู่ค้า
ประสิทธิภาพกว่า 112 ล้านดอลลาร์ สรอ. สู่ความยั่งยืน
ในปี 2561 และได้ผคู้ า้ ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ทั้ ง ในด้ า นการให้ บ ริ ก ารและมี ร ะบบ
บริหารจัดการด้านความมัน่ คง ปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ด�ำเนินการตรวจประเมินคู่ค้า (On-site
Audit) และจัดท�ำรายงานการปรับปรุง
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการก�ำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ใี นการด�ำเนินธุรกิจ (ESG)
ในกลุม่ งานทีม่ คี วามเสีย่ ง จ�ำนวน 7 ราย
ในปี 2561
พัฒนาคูม
่ อื เกณฑ์การจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว
(Green Procurement Criteria Manual)
ระยะ 2 ซึ่งผ่านการรับรองโดยมูลนิธิ
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เพิ่มเติม 10
กลุม่ งาน
การจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียว คิดเป็นร้อยละ 4
ของมูลค่าการจัดซือ้ ทัง้ หมดในปี 2561
จัดการประชุมร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการจัดหาและบริษัทที่ปรึกษา
ก�ำหนดกรอบระยะเวลาการจัดหาให้สนั้ ลง
น� ำ เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาประยุ ก ต์ ใ ช้
และก�ำหนดแผนงานการปรับปรุงขัน้ ตอน
การจัดหาในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมสร้างสรรค์คุณค่า
ร่วมกับพันธมิตรของเราทุกกลุ่ม
การดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ไม่เพียงสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจที่นำ�ไปสู่
การเติบโตของบริษัท แต่ยังสร้างคุณค่าร่วมทั้งทางตรงและทางอ้อมแก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มรวมถึงสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ปัจจัยนำ�เข้า (INPUT)
ทุนทางการเงิน
นโยบายอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น < 0.5
สัดส่วนของผู้ถือหุ้น* 11,769 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หนีส้ นิ ทีม
่ ภี าระดอกเบีย้ * 2,426 ล้านดอลลาร์ สรอ.
อันดับความน่าเชื่อถือ BBB+ (S&P), Baa1

(Moody's), AAA (TRIS)

ทุนธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานที่ใช้ 25 ล้านกิกะจูล
ปริมาณน�้ำที่ใช้ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมกว่า 23 ล้านดอลลาร์ สรอ.
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กลยุทธ์การดำ�เนินงาน
(STRATEGY)

ทุนการผลิต
40 โครงการ 11 ประเทศ
การจัดซือ้ จัดจ้างในประเทศ 886 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต

500 โครงการ

ทุนมนุษย์
พนักงาน 3,800 คนทั่วโลกกว่า 20 สัญชาติ
คู่ค้ารวม 2,575 ราย
ชัว่ โมงการพัฒนาและการฝึกอบรมของพนักงาน

RESET

REFOCUS

โดยเฉลี่ย 55 ชั่วโมงต่อคนต่อปี

ทักษะและประสบการณ์ของคู่ค้า ผู้ค้า และ

พันธมิตรทางธุรกิจ

ทุนทางสังคมและความสัมพันธ์
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม

12.62 ล้านดอลลาร์ สรอ.

พนักงานจิตอาสาใช้เวลา 9,280 ชั่วโมง เพื่อสังคม
เครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาสังคมทั้งระดับชุมชน

และองค์กร

กิจกรรมสร้างเครือข่ายเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนา

สังคม โดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ในทุกระดับ

ทุนทางปัญญา
งบประมาณเพื่ อ การพั ฒ นาเทคโนโลยี แ ละ

นวัตกรรม 18 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ร่วมงานกับ 13 องค์กรภายนอก เพื่อดำ�เนินงาน

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน

คณะกรรมการและคณะทำ�งานที่ ดู แ ลในการ

พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในขององค์กร

*หมายเหตุ: ค่าถัวเฉลี่ยของงบดุล ณ สิ้นปี 2560 และ 2561

RENEW

ผลผลิต (OUTPUT)

ผลลัพธ์ (IMPACT)

จัดหาทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตเชิงกลยุทธ์ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงผลตอบแทนที่แข่งขันได้และยั่งยืน
ส่งมอบผลตอบแทนที่แข่งขันได้และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้นและ
รายได้จากการด�ำเนินการ 5,459 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ภาครัฐภายใต้โครงสร้างทางการเงินทีแ่ ข็งแกร่ง ผ่านการจัดหา ผู้ถือหุ้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนค่าเสื่อมราคา ต้นทุนทางการเงิน
ทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับความเสี่ยงและโอกาส และภาครัฐ
และภาษีเงินได้ 3,860 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากความผันผวนของธุรกิจพลังงาน สะท้อนศักยภาพในการ
ก�ำไรสุทธิ 1,120 ล้านดอลลาร์ สรอ.
อัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ 55 หรือ
สร้างกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการด�ำเนินงาน และพร้อมรับ
เงินปันผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 4.4
โอกาสการลงทุนด้วยต้นทุนทางการเงินทีเ่ หมาะสม สร้างก�ำไร
ต้นทุนต่อหน่วย 31.7 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ และเงินปันผลที่คุ้มค่า สม�่ำเสมอ และแข่งขันได้
ผลตอบแทนการใช้เงินลงทุน สูงกว่าค่าเฉลี่ยของธุรกิจ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชีย
ค่าภาคหลวงและภาษีที่จ่ายต่อรัฐ 1,331 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 269,412 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า
ลดปริมาณการใช้พลังงานและน�ำพลังงานกลับไปใช้ประโยชน์ได้
6 ล้านกิกะจูล
ปริมาณของเสียที่น�ำกลับไปใช้ใหม่และใช้ซ�้ำคิดเป็นร้อยละ 30
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซำ�้ คิดเป็นร้อยละ 14
โครงการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสีเขียว จ�ำนวน 17 โครงการ

ลดและป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นจาก
การด�ำเนินโครงการ สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ ธรรมชาติ
ในการด�ำเนินธุรกิจจากชุมชนในพื้นที่ปฏิบัติการ ผ่านระบบ
และ
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และ สิ่งแวดล้อม
สิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการจัดการ
สิง่ แวดล้อม (ISO 14001:2015) ในทุกพื้นที่ด�ำเนินงาน

เพิม่ การผลิตก๊าซฯ เร่งสำ�รวจ เดินหน้าพัฒนา เพิม่ ประสิทธิภาพ และลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี เพือ่ รักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้รวม 0.6 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

ปตท.สผ. ด�ำเนินธุรกิจโดยมุ่งเน้นการรักษาและเพิ่มปริมาณ
(97 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)
การผลิต เพือ่ ตอบสนองความต้องการของตลาด ตลอดจนการ พันธมิตรทาง
บริหารต้นทุนการผลิตให้อยูใ่ นระดับทีส่ ามารถแข่งขันได้ รวมถึง ธุรกิจ ผูร้ ว่ มทุน
น�ำ้ มันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซแอลพีจี 34 ล้านบาร์เรล
ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมพิสจู น์แล้ว 677 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบ การเพิ่มปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม และลดการหยุดชะงักใน ลูกค้า และคูค่ า้
การด�ำเนินธุรกิจ เพือ่ สอดรับกับกลยุทธ์ความยัง่ ยืนขององค์กร

เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย เพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยพนักงานที่เปี่ยม
ความสามารถ และพร้อมน�ำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย
สถิติอุบัติเหตุการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) 0.07 ครั้ง

ต่อล้านชั่วโมงทำ�งาน
พนักงานร้อยละ 80 พัฒนาขีดความสามารถตามแผนพัฒนา
ศักยภาพรายบุคคล
ขีดความสามารถของพนักงานเพิม
่ ขึน้ โดยเฉลีย่ กว่าร้อยละ 5 ต่อปี
ระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ปตท.สผ. เท่ากับร้อยละ 66

จับมือพันธมิตร เติบโตไปด้วยกัน สร้างสังคมที่ยั่งยืน
ดำ�เนินการตามข้อกำ�หนดของรัฐอย่างเคร่งครัด พร้อมร่วม
สนับสนุนวาระการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
ร่วมพัฒนาสังคม 135 โครงการ ใน 4 มิติ (การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม)
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ จากโครงการเพื่อสังคมในด้าน
สิ่งแวดล้อม
ได้รับความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มุ่งสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ใส่ใจดูแลพนักงาน และ
สร้างองค์กรประสิทธิภาพสูง โดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
ขีดความสามารถของพนักงาน เปิดโอกาสให้พนักงานได้ใช้
ศักยภาพเต็มทีใ่ นการด�ำเนินธุรกิจและการบริหารความก้าวหน้า
ให้เติบโตในสายอาชีพ อีกทัง้ เตรียมความพร้อมสร้างผูน้ ำ� รุน่ ใหม่
เพือ่ ความต่อเนือ่ งในการสานต่อภารกิจ โดยค�ำนึงถึงการบริหาร
บุคคลในบริบทคนรุ่นใหม่และ Agile Organization ที่ต้อง
น�ำพาองค์กรผ่านความหลากหลายไปสู่เป้าหมายที่ท้าทาย
สร้างสัมพันธ์ที่ดีแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยรับฟัง
ความคิดเห็นและความคาดหวัง รวมถึงการมีส่วนร่วมใน
การด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ สั ง คม บนพื้ น ฐานของการสร้ า ง
องค์ความรู้สู่ความยั่งยืนของชุมชน ก่อให้เกิดความไว้วางใจ
ในการด�ำเนินงาน

พนักงาน
และคู่ค้า

สังคม
และชุมชน

ส่งมอบเทคโนโลยีการแข่งขันส�ำหรับธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม และสร้างมูลค่าทางธุรกิจผ่านนวัตกรรม
และหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
75 โครงการอยู่ในระหว่างกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
1 โครงการได้รับการจดสิทธิบัตร และ 12 โครงการอยู่ระหว่าง

การจดสิทธิบัตร

ลดค่าใช้จ่ายด้วยนวัตกรรมใหม่ 187 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เริ่มสร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ที่ใช้นวัตกรรม เช่น การให้บริการ

อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicle – UAV)
ในการตรวจสอบความสมบูรณ์และความเสียหายของอุปกรณ์
ในกระบวนการผลิต

เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการรับมือ นวัตกรรม
ต่อความท้าทายและปัญหาที่บริษัทต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบัน และการ
และอนาคต ซึ่งจะช่วยยกระดับความสามารถในการแข่งขัน
พัฒนา
ให้ทัดเทียมกับบริษัทปิโตรเลียมชั้นน�ำในระดับสากลได้
อุตสาหกรรม

ความรุ่งเรืองทาง
เศรษฐกิจ
ของประเทศ
คืองานของเรา
ในฐานะบริษัทชั้นน�ำด้านธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมใน
ประเทศไทย ปตท.สผ. ตระหนักถึงบทบาทในการสร้างคุณค่าทาง
เศรษฐกิจให้แก่ประเทศ โดยการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
และเป็ น องค์ ก รหลั ก ในการพั ฒ นาและส่ ง ต่ อ องค์ ค วามรู ้
ความเชี่ยวชาญด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากรุ่นสู่รุ่น
เพื่อให้คนไทยพึ่งพาตนเองด้านพลังงานได้อย่างยั่งยืน
จากจุ ด เริ่ ม ต้ น ในการด� ำ เนิ น การส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
จากแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชตลอด 25 ปีที่ผ่านมา ปตท.สผ.
ได้เรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง การต้องเผชิญกับอุปสรรค
มากมายทั้งในเชิงเทคนิคและการบริหารงาน รวมทั้งการรับมือ
กับความท้าทายด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมมาโดยตลอด

ส่งผลให้บริษทั สัง่ สมประสบการณ์และความเชีย่ วชาญ จนก้าวสู่
การเป็นบริษัทด้านพลังงานมืออาชีพที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
บริษัทนานาชาติ
กว่า 33 ปีที่ ปตท.สผ. ในฐานะบริษทั ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ของไทย ได้สร้างความรุง่ เรืองทางเศรษฐกิจและความมัน่ คงทาง
พลังงานให้แก่ประเทศ ด้วยการแสวงหาและส่งมอบปิโตรเลียม
อันเป็นปัจจัยพื้นฐานและวัตถุดิบส�ำคัญที่ช่วยให้คนไทยมีชีวิต
ความเป็นอยูท่ ดี่ ขี นึ้ และสร้างความเจริญเติบโตให้แก่ทกุ ภาคส่วน
เราจะก้าวต่อไปอย่างมั่นคงท่ามกลางการเปลี่ยนแปลง พร้อม
ต่อยอดธุรกิจเพื่อให้เกิดคุณค่าระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในระดับประเทศต่อไป

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.
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25 ปี โครงการบงกช
25 ปี แห่งการส่งมอบคุณค่าแก่ประเทศไทย

แหล่งบงกชผลิตก๊าซธรรมชาติ
900 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

ร้อยละ 20

คิดเป็น
ของความต้องการใช้ก๊าซฯ ของประเทศ

เกิดการจ้างงานบริษัทไทยในธุรกิจ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
นับเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า

20,000
ล้านบาท / ปี

ใช้เป็นเชื้อเพลิงในครัวเรือน
และอุตสาหกรรมต่างๆ ตลอดจน
เป็นวัตถุดบิ ตัง้ ต้นส�ำคัญของปิโตรเคมี
สร้างมูลค่าเพิ่มให้เศรษฐกิจไทยกว่า

477 ล้านบาท / วัน*

มีการจ้างงานคนไทยเกือบ

ร้รวมถึอยละ
100
งการพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรไทยและอุตสาหกรรมไทย
เพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อย่างยั่งยืน

ช่วยประเทศไทยประหยัดเงิน
ที่ต้องน�ำเข้า LNG** จากต่างประเทศได้ถึง

42,000
ล้านบาท / ปี

สร้างความยืดหยุ่นในการจัดหาก๊าซฯ
เพื่อรองรับความต้องการของประเทศ

น�ำส่งรายได้ ให้ภาครัฐกว่า

4.2 แสนล้านบาท
ในรูปของค่าภาคหลวง
ภาษี และผลตอบแทนพิเศษอื่นๆ
ตลอด 25 ปี ที่ด�ำเนินการ

* ค�ำนวณจากการสร้างธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ ทางตรงและทางอ้อมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 5 ของ GDP
** คิดเป็นปริมาณ 7 ล้านตัน / ปี – ปริมาณ LNG 1 ล้านตัน เทียบเท่าปริมาณก๊าซฯ 130 ล้านลูกบาศก์ฟุตมาตรฐาน (สมมติฐาน
ราคา LNG ที่ 10 ดอลลาร์ สรอ. / ล้านบีทยี )ู
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วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เป็นวันครบรอบ 25 ปีในการผลิต
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งบงกช แหล่งก๊าซธรรมชาติแห่งแรก
ที่ด�ำเนินการโดยบริษัทคนไทย และนับเป็นแหล่งก๊าซฯ ที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ในประเทศในเชิงปริมาณส�ำรองก๊าซธรรมชาติใต้พนื้ ดิน ด้วย
อัตราการผลิต 900 ล้านลูกบาศก์ฟตุ ต่อวัน สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติของประเทศได้มากถึงร้อยละ 20

ในอ่าวไทยมีลักษณะเฉพาะตัวทางธรณีวิทยาที่ประกอบด้วย
แหล่งกักเก็บทีเ่ ป็นชัน้ ทรายกระเปาะเล็กๆ กระจัดกระจายซับซ้อน
การพัฒนางานด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในอ่าวไทย
จึงเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง

ก๊าซธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่ส�ำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจ
และอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยใช้เป็นเชือ้ เพลิงผลิตไฟฟ้า
ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรมและครัวเรือน และเป็นวัตถุดิบตั้งต้น
ส� ำ หรั บ ภาคอุ ต สาหกรรมปิ โ ตรเคมี ซึ่ ง ทุ ก วั น นี้ ก ลายเป็ น
สิง่ จ�ำเป็นในชีวติ ประจ�ำวันของคนในสังคม แต่เมือ่ กว่า 2 ทศวรรษ
ที่แล้ว องค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตก๊าซธรรมชาติยังเป็น
เรื่องใหม่ส�ำหรับประเทศไทย และด้วยแหล่งก๊าซธรรมชาติ

เข้าสูท่ ศวรรษที่ 3 ของการเป็นผูด้ ำ� เนินการในแหล่งก๊าซธรรมชาติ
บงกช ปตท.สผ. ได้เรียนรูแ้ ละคิดค้นนวัตกรรมใหม่มาโดยตลอด
เพื่อให้สามารถผลิตปิโตรเลียมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ใช้พลังงานในประเทศอย่างเพียงพอและต่อเนื่องด้วยต้นทุนต�่ำ
และคงไว้ซงึ่ ประสิทธิภาพและความปลอดภัย จนเกิดการสัง่ สม
ประสบการณ์และองค์ความรูด้ า้ นการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ในทุกขั้นตอนการด�ำเนินงาน ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเทคโนโลยี
มาตรฐานที่ใช้พัฒนาแหล่ งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ส�ำรวจและประเมินแหล่งปิโตรเลียม

น�ำพลังงานขึ้นมาใช้

ให้ เ ป็ น ไปอย่ า งถู ก ต้ อ งแม่ น ย� ำ จากการเรี ย นรู ้ ลั ก ษณะ
เฉพาะตัวทางธรณีวิทยาของชั้นกักเก็บปิโตรเลียมขนาดเล็ก
ที่อยู่แบบกระจัดกระจายใต้ดินที่ลึกลงไปกว่า 3 กิโลเมตร
การท�ำแบบจ�ำลองแหล่งปิโตรเลียม
เพื่ อ ความเข้ า ใจลั ก ษณะการกระจายตั ว ของชั้ น กั ก เก็ บ
เพื่อการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ

เพื่อให้สามารถผลิตปิโตรเลียมด้วยต้นทุนต�่ำจากโครงสร้าง
และชั้ น กั ก เก็ บ ปิ โ ตรเลี ย มที่ มี ข นาดเล็ ก และธรณี วิ ท ยา
สลับซับซ้อน กระจัดกระจายในพื้นที่
การเจาะหลุมแนวนอนและหลุมระยะไกล
เพือ่ เข้าถึงและผลิตก๊าซธรรมชาติจากแหล่งก๊าซฯ ทีม่ คี วามซับซ้อน
และอยู่ไกลออกไป โดยใช้แท่นผลิตที่มีอยู่ เพื่อเป็นการลด
ค่าใช้จ่าย

การส�ำรวจและประเมินศักยภาพแหล่งปิโตรเลียม

เทคโนโลยีเพิ่มปริมาณการผลิต
และการบริหารด้วยระบบดิจิทัล
พั ฒ นาซอฟต์ แ วร์ เ ฉพาะ

เพื่ อ วางแผนและประเมิ น
ประสิทธิภาพก�ำลังการผลิตให้แม่นย�ำขึ้น
การติดตั้งเทคโนโลยีเฝ้าติดตามตามเวลาจริง
บนแท่นผลิตทุกแท่น และเชื่อมต่อข้อมูลจากนอกชายฝั่ง
มายั ง บนฝั ่ ง เพื่ อ ดู แ ลหลุ ม ผลิ ต และใช้ ใ นการตั ด สิ น ใจ
เพื่อด�ำเนินงานได้อย่างรวดเร็ว
การติดตั้งและพัฒนาอุปกรณ์บนแท่นผลิตกลาง
เพื่ อ เพิ่ ม การผลิ ต คอนเดนเสท โดยลดการปล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์และโลหะหนักปนเปื้อน

การออกแบบหลุมผลิตและปรับปรุงขนาดของหลุมให้เล็กลง

เทคโนโลยีการรื้อถอน*

เทคโนโลยีการรื้อถอนอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ

โดยเปลี่ยนมาใช้เรือลากจูงในการย้ายแท่นผลิต แทนการใช้
เรือบรรทุกแท่นขนาดใหญ่ และลดเรือสนับสนุนลง
เทคโนโลยีการบ�ำบัดและก�ำจัดโลหะหนักจากท่อส่งใต้ทะเล
การแปลงขาแท่นผลิตปิโตรเลียมเป็นปะการังเทียม
* เนือ่ งจากแหล่งก๊าซธรรมชาติบงกชเป็นฐานการผลิตแรกที่กำ� ลัง
เข้าสู่การหมดสัมปทาน ปตท.สผ. จึงศึกษาและทดสอบการใช้
เทคโนโลยีการรื้อถอนแท่นการผลิต

โครงการ SPEND SMART

นอกจากการด�ำเนินงานตามขัน
้ ตอนทีก่ ล่าวมาแล้ว ปตท.สผ. ยังด�ำเนินโครงการ SPEND SMART ในการบริหารต้นทุนภายใต้วกิ ฤติ

ราคาน�ำ้ มัน เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพให้บรรลุเป้าหมายผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุนและต้นทุนในการด�ำเนินงานต่อหน่วยของบริษทั
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องค์ความรู้จากการพัฒนาแหล่ งก๊าซธรรมชาติบงกชยังเป็น
พื้ น ฐานการพั ฒ นาแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ทั้ ง บนบกและ
นอกชายฝัง่ แหล่งอืน่ ๆ ทัง้ ในและต่างประเทศ ซึง่ รวมไปถึงการที่
ปตท.สผ. ได้ดำ� เนินการส�ำรวจ พัฒนา และผลิตก๊าซธรรมชาติ
ใน “แหล่งก๊าซธรรมชาติซอติกา้ ” ในอ่าวเมาะตะมะ สาธารณรัฐ
แห่ ง สหภาพเมี ย นมา แหล่ ง ก๊ า ซฯ นอกชายฝั ่ ง ขนาดใหญ่
ที่ส�ำคัญอีกแห่งหนึ่งซึ่งน�ำมาใช้เป็นพลังงานในประเทศไทย
ไม่เพียงเท่านั้น ปตท.สผ. ยังเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วย
การต่อยอดสิ่งใหม่ๆ จากประสบการณ์ที่ได้จากแหล่งบงกช
นับเป็นบทพิสูจน์ถึงศักยภาพและความเชี่ยวชาญของบุคลากร
ปตท.สผ. ที่มุ่งมั่นในการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และ
สร้ า งคุ ณ ค่ า แก่ อุ ต สาหกรรมส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มใน
ประเทศไทย พร้ อ มกั บ การพั ฒ นากระบวนการส� ำ รวจและ
ผลิ ต ที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ ของ
บริษัทเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด
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แหล่งบงกชเปรียบเสมือน

“โรงเรียนต้นแบบ”

ด้านการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาบุคลากรแห่งแรก
ซึ่งได้ส่งมอบความรู้จากรุ่นสู่รุ่น
จนสามารถพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ได้ด้วยฝีมือของคนไทยเอง

หมดสัมปทานเป็นไปอย่างราบรืน่ และมีประสิทธิภาพทีส่ ดุ และ
ก๊ า ซธรรมชาติ จ ากแหล่ ง บงกช มี ค วามส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ต่ อ จะเริ่มด�ำเนินการตามแผนเตรียมการเปลี่ยนมือทันทีเมื่อลงนาม
การผลั ก ดั น อุ ต สาหกรรมที่ ใ ช้ ป ิ โ ตรเลี ย มเป็ น สารตั้ ง ต้ น และ ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ก่อนที่จะ
เศรษฐกิจของชาติ บริษัทจึงได้เข้าร่วมประมูลการส�ำรวจและ เข้าเริ่มด�ำเนินการในแหล่งเอราวัณต่อจากเชฟรอนในปี 2565
ผลิตแหล่งปิโตรเลียมทั้งแหล่งเอราวัณและแหล่งบงกช ซึ่งจะ
หมดอายุ สั ม ปทานในปี 2565 และ 2566 ตามล� ำดั บ และ บริ ษั ท จะยั ง คงด� ำ เนิ น แผนยุ ท ธศาสตร์ เ พื่ อ รั ก ษาการเติ บ โต
ด้วยประสบการณ์การท�ำงานและความเข้าใจอย่างลึกซึ้งใน อย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตก๊าซธรรมชาติตามนโยบายของภาครัฐ
แหล่งปิโตรเลียมทัง้ สอง รวมถึงความเชีย่ วชาญในการส�ำรวจและ ด้วยต้นทุนทีแ่ ข่งขันได้ สร้างความมัน่ คงทางพลังงานในอนาคต
ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มที่ พั ฒ นามาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ท� ำ ให้ ปตท.สผ. และดูแลพัฒนาแหล่งพลังงานส�ำคัญของประเทศไทย ด้วย
ชนะการประมูลการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ สองแหล่งด้วย ฝีมือคนไทยที่มีประสิทธิภาพทัดเทียมบริษัทน�้ ำมันนานาชาติ
ข้อเสนอทีเ่ ป็นประโยชน์สงู สุดต่อประเทศ พร้อมค�ำมัน่ สัญญาว่า พร้ อ มส่ ง ต่ อ องค์ ค วามรู ้ ใ นการส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
จะรักษาระดับการผลิตก๊าซฯ ให้ตอ่ เนือ่ งเพียงพอกับความต้องการ สู่รุ่นต่อไป เพื่อการด�ำเนิ นงานอย่างยั่งยืนและเพื่อให้คนไทย
ใช้ พ ลั ง งาน โดย ปตท.สผ. มี แ ผนการด� ำ เนิ น งานและแผน พึ่งพาตนเองทางพลังงานได้ ตลอดจนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
การลงทุนที่ชัดเจน เพื่อให้การเปลี่ยนผ่านผู้ด�ำเนินงานในช่วง และต่อเนือ่ ง
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กว่า 3 ทศวรรษแห่งความท้าทายในการแสวงหาพลังงาน
ความภูมิใจ

ความท้าทายในการแสวงหาพลังงาน
และการพัฒนาแหล่งบงกช

ประสบความส�ำเร็จในการ
ถ่ า ยโอนความรู ้ เ รื่ อ งการ
ปฏิบตั งิ านและการควบคุม
การผลิตนอกชายฝั่ง โดย
ปตท.สผ. เป็นบริษัทไทย
รายแรกที่เป็นผู้ด�ำเนินการ
ในโครงการนอกชายฝั ่ ง
ตามมาตรฐานสากลใน
ด้ า นความปลอดภั ย และ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทศวรรษที่ 1
(พ.ศ. 2533 - 2542)

ด้วยข้อมูลธรณีวิทยาและเทคโนโลยีที่จ�ำกัดในช่วงบุกเบิก
ขณะนั้ น การประเมิ น ศั ก ยภาพปิ โ ตรเลี ย มมุ่ ง เป้ า ไปที่
โครงสร้างใต้ดินและแหล่งกักเก็บขนาดใหญ่ซึ่งสามารถ
ระบุภาพจ�ำลองของชั้นกักเก็บ (Reservoir Model) ได้
ค่อนข้างชัดเจน โดยติดตั้งแท่นผลิตอยู่บนโครงสร้างใต้ดิน
ขนาดใหญ่ และเน้ น การขุ ด เจาะหลุ ม ตรงรวมทั้ ง หลุ ม
ที่มีความลาดเอียงต�่ำ เพื่อควบคุมต้นทุนในการส�ำรวจและ
ผลิ ต ให้ คุ ้ ม ค่ า การลงทุ น การด� ำ เนิ น งานเปรี ย บเสมื อ น
การตั ก ตวงน�้ ำ โดยตรงจากแม่ น�้ ำ สายใหญ่ และเป็ น ไป
พร้อมกับการสั่งสมความรู้ความเข้าใจ

คิดค้นและพัฒนาองค์ความรู้
จนสามารถด�ำเนินงานได้
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ค้ น พ บ แ ห ล่ ง บ ง ก ช ใ ต้
และสร้างแท่นผลิตได้เอง
ทั้งหมด โดยฝีมือคนไทย
เ พื่ อ ผ ลิ ต แ ล ะ ส่ ง ม อ บ
พลั ง งานให้ ทั น กั บ ความ
ต้องการ

ทศวรรษที่ 2
(พ.ศ. 2543 - 2552)

ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมจากโครงสร้างขนาดใหญ่และ
แหล่ ง กั ก เก็ บ (Structural Trap) เริ่ ม ลดลง ในขณะที่
โครงการฯ มีภารกิจต้องเพิ่มระดับการผลิตให้ทันต่อการใช้
พลังงาน จึงต้องเสาะแสวงหาโครงสร้างและแหล่งกักเก็บ
ใหม่ ๆ ที่ มี ข นาดเล็ ก ลง รวมไปถึ ง ชั้ น กั ก เก็ บ ขนาดเล็ ก
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงในแนวด้านข้างของชั้นกักเก็บ
อีกทัง้ ยังต้องเจาะผ่านชัน้ ก๊าซฯ ระดับตืน้ (Shallow Hazard)
ทีม่ คี วามเสีย่ งจากการไหลของก๊าซฯ เข้าสู่ หลุ มเจาะระหว่ า ง
การปฏิบัติงาน การด�ำเนินงานในช่ว งนี้เปรียบเสมือนการ
ดึงน�้ำจากคูคลองหลายสายที่อยู่ห่างไกลออกไป

พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้
และเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อ
น�ำมาใช้ลดต้นทุน และเพิม่
ประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิ ต จนสามารถท� ำ ให้
ผ่ า นพ้ น ช่ ว งวิ ก ฤติ ร าคา
น�้ำมันตกต�่ำได้

ทศวรรษที่ 3
(พ.ศ. 2553 - 2561)

แหล่ งปิโตรเลียมที่ผลิตมายาวนานมีปริมาณส�ำรองเหลือ
น้อยลง จ�ำเป็นต้องหาปริมาณส�ำรองที่ยังพอหลงเหลือ
เพิ่มเติม โดยเฉพาะจากชั้นกักเก็บระดับตื้นและลึกมากกว่า
ปกติ รวมไปถึงชั้นกักเก็บขนาดเล็กมากที่ไม่สามารถระบุ
ได้ ด ้ ว ยเทคโนโลยี ก ารส� ำ รวจแบบปกติ และมี ค วามดั น
สู ง กว่ า ปกติ ซึ่ ง ต้ อ งเพิ่ ม ความแม่ น ย� ำ ในการประเมิ น
ศักยภาพปิโตรเลียม การประมวลผลข้อมูลเชิงสถิติ และ
น�ำมาวิเคราะห์ผลอย่างเต็มรูปแบบ ที่รู้กันในชื่อ “Gulf of
Thailand Model” รวมถึ ง ออกแบบการเจาะหลุ ม ให้ ถี่
มากขึ้น เพื่อเรียงร้อยและน�ำปิโตรเลียมขึ้นมาจากแหล่ง
ที่อยู่ก ระจั ด กระจายให้ ไ ด้ ป ริ ม าณมากที่ สุ ด ทั้ ง ยั ง ต้ อ ง
ด�ำเนินการอย่างปลอดภัยและมีต้นทุนต�่ำโดยการอาศัย
แท่นผลิตเดิมในการเจาะหลุมระยะไกล การพัฒนาในช่วงนี้
เปรียบเสมือนการดึงน�้ำจากบ่อน�้ำขนาดเล็กจ�ำนวนมาก
เพื่อสะสมน�้ำให้เพียงพอต่อความต้องการ
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ความพยายามของเรา
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ความส�ำเร็จ

เรียนรู้การพัฒนาแหล่งปิโตรเลียมอย่างเข้มข้นและรวดเร็วจนสามารถด�ำเนินงาน
ด้วยตนเองได้อย่างภาคภูมิ
เรียนรู้และพัฒนารูปแบบจ�ำลอง สภาพธรณีวิทยา
เรียนรูเ้ ทคโนโลยีการขุดเจาะหลุมผลิตแบบทัว่ ไปจนถึงการขุดเจาะขัน
้ สูง และพัฒนา
เทคนิคหลุมผลิตขนาดเล็ก (Slim Hole Tubingless Well) ซึง่ ลดต้นทุนการขุดเจาะ
ลงกว่าร้อยละ 30 นับเป็นต้นแบบส�ำหรับการขุดเจาะในโครงการอื่น เช่น โอมาน
มาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และออสเตรเลีย และเจาะหลุมผลิต
ที่มีแนวแขนงย่อยหลายแขนงในหลุมเดียวกัน (Multiple Well) อีกทั้งน�ำเทคนิค
การขุดเจาะหลุมผลิต 2 หลุมต่อหนึ่งช่องขุดเจาะ (Slot) ซึ่งในหนึ่งแท่นผลิตมี
ช่องขุดเจาะจ�ำกัด ส่งผลให้กำ� ลังการผลิตต่อหลุมและต่อแท่นผลิตเพิม่ ขึน้ เป็นเท่าตัว

เริม
่ น�ำส่งพลังงานได้ภายในสามปี

มี ค วามเข้ า ใจสภาพธรณี วิ ท ยามากขึ้ น และนำ�เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาใช้ อ ย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและทั ด เที ย มระดั บ โลก อี ก ทั้ ง ยั ง บริ ห ารต้ น ทุ น ให้ ล ดลงและมี
ความปลอดภัยสูง แผนพัฒนาโครงการบงกชใต้ได้เริ่มขึ้น
มีความแม่นย�ำในการระบุแหล่งปิโตรเลียมระดับรองซึ่งอยู่ลึกและไกลออกไป
จากแท่นผลิต
พัฒนาเทคนิคการขุดเจาะผ่านแหล่งก๊าซธรรมชาติระดับตื้นที่มีประสิทธิภาพ
และปลอดภั ย แทนที่ วิ ธี ก ารแบบเดิ ม ที่ ต ้ อ งใช้ แ ท่ น ผลิ ต หลายแท่ น รวมถึ ง
น�ำเทคโนโลยีขุดเจาะขั้นสูงมาใช้ เพื่อเข้าถึงแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ไกลจาก
แท่นผลิตมาก จนสามารถผลิตปิโตรเลียมจากแหล่งที่ลึกถึง 2,770 เมตร และ
ไกลจากแท่นผลิตถึง 5,200 เมตร เทียบเท่ากับระยะทางจากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ
ถึงสวนจตุจักร

สามารถเพิ่มก�ำลังผลิตเป็น 600

คิดค้นวิธีการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติแบบเฉพาะตัวและบริหารอย่างรอบด้าน
เพื่อรักษาระดับการผลิตและส่งมอบพลังงานโดยมีต้นทุนต�่ำและปลอดภัย
พัฒนาแหล่งบงกชใต้ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ตั้งอยู่บนชั้นกักเก็บปิโตรเลียมที่มีความดัน
สูงกว่าปกติ ด้วยการน�ำเทคโนโลยีขนั้ สูงมาใช้ในการขุดเจาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และปลอดภัย
เริ่ ม พั ฒ นาแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ร ะดั บ ตื้ น อย่ า งเต็ ม รู ป แบบ แม้ มี ข ้ อ จ� ำ กั ด ของ
การวางแนวหลุมที่ยากล�ำบาก อีกทั้งต้องออกแบบวิธีการผลิตปิโตรเลียมเพื่อ
ควบคุ ม ทรายทลายเข้ า หลุ ม ผลิ ต (Sand Management) จากชั้ น กั ก เก็ บ ใน
ระดับตื้นที่มีชั้นกักเก็บปิโตรเลียมที่ยังร่วนซุย
ด้วยแหล่งได้ถูกพัฒนาและผลิตมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว (Mature Field)
ท�ำให้ต้องมีการวางแผนพัฒนาและผลิตที่รัดกุมมากขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
สูงสุด รวมถึงน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เพื่อให้ระบบการท�ำงานมีความสะดวก
รวดเร็วมากขึ้น
น�ำนโยบายการท�ำงานที่ค�ำนึงถึงสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร (Zero-Discharge
- Ship to Shore) มาใช้ในการด�ำเนินงาน เพื่อป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ตั้งแต่เริ่มการผลิตตลอดจนการขนส่งล�ำเลียง และได้รับความไว้วางใจจาก
ภาครัฐในฐานะผู้ด�ำเนินงานที่ดูแลสิ่งแวดล้อม

นั บ จากวั น แรก

นับจากเริ่ ม โครงการ และเพิ่ ม
การผลิตกว่าเท่าตัวในทุกสามปี
จาก 150 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
ในปี 2536 จนกระทั่ง 550 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน ในปี 2541 ซึ่ง
ปตท.สผ. เริม่ เป็นผูด้ ำ� เนินการเอง

ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น โดยมี
การบริ ห ารต้ น ทุ น การขุ ด เจาะ
ลดลงมากกว่ า ครึ่ ง อี ก ทั้ ง ยั ง
พบแหล่งปิโตรเลียมใหม่ ท�ำให้
เพิ่มปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมได้
อีกกว่า 1.2 ล้านล้านลูกบาศก์ฟตุ

แหล่ ง บงกช
ส่งมอบพลังงานให้ประเทศแล้ว
กว่า 5.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
ความรู ้ ที่ สั่ ง สมจากการพั ฒ นา
แหล่งบงกชจะถูกน�ำไปต่อยอด
เ พื่ อ ใ ห้ พ ร้ อ ม กั บ ก า ร เ ป็ น
ผู ้ ด� ำ เนิ น การแหล่ ง บงกชและ
แหล่งเอราวัณในปี 2565 ต่อไป
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จากองค์ความรู้
สู่การปรับเปลี่ยนเพื่ออนาคต
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 4 ด้าน
จากการเรียนรู้ ต่อยอด และส่งต่อองค์ความรูแ้ ละความเชีย่ วชาญ
ในการด�ำเนินธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมจากรุ่นสู่รุ่นของ
ปตท.สผ. มากว่า 33 ปี ท�ำให้บริษัทพร้อมรับมือกับความท้าทาย
ใหม่ ๆ ที่ ส ่ ง ผลกระทบต่ อ อุ ต สาหกรรมพลั ง งานด้ ว ยการน� ำ
เทคโนโลยี เ ข้ า มาขั บ เคลื่ อ นตามกลยุ ท ธ์ RESET REFOCUS
RENEW เพื่อเพิ่มปริมาณส�ำรอง รักษาระดับการผลิตปิโตรเลียม
พัฒนาเทคโนโลยีดา้ นการจัดการสิง่ แวดล้อม และการสร้างธุรกิจใหม่
เพือ่ เพิม่ ความหลากหลายของธุรกิจ น�ำไปสูก่ ารเสริมสร้างศักยภาพ
ขององค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. เริ่ ม ต้ น จากบริ ษั ท ส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มขนาดเล็ ก
ที่เป็นเพียงผู้ร่วมทุนในโครงการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศ
จนถึงวันนี้ เป็นเวลา 33 ปีที่บริษัทพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง
ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมและเทคโนโลยี พ ลั ง งานใน
แต่ ล ะยุ ค โดยเฉพาะการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบการใช้ พ ลั ง งานใน
สังคมคาร์บอนต�่ำและการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน (Low Carbon
Future and Energy Transition) ที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจพลังงาน
ในอนาคต
บริษัทจึงเล็งเห็นถึงความส�ำคัญของการปรับและเปลี่ยนเพื่อก้าวต่อไป
อย่ า งเข้ ม แข็ ง ซึ่ ง ต้ อ งด� ำ เนิ น การในหลายด้ า นทั้ ง การปรั บ เปลี่ ย น
โครงสร้างองค์กรและกระบวนการท�ำงาน เพื่อให้เกิดความคล่องตัว
และมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ ช่วยประหยัดเวลา ลดต้นทุนการท�ำงาน
ลดการใช้ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการสร้างวัฒนธรรม
การท�ำงานแบบใหม่ เพือ่ ให้บคุ ลากรสามารถตอบสนองต่อการปรับเปลีย่ น
ที่รวดเร็ว
ส�ำหรับด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเติมเต็มศักยภาพในการเติบโต
บริษทั ตัง้ งบประมาณด้านการพัฒนาเทคโนโลยีทรี่ อ้ ยละ 3 ของก�ำไรสุทธิ
โดยร่วมมือกับสถาบันวิจัยของภาครัฐและเอกชน สถาบันการศึกษา
และคู่ค้าทัง้ ในประเทศและต่างประเทศกว่า 13 องค์กร เพือ่ ด�ำเนินการ
ตามแผนขั บ เคลื่ อ น (Roadmap) ครอบคลุ ม งานวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีใน 4 ด้านส�ำคัญ ได้แก่
1. เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความส�ำเร็จในการส�ำรวจปิโตรเลียม
(Increase Exploration Success)
2. เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถในการผลิตปิโตรเลียม
(Enhance Production)
3. เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Practices)
4. เทคโนโลยีส�ำหรับธุรกิจใหม่
(Technology for New Business)

20 โครงการ
ที่โดดเด่น
การดักจับก๊าซมีเทน
และน�ำไปใช้
การเปลี่ยน
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ให้เป็นผลิตภัณฑ์อื่น

การแยกและก�ำจัด
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การติดตั้งท่อส่งปิโตรเลียม
โดยใช้วิธีการเชื่อมต่อ
แบบสวม
หุ่นยนต์อัตโนมัติส�ำหรับ
การตรวจสอบท่อใต้ทะเล
การตรวจสอบ ซ่อมบ�ำรุง
อุปกรณ์ ใต้ทะเล
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1.

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความส�ำเร็จ
ในการส�ำรวจปิโตรเลียม
(Increase Exploration Success)

อากาศยานไร้คนขับ
ส�ำหรับการ
ตรวจสอบอุปกรณ์

2.

เทคโนโลยีเพือ่ เพิม่ ความสามารถ
ในการผลิตปิโตรเลียม
(Enhance Production)

3.

เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
(Green Practices)

4.

เทคโนโลยีส�ำหรับธุรกิจใหม่
(Technology for
New Business)

สารเคมีสำ� หรับ
แยกน�้ำและน�ำ้ มัน

การผลิตให้ ได้
ประสิทธิภาพสูงสุด

การเคลือบแบบพิเศษ
เพื่อป้องกัน
การสึกกร่อน

อุปกรณ์แยก
ไฮโดรคาร์บอนที่มีกลไก
ในการแยกทรายได้

การลดปริมาณ
การใช้น�้ำมันดีเซล

การแยกสารปนเปื้อน
ในคอนเดนเสท
หุ่นยนต์ตรวจสอบ
ภายในท่อ

การรื้อถอนแท่นและ
อุปกรณ์การผลิต

การคาดการณ์
การกัดกร่อน
ในอุปกรณ์
และการป้องกัน

การเปลี่ยนวัสดุของท่อ
ส�ำหรับติดตั้งในหลุมผลิต
การวัดคลื่นไหวสะเทือน
ระหว่างการขุดเจาะ
การเพิ่มปริมาณ
การผลิตจากแหล่งผลิต
ปิโตรเลียม
การตรวจวัดการไหลของ
ของเหลวใต้พื้นดิน
ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
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ในการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ปตท.สผ. วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการตามขั้นตอน
ในกระบวนการกลั่นกรองเทคโนโลยี (Technology Funnel) ของบริษัท และตั้งเป้าหมายระยะกลางใน 3 มิติ ได้แก่
พัฒนาผลิตภัณฑ์และโครงการใหม่จนถึงขัน
้ น�ำไปใช้จริง

หรือใช้ ในเชิงพาณิชย์

โดยตั้ ง เป้ า หมายสร้ า งธุ ร กิ จ ใหม่ น อกเหนื อ จากธุ ร กิ จ
ผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มจากการพั ฒ นาเทคโนโลยี อ ย่ า งน้ อ ย
5 โครงการ และมี มู ล ค่ า ผลตอบแทนโดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น
จากการใช้เทคโนโลยีในธุรกิจผลิตปิโตรเลียม 350 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ภายในปี 2565

การจดสิทธิบัตร

เป้ า หมายการจดสิ ท ธิ บั ต รอย่ า งน้ อ ย 15 สิ ท ธิ บั ต ร
ภายในปี 2568

การเผยแพร่และรางวัลจากเวทีวิชาการระดับชาติและ

สากล

จากผลการด�ำเนินงานปี 2561 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด�ำเนินการตามแผนขับเคลื่อน (Roadmap) และ
ก้าวหน้าเร็วกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ส่งผลให้บริษัทมีแนวโน้มที่จะได้นวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เป็นเทคโนโลยีใหม่มาสนับสนุน
ธุรกิจหรือสร้างธุรกิจใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงนวัตกรรมเหล่านี้สามารถลดต้นทุนและเพิ่มศักยภาพแล้วกว่า 187 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมได้ดังนี้

งบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิ (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
จ�ำนวน
โครงการ

80

75

12

15

18

2559

2560

2561

61

60

56

40

2561

2560

2559

20

0

การศึกษาเบื้องต้น

1
2
3
4
5

ปี

การศึกษาในห้องปฏิบัติการ
การพัฒนาโครงการต้นแบบ
การพัฒนาโครงการน�ำร่อง
การน�ำไปใช้งานจริง
หรือการใช้เชิงพาณิชย์

โครงการ
พัฒนาเทคโนโลยี

ผลการด�ำเนินงาน
2561

สร้างธุรกิจใหม่
จากการพัฒนาเทคโนโลยี

ค่าใช้จา่ ยทีล่ ดได้
จากนวัตกรรมใหม่

ด�ำเนินการจดสิทธิบตั ร

โครงการ

ล้านดอลลาร์ สรอ.

โครงการ

1

187
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2559

โครงการ
ต้นแบบ

8
10

2560

20

2561
2559

โครงการ
น�ำร่อง

5

2560

3

2561

โครงการ
ที่นำ� ไปใช้งานจริง

5

2559

2
3
3

2560
2561

โครงการ
2559
ที่น�ำไปใช้เชิงพาณิชย์
2560

2561

0
1
1

จ�ำนวนโครงการ/งานวิจัยที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือได้รับรางวัล

การจดสิทธิบัตร (โครงการ)

2559

2560

2561

2560

1 2

4 7

4 48

2 2

ได้รับการตีพิมพ์

39

ได้รับรางวัล

ได้รับสิทธิบัตรแล้ว

2561

1
12
อยู่ในระหว่างขอจดสิทธิบัตร

40
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ความรุ่งเรืความรู
จากองค์
องทางเศรษฐกิ
้ สู่การปรับจเปลี
ของประเทศ
่ยนเพื่ออนาคต
คืองานของเรา

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความส�ำเร็จ
ในการส�ำรวจปิโตรเลียม
Increase Exploration Success

เป้าหมาย

พัฒนาและน�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาช่วยเพิ่มความส�ำเร็จของ
การส�ำรวจปิโตรเลียม ซึง่ จะส่งผลให้ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดำ�เนินการได้ตามแผนงาน

3

100%

โครงการ

ผลงานโดดเด่นที่ประสบความสำ�เร็จในปีนี้

โครงการ Dedicated Processing Center

จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระมวลผลข้ อ มู ล การส� ำ รวจทางธรณี วิ ท ยา
และแปลผลเป็นข้อมูลภาพ ซึ่งพนักงานของบริษัทสามารถ
ด�ำเนินการทั้งหมดด้วยตนเอง
ด�ำเนินการแปลผลข้อมูลแล้วกว่า 30 โครงการ ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายจากการจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกกว่า 6 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2561
ลดความเสี่ยงในขั้นตอนการส�ำรวจและขุดเจาะกว่า 100
ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2561
มีแผนให้บริการกับหน่วยงานภายนอกในอนาคต

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการผลิตปิโตรเลียม
Enhance Production

เป้าหมาย

พัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ น�ำมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ลดค่าใช้จ่าย และลด
ความสูญเสียจากการหยุดผลิตโดยไม่ได้วางแผน

ดำ�เนินการได้ตามแผนงาน

46

100%

โครงการ

ผลงานโดดเด่นที่ประสบความสำ�เร็จในปีนี้

โครงการ LINOPT

พั ฒ นาระบบวางแผนการผลิ ต ด้ ว ยโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์
และหลักการทางคณิตศาสตร์ส�ำหรับแหล่งผลิตที่มีปริมาณ
ปิโตรเลียมน้อย โดยใช้จ�ำนวนหลุมผลิตปริมาณมาก เพื่อให้
ผลิตปิโตรเลียมได้ในปริมาณคุ้มค่าสูงสุด
ได้ผลผลิตตามเป้าหมายด้วยระยะเวลาในการจัดท�ำแผน
สั้นลง คิดเป็นมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี
ได้จดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้น และน�ำเสนอผลงาน
ตีพิมพ์ในการประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ รวมถึง
ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติด้วยเช่นกัน

โครงการ Predictive Maintenance Using AI

พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตรวจติดตามสภาพและ
พยากรณ์โอกาสการเสียหายของอุปกรณ์และเครือ่ งจักรส�ำคัญ
ในกระบวนการผลิต
ป้ อ งกั น เหตุ ก ารณ์ ขั้ น หยุ ด ผลิ ต โดยไม่ ไ ด้ ว างแผน
(Unplanned Shutdown) ท� ำ ให้ ส ามารถเพิ่ ม ปริ ม าณ
การผลิตคิดเป็นมูลค่ากว่า 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ต่อปี
น� ำ ส่ ว นเทคโนโลยี ป ั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ไ ปใช้ ต่ อ ยอดเพื่ อ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานด้านอื่นๆ
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ความรุ่งจากองค์
เรืองทางเศรษฐกิ
ความรู้ สูจ่กของประเทศ
ารปรับเปลี่ยคืนเพื
องานของเรา
่ออนาคต

เทคโนโลยีที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
Green Practices

เป้าหมาย

พั ฒ นาและน� ำ เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ มาใช้ ล ดผลกระทบต่ อ
สิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดในขัน้ ตอนการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม

ดำ�เนินการได้ตามแผนงาน

17

100%

โครงการ
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เทคโนโลยีส�ำหรับธุรกิจใหม่

Technology for New Business

เป้าหมาย

พัฒนาเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจเดิมและ
ก่อตั้งเป็นธุรกิจใหม่ เพื่อเพิ่มความหลากหลายของธุรกิจ

ดำ�เนินการได้ตามแผนงาน

9

100%

โครงการ

ผลงานโดดเด่นที่ประสบความสำ�เร็จในปีนี้

ผลงานโดดเด่นที่ประสบความสำ�เร็จในปีนี้

โครงการ In-Situ Mercury Decontamination for
Pipeline Decommissioning

โครงการ Advanced Lithium-based Battery,
Integrated Offshore Tri-energy Complex

พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บตัวอย่างสิ่งปนเปื้อน สารเคมี และ
วิธีท�ำความสะอาดสิ่งปนเปื้อนในท่อส่งก๊าซฯ และปิโตรเลียม
ใต้ทะเล เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในระยะยาว
หลั ง จากถอนการผลิ ต โดยความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานทั้ ง
ภาครัฐและเอกชนในประเทศ
ช่วยลดค่าใช้จา่ ยการรือ้ ถอนท่อส่งก๊าซฯ เมือ่ มีการใช้งานจริง
ได้ รั บ การรั บ รองสิ ท ธิ บั ต รการประดิ ษ ฐ์ รางวั ล ในระดั บ
นานาชาติ และน� ำ เสนอผลงานตี พิ ม พ์ ใ นการประชุ ม
ทางวิชาการระดับนานาชาติ

ริ เ ริ่ ม โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี ด ้ า นพลั ง งานหมุ น เวี ย น
(Renewable Energy) และระบบกักเก็บพลังงาน (Energy
Storage) ซึ่งมีแนวโน้มจะเติบโตอย่างมากในอนาคต เพื่อ
สร้างศักยภาพและมองหาพันธมิตรในการลงทุนในกลุ่มธุรกิจ
นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีพลังงานสะอาด การบริหารจัดการ
พลั ง งาน และระบบกั ก เก็ บ พลั ง งาน รวมถึ ง มี แ นวโน้ ม
การเติบโตอย่างชัดเจน ซึง่ สอดคล้องกับนโยบายพลังงาน 4.0
ของรัฐบาลที่ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาพลังงานทดแทน
ให้มีเสถียรภาพและส่งเสริมการใช้รถพลังงานไฟฟ้า (Electric
Vehicle – EV)

รักษาฐานราก
ให้แข็งแรง
เพื่อธุรกิจเติบโต
อย่างมั่นคง
“ทรั พ ยากรบุ ค คล” เป็ น รากฐานที่ ส� ำ คั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการ
ด�ำเนินธุรกิจ ปตท.สผ. จึงมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ให้เกิดความเชี่ยวชาญ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรเดียวกัน เรียนรู้
จากความหลากหลาย ทั้งต่างมุมมอง ต่างประสบการณ์ และ
ต่ า งวั ย เพื่ อ ร่ ว มปรั บ เปลี่ ย นและพั ฒ นาองค์ ก รให้ ต อบรั บ
ความท้าทายที่ก�ำลังจะมาถึง
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยั ง ปลู ก ฝั ง แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด ้ า น
ความปลอดภัยกับพนักงาน ผู้ค้า คู่ค้า ผู้รับเหมา ตลอดจน

ทุกคนที่ปฏิบัติงานให้กับ ปตท.สผ. รวมทั้งตอกย�้ำการสร้าง
วั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ซึ่ ง หากปฏิ บั ติ จ นเป็ น นิ สั ย แล้ ว
ทุกคนจะสามารถมาท�ำงานและกลับบ้านได้อย่างปลอดภัย
ทุกวัน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความตระหนักในการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และบริหารความเสี่ยง
ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้ เ กิ ด การท�ำ งานที่ ป ลอดภั ย
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมก้าวไปสู่การเป็น
องค์กรแห่งความเป็นเลิศ แข็งแกร่ง และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับภาคเอกชนไทยได้

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
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การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

ปตท.สผ. เล็ ง เห็ น ถึ ง ความสำ�คั ญ ของการบู ร ณาการระบบ
การบริหารจัดการการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง
และการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk
Management and Compliance – GRC) อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทจะสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้
อย่างยัง่ ยืน โดย ปตท.สผ. ได้สง่ เสริมการดำ�เนินงานตามหลักการ
GRC มาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นากระบวนการ
ในการทำ�งาน รวมถึงระบบงานต่างๆ ควบคู่ไปกับการสื่อสาร
และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน GRC ซึ่งสอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กร EP SPIRIT ในเรื่อง Performance Excellence
และ Integrity and Ethics รวมทัง้ ได้กำ�หนดโครงสร้างการกำ�กับ
ดูแล (Governance Structure) ให้เป็นไปตามหลักการวางแนว
ป้องกันในสามระดับ (The Three Lines of Defense Model)
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ แรก

(First Line of Defense) คื อ
หน่วยงานต่างๆ ทีต่ อ้ งกำ�กับดูแลงานของตนให้มกี ารบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตลอดจน
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ ที่ ส อง (Second Line of Defense)
คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบในภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมาย

กฎเกณฑ์ และนโยบายต่างๆ ที่ใช้ในองค์กร และทำ�หน้าที่
ในการกำ�หนดกฎเกณฑ์ รวมทั้งกำ�กับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ดังกล่าว
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบระดั บ ที่ ส าม (Third Line of Defense) คื อ
หน่วยงานตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายนอก ทำ�หน้าที่
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงาน
ต่างๆ ทั้งในระดับแรกและระดับที่สองอย่างเป็นอิสระ
ปตท.สผ. ได้กำ�หนดให้ GRC เป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์ของบริษัท
ในการช่วยผลักดันและสนับสนุนให้การดำ�เนินการตามกลยุทธ์
ประสบความสำ�เร็จและบรรลุเป้าหมายองค์กร ดังนั้นจึงได้
จัดทำ�แผนการดำ�เนินงาน 5 ปี โดยใช้ตั้งแต่ปี 2560 - 2565
เพื่อกำ�หนดทิศทางการดำ�เนินการด้าน GRC ให้มีการพัฒนา
อย่างเข้มแข็ง โดยจะมีการทบทวนความเหมาะสมของแผนการ
ดำ�เนินงาน 5 ปีเป็นประจำ�ทุกปี ทั้งนี้ ปตท.สผ. ตั้งเป้าหมายว่า
ภายในปี 2565 วัฒนธรรมองค์กรด้าน GRC จะมีความยั่งยืน
ซึ่งหมายถึงพนักงานทุกระดับเข้าใจ ยอมรับ และปฏิบัติตาม
หลักการ GRC ได้อย่างถูกต้อง โดยมีกระบวนการทำ�งานต่างๆ
ที่สอดคล้องตามหลักการ GRC ประกอบด้วย
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แผนการด�ำเนินงาน 5 ปี ด้าน GRC
ปตท.สผ. มุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรต้นแบบด้าน GRC
ของบริษัทจดทะเบียนไทย
GRC
เสริมสร้าง
ความตระหนักรู้
ปี 2560

ยกระดับ
ความเข้าใจ
และความ
เห็นชอบ
ปี 2561

การยอมรับ
และบูรณาการ
ปี 2563

รักษา
วัฒนธรรม
และระบบ GRC
อย่างยั่งยืน
ปี 2565

นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำกิจกรรมการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง
โดยการสือ่ สารภายในองค์กรเน้นทีเ่ ป้าหมายของการบูรณาการ
GRC และการสร้างความตระหนักรู้ว่า GRC คือเรื่องทีพ่ นักงาน
ใช้ในการด�ำเนินการเป็นประจ�ำ รวมทั้งการสื่อสารเรื่อง GRC
จากผู ้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง โดยการปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ห็ น เป็ น แบบอย่ า ง
(Tone from the Top) ทีเ่ น้นการส่งเสริมด้านจริยธรรม (Integrity)
ขณะเดียวกัน ปตท.สผ. ตระหนักดีวา่ ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในระบบธุรกิจ
(Business Ecosystem) มีส่วนส�ำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร
ให้ประสบความส�ำเร็จตามแนวทาง GRC จึงได้มีการสื่อสาร
มาตรการทางด้าน GRC ไปถึงบุคคลภายนอกให้ทราบด้วย
อาทิ กลุ่ม ผู ้ ร่ ว มทุ น กลุ่ม คู่ค ้ า ตลอดจนการจั ด งานเสวนา
“ขับเคลือ่ นความยัง่ ยืนเชิงรุก: Driving Proactive Sustainability”
โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วมเป็นวิทยากร แลกเปลี่ยน
แนวปฏิบัติด้าน GRC ของ ปตท.สผ. ในการขับเคลื่อนธุรกิจ
สู่ความยั่งยืน อีกทั้งยังได้แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติของ ปตท.สผ.
กั บ บริ ษั ท เอกชนที่ ส นใจ รวมถึ ง หน่ ว ยงานก� ำ กั บ ดู แ ล เช่ น
ส�ำนักงานคณะกรรมการก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
(ก.ล.ต.) และธนาคารแห่งประเทศไทยด้วย

ปตท.สผ. ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Money Channel และ
นิตยสาร Money & Wealth

จัดงานเสวนา “ขับเคลื่อนความยั่งยืนเชิงรุก”

ในวั น ที่ 14 สิ ง หาคม 2561 ให้ แ ก่ บ ริ ษั ท จดทะเบี ย น
นักลงทุน และประชาชนทัว่ ไป เพือ่ แลกเปลีย่ นแนวปฏิบตั ิ
ด้ า นการกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย ง
และการกำ�กับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ เพื่อขับเคลื่อน
ธุรกิจสู่ความยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วม 350 คน และมีผู้ชม
รายการผ่านสื่อออนไลน์ 3,100 คน โดยประมาณ

ในปี 2561 บริษัทมีการดำ�เนินการด้าน GRC ที่สำ�คัญ
ตั้ ง แต่ การดำ�เนินการภายในองค์กร ตลอดจนการสร้าง
ความตระหนักรู้ในด้าน GRC ไปยังบุคคลภายนอก เพื่อ
ขับเคลื่อนการดำ�เนินธุรกิจตามหลักการ GRC เช่น
การปรับปรุงคู่มือ GRC

(GRC Management System Manual)

โดยปรับเปลีย่ นกรอบแนวทางการด�ำเนินการ
ตามแนวทางปฏิ บั ติ ส ากลของ Open
Compliance and Ethics Group (OCEG)
การปรับปรุงกระบวนการท�ำงานระหว่างหน่วยงาน

ที่เป็นผู้รับผิดชอบระดับที่สอง
เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพและลดความซ�ำ้ ซ้อนใน
การท�ำงาน โดยเริม่ จากหน่วยงานบรรษัทภิบาล
หน่ ว ยงานบริ ห ารความเสี่ ย ง หน่ ว ยงาน
ก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หน่วยงาน
ควบคุมภายใน หน่วยงานตรวจสอบภายใน
(ระยะที่ 1) และหน่วยงานประกันภัย (ระยะ
ที่ 2) และมีแผนการด�ำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ไปยังหน่วยงานอื่นๆ ในปี 2562

การจัดท�ำ GRC Integrated Report

เพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานในภาพรวม
ด้าน GRC แก่ฝ่ายจัดการเป็นรายไตรมาส
การให้ ที่ ป รึ ก ษาภายนอกซึ่ ง เป็ น อิ ส ระและมี ค วาม

เชี่ ย วชาญในด้ า น GRC เข้ า มาประเมิ น ผลการ
ด�ำเนินการในช่วงไตรมาส 4
เพื่อการวางแผนพัฒนาการด�ำเนินการด้าน
GRC อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ จากการประเมินผล
พบว่าระดับวัฒนธรรมองค์กรด้าน GRC
ของ ปตท.สผ. มีความเข้มแข็ง โดยพนักงาน
ในทุกระดับให้ความส�ำคัญกับ GRC และ
เชือ่ มัน่ ว่า GRC จะช่วยท�ำให้องค์กรสามารถ
เติ บ โตได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น อี ก ทั้ ง พนั ก งาน
รู ้ สึ ก ว่ า ได้ รั บ การสนั บ สนุ น อย่ า งเต็ ม ที่
ให้ด�ำเนินการตามหลักการ GRC ในการ
ปฏิบัติงาน อย่างไรก็ตามยังคงต้องมีการ
พั ฒ นาในเรื่ อ งการสื่ อ สารและฝึ ก อบรม
ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น
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การจัดการข้อร้องเรียน
ปตท.สผ. กำ�หนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการ
ให้ความคุ้มครอง เพื่อให้การดำ�เนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และเป็นไปตามมาตรฐาน
สากล โดยสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนทางจดหมายหรืออีเมล
ถึงกรรมการ ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงาน
เลขานุการบริษัท และการส่งผ่านระบบการรับเรื่องร้องเรียน
ของ ปตท.สผ. ในเว็บไซต์ของบริษทั ทัง้ นีห้ น่วยงานบรรษัทภิบาล
สายงานเลขานุการบริษัท เป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร
จั ด การรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของ ปตท.สผ. ตามที่ กำ�หนดไว้

หัวข้อ

ในระเบี ย บการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและการให้ ค วามคุ้ ม ครอง
ของ ปตท.สผ.
ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางการรับ
เรื่องร้องเรียนต่างๆ จำ�นวน 10 เรื่อง เมื่อพิจารณาความเพียงพอ
และความชัดเจนของพยานหลักฐานแล้ว รับเป็นเรื่องร้องเรียน
จำ�นวน 6 เรื่อง ซึ่งดำ�เนินการแล้วเสร็จจำ�นวน 5 เรื่อง และ
อยู่ ร ะหว่ า งการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง จำ�นวน 1 เรื่ อ ง โดยมี
รายละเอียดดังนี้

ปี 2560

ปี 2561

การเปลี่ยนแปลง

จำ�นวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง

8

10

25%

ประเภทของผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
บุคคลภายนอกองค์กร
บุคคลภายในองค์กร
ไม่เปิดเผยตัวตน

4
2
2

2
7
1

50%
250%
50%

จำ�นวนเรื่องที่รับเป็นเรื่องร้องเรียนเมื่อพิจารณา
ความชัดเจนและเพียงพอของพยานหลักฐานแล้ว

7

6

14%

จำ�นวนเรื่องที่พบการกระทำ�ผิด

3

3

-

จากการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริ ง ตามขั้ น ตอนของระเบี ย บการ
รับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พบการกระท� ำผิด
ตามระเบียบการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
ปตท.สผ. และ/หรือการทุจริต จ�ำนวน 3 เรื่อง และได้ลงโทษ
ทางวินัยตามระเบียบบริษัทว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
พ.ศ. 2548 ประกอบด้วย

ทั้งนี้ ทั้ง 3 กรณีไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบหรือความเสียหาย
ทางการเงินต่อบริษทั โดยหน่วยงานบรรษัทภิบาลได้แจ้งผลสรุป
ของเรื่องร้องเรียนที่ด�ำเนินการแล้วเสร็จแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
(แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท รวมถึงน�ำผลสรุปของ
การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงการควบคุมภายในด้วย

1. การไม่เปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้บริษัททราบ
เกี่ยวกับการรับบุคคลเข้าท�ำงาน
2. การใช้ข้อมูลของบริษัทเพื่อกิจกรรมส่วนบุคคล
3. การทุจริตในการจัดหาประเภทวงเงินต�่ำกว่า 500,000 บาท
ซึง่ มีมลู ค่ารวมของการจัดหาทีเ่ กีย่ วกับการกระท�ำผิด เป็นเงิน
ทั้งสิ้นประมาณ 1.2 ล้านบาท

อนึ่ง ในปี 2561 มีการแก้ไขระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและ
การให้ความคุ้มครอง เพื่อให้กระบวนการด�ำเนินการมีความ
ชัดเจน ครอบคลุม และเหมาะสมยิ่งขึ้น รวมถึงเป็นไปตาม
แนวปฏิบัติที่ดี เช่น การเพิ่มเติมเรื่องการเยียวยา การรายงาน
ข้ อ มู ล ให้ ห น่ ว ยงานราชการตามที่ ก ฎหมายก� ำ หนด เป็ น ต้ น
โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2562 นอกจากนี้ยังมี
การปรับปรุงระบบการรับเรื่องร้องเรียนให้เป็นการสื่อสาร 2 ทาง
เพื่อให้การติดต่อสื่อสารกับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น และแก้ไขขั้นตอนการด�ำเนินการให้สอดคล้องกับการ
ปรับปรุงระเบียบการรับเรื่องร้องเรียน
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การบริหารจัดการความเสี่ยง
ด้วยมุมมองการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบบูรณาการ (Integrated Risk Management) ประกอบกับกลยุทธ์เพิ่มการลงทุน
ในธุรกิจใหม่ซึ่งมาพร้อมกับโอกาสทางธุรกิจและความเสี่ยงในรูปแบบที่แตกต่างไปจากเดิม การพิจารณาถึงปัจจัยความเสี่ยง
และผลกระทบใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อองค์กรจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ ปตท.สผ. จึงด�ำเนินการปรับปรุงการก�ำกับดูแล
และบริหารจัดการความเสี่ยง โดยปรับบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงให้ครอบคลุมการก�ำกับดูแลความเสี่ยง
ในการด�ำเนินธุรกิจใหม่ ตลอดจนพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) อย่างรอบคอบ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าวเพือ่ ให้สอดรับกับแผนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทและเหมาะสมกับทิศทางการเติบโตขององค์กรในการต่อยอดธุรกิจใหม่ของ
บริษัท

การบริหารจัดการความเสี่ยงในพื้นที่ปฏิบัติงาน
ในปี 2561 โครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ผ่านการรับรองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจตาม
มาตรฐาน ISO 22301:2012 เพิม่ เติมจากส�ำนักงานใหญ่และโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ซึ่งได้ผ่าน
การรับรองระบบดังกล่าวในปี 2560
ตั ว อย่ า งประเด็ น ความเสี่ ย งส� ำ คั ญ ที่ มี ผ ลต่ อ ธุ ร กิ จ การผลิ ต
ก๊าซธรรมชาติของโครงการซอติก้า พร้อมทั้งมาตรการลดโอกาส
การเกิดและลดผลกระทบ
ความเสี่ยงที่ฐานผลิต

ความเสี่ยงด้านความเสียหายต่อฐานผลิตหรือท่อก๊าซฯ ใต้ทะเล
โดยการใช้มาตรการป้องกันและมาตรการความปลอดภัย เช่น
ระบบเรดาร์แจ้งเตือนภัยล่วงหน้า การใช้เรือเข้าแทรกแซงเพื่อ
เปลี่ยนทิศทางเรือ และระบบการระงับการด�ำเนินงานชั่วคราว
ความเสี่ ย งด้ า นความเสี ย หายต่ อ อุ ป กรณ์ ห ลั ก ป้ อ งกั น โดย
การซ่อมบ�ำรุง การตรวจสอบอุปกรณ์ใต้ทะเลอย่างสม�่ำเสมอ
การใช้อุปกรณ์ที่ทนต่อแผ่นดินไหว และการลดความเสียหาย
จากการกัดกร่อน เป็นต้น
ความเสี่ยงเรื่องก๊าซรั่วไหลและติดไฟที่อาจส่งผลกระทบต่อ
ฐานผลิตหรืออุปกรณ์หลักของการผลิตมีมาตรการส�ำคัญ ได้แก่
ระบบตรวจจั บ ก๊ า ซฯ และอั ค คี ภั ย ระบบตรวจสอบอุ ป กรณ์
ซึ่งไม่ติดระเบิด การใช้กล้อง CCTV การส�ำรวจฐานปฏิบัติการ
แผนตอบสนองเหตุฉุกเฉิน การจัดเก็บอะไหล่ส�ำคัญที่หน้างาน
และการติดตั้งอุปกรณ์ส�ำรองที่ฐานผลิตใกล้เคียง
ความเสี่ยงที่ส�ำนักงาน

บริษัทมีแผนรับมือความเสี่ยงด้านการชุมนุมประท้วงปิดล้อม
ตึกส�ำนักงาน กรณีเกิดอัคคีภัยหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินอื่น โดยมี
แผนส� ำ รองเพื่ อ ย้ า ยสถานที่ ท� ำ งานไปยั ง ส� ำ นั ก งานชั่ ว คราว
ที่ติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องมือจ�ำเป็นซึ่งปรับใช้งานได้รวดเร็ว
ติดตั้งและตรวจสอบระบบแจ้งเตือน เช่น ระบบตรวจจับควัน
การเปิดห้องบัญชาการและสื่อสารเหตุฉุกเฉินในภาวะวิกฤติ
พร้อมทั้งซักซ้อมและทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นประจ�ำ

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
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การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานไม่เพียงป้องกันผลกระทบต่อธุรกิจและชื่อเสียงขององค์กร แต่ยังเพิ่มประสิทธิภาพการดำ�เนินงาน
ความโปร่งใส ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างบริษัทกับคู่ค้า โดยมีกรอบการบริหารจัดการครอบคลุมตั้งแต่การคัดเลือกผู้ค้า
คู่ ค้ า การบริ ห ารจั ด การความเสี่ ย งของคู่ ค้ า ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และการกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี หรื อ ESG ตลอดจน
การสานสัมพันธ์และยกระดับศักยภาพของคู่ค้า โดยนำ�เทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการให้
เป็นระบบมากยิ่งขึ้นในแต่ละขั้นตอน ดังนี้

นโยบายการจัดซื้อจัดหาอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. มีการกำ�หนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้าในการดำ�เนินธุรกิจ จริยธรรมธุรกิจ สิทธิมนุษยชน อาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และความคาดหวังด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุด รวมทั้งลดความเสี่ยงสำ�หรับกิจกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดซื้อจัดหาและการทำ�สัญญาของกลุ่มบริษัท ปตท. โดยในปี 2561 มีประเด็นสำ�คัญต่างๆ ดังนี้

การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว
เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน โดยได้มีการก�ำหนดแผนงานการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวของ ปตท.สผ.
(PTTEP Green Procurement Roadmap) ซึ่งเริ่มจัดท�ำเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวส�ำหรับแต่ละกลุ่มงานตั้งแต่ปี 2560 โดยมี
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทยรับหน้าที่ตรวจประเมินเกณฑ์ที่ได้จัดท�ำขึ้น รวมทั้งจัดท�ำแนวทางการประเมินความเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม
สำ�หรับปี 2561 ได้จดั ทำ�เกณฑ์ฯ แล้วรวมทัง้ สิน้ 10 กลุ่มงาน เพิ่มเติมจากปี 2560 ซึ่งมี 6 กลุ่มงาน โดยกลุ่มงานที่เพิม่ เติม ได้รับคัดเลือก
มาจากงานทีจ่ ะมีแผนการจัดซือ้ จัดจ้างในปี 2561 มูลค่างาน และกลุม่ งานทีอ่ าจมีผลกระทบกับสิง่ แวดล้อม ทัง้ นีม้ ลู ค่าการจัดซือ้ จัดจ้าง
สีเขียวคิดเป็นร้อยละ 4 ของมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดในปี 2561 โดยมีเป้าหมายเพิ่มเป็นร้อยละ 30 ในปี 2565

สัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว (ล้านดอลลาร์ สรอ.)
0.904
(ร้อยละ 0.1)

5.99
(ร้อยละ 0.7)

44.5*
(ร้อยละ 4.0)

ร้อยละ

4*

เป้าหมาย
ปี 2561

2559
2560
2561
* มูลค่าการจัดซื้อที่สอดคล้องตามเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 16 กลุ่มงาน โดยเริ่มตั้งเป้าหมาย
สัดส่วนการจัดซือ้ สีเขียวในปี 2561
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การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าในระดับท้องถิ่น
เพื่อส่งเสริมธุรกิจภายในประเทศ ปตท.สผ. สนับสนุนคู่ค้าในระดับท้องถิ่นที่สามารถพัฒนาสินค้าและบริการด้วยนวัตกรรมต่างๆ
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและข้อก�ำหนดของ ปตท.สผ. โดยในปี 2561 มีสัดส่วนของการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้า
ในระดับท้องถิ่นแต่ละหน่วยธุรกิจในประเทศต่างๆ ดังนี้

การจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการจากคู่ค้าในระดับท้องถิ่น
ร้อยละ
80
60

99 98 100

100 99 100

100
60 61

79

66
51

40
19

20
ไทย

76

62
51

46**

27*
14

เมียนมา

ออสเตรเลีย

แคนาดา

แอลจีเรีย

อื่นๆ

2559
2560
2561

* มูลค่าการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาน้อยกว่าประเทศอื่น เนื่องจากจำ�นวนคู่ค้าในระดับ
ท้องถิ่นที่ผ่านมาตรฐานมีจำ�นวนน้อย
** มูลค่าการจัดซื้อจัดหาสินค้าและบริการในประเทศออสเตรเลียลดลง เนื่องจากมีการขายแหล่ งมอนทาราออกไปเมื่อวันที่
1 มกราคม 2561

แนวปฏิบัติที่ดีสำ� หรับผู้ค้า
บริษัทได้พัฒนาแนวปฏิบัติที่ ดี สำ�หรั บ ผู้ ค้ า และคู่ ค้ า เพื่ อ ช่ ว ย
บริหารความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี (ESG) อีกทั้งยังเพิ่มและพัฒนาศักยภาพของผู้ค้า
และคู่ค้า โดยเฉพาะการรองรับกฎหมายภาครัฐใหม่ๆ ที่อาจ
ขาดความเข้าใจจนส่งผลให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดความล่าช้า
แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี สำ�หรั บ ผู้ ค้ า และคู่ ค้ า จึ ง มี ส่ ว นสำ�คั ญ ในการ
ผลักดันให้ธุรกิจของ ปตท.สผ. ราบรื่นและบรรลุวัตถุประสงค์
ขององค์กรได้
โดยในปี 2561 บริ ษั ท ได้ พั ฒ นามาตรฐาน ระเบี ย บ และ
กระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยงในห่วง
โซ่อุปทาน ได้แก่
ปรั บ ปรุ ง เอกสารแนวทางการปฏิ บั ติ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ของผู้ค้า
โดยให้ผคู้ า้ และคูค่ า้ นำ�นโยบายและแนวทางการปฏิบตั ิ
ดังกล่าวของ ปตท.สผ. ไปสือ่ สารและกำ�หนดแนวทาง
แก่คคู่ า้ ของตนเอง ทัง้ คูค่ า้ ทางตรง (Tier 1 Supplier)
และคูค่ า้ ทางอ้อม (Non-tier 1 Supplier) ใน 4 ด้าน คือ
1) จริยธรรมทางธุรกิจ 2) สิทธิมนุษยชน 3) อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 4) การบริหารจัดการสิง่ แวดล้อม

จัดทำ�คู่มือการตรวจประเมินคู่ค้าด้านสิ่งแวดล้อม
สังคม และการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
เพื่ อ สร้ า งความตระหนั ก ให้ คู่ ค้ า ดำ�เนิ น การตาม
แนวทางการปฏิบัติที่ยั่งยืน และลดความเสี่ยงใน
ด้ า น ESG ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ตลอดทั้ ง ห่ ว งโซ่ อุ ป ทาน
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง ปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ ระบบการ
บริหารจัดการด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights
Management System Guideline) ในส่วนของ
การมีส่วนร่วมของคู่ค้า จรรยาบรรณของคู่ค้า สิทธิ
แรงงาน เป็นต้น และสื่อสารแก่คู่ค้าทางตรง เพื่อ
ลดความเสี่ยงที่ไม่สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชน
ของบริษัท และไม่ขัดต่อหลักกฎหมาย
ปรับปรุงระเบียบการจัดหาภายในบริษัท
ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อรักษาประโยชน์สูงสุด คัดเลือกคู่ค้าที่มีศักยภาพ
ผ่ า นกระบวนการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
(e-bidding) และยังเพิ่มความโปร่งใส ตรวจสอบได้

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
ร่วมพัฒนาคู่ค้า สู่ความยั่งยืน
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การบริหารจัดการกลุ่มสินค้าและบริการเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด

ความเสี่ยงจากการจัดหา (Risk)

ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการกลุ่มสินค้าและบริการ (Category Management) ตามมูลค่าและความเสี่ยง และมีการวิเคราะห์
ตลาดและความต้ อ งการภายในอยู่ เ สมอ เพื่ อ กำ�หนดกลยุ ท ธ์ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด หาให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด ทั้ ง ในด้ า นต้ น ทุ น
การจัดส่งที่ตรงเวลา และให้ตรงตามมาตรฐาน นำ�ความเสี่ยงด้าน ESG มาร่วมพิจารณาในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้
เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัท ดังภาพ

อำ�นาจต่อรองขึ้นกับผู้จัดหาวัตถุดิบ
(Bottleneck)

คู่ค้าระดับกลยุทธ์
(Critical Vendor)

เน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการให้บริการ

ราคา และความปลอดภัย หรือสัญญาระยะกลาง
มีการกำ�หนดตัวชีว้ ด
ั ในการทำ�งานและมีการประชุม
เพื่อติดตามคุณภาพในการให้บริการทุกไตรมาส

คู่ค้าทั่วไป (Routine)

สามารถเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจได้ด้วยการหาโอกาส

ทางธุรกิจผ่านนวัตกรรมต่างๆ ร่วมกัน
จัดซื้อมูลค่าสูงระดับภูมิภาคหรือระดับโลก เพื่อให้
ได้ประสิทธิภาพทางด้านต้นทุนสูงสุด
เน้นสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจในระยะยาว

อำ�นาจต่อรองขึ้นกับผู้ซื้อ (Leverage)

บริหารจัดการตามแนวนโยบายที่ ปตท.สผ. ประกาศ

สำ�หรับคู่ค้า
ให้ความสำ�คัญกับราคา
จัดทำ�สัญญาแบบซื้อครั้งเดียว หรือสัญญาระยะสั้น
เช่น การทำ�ข้อตกลงด้านราคา

ให้ความสำ�คัญกับความคุ้มค่าของสินค้าหรือบริการ

ผ่านการบริหารจัดการสัญญา
เน้นการใช้กลยุทธ์การทำ�สัญญา เช่น การทำ�สัญญา
ทีร่ ะบุราคาไว้ลว่ งหน้า เพือ่ เรียกใช้เป็นครัง้ ๆ ภายหลัง
(Call-off) หรือสัญญาระยะสั้น
มีการกำ�หนดตัวชีว้ ด
ั ในการทำ�งาน และมีการประชุม
เพื่อติดตามคุณภาพในการให้บริการปีละครั้ง

ความสำ�คัญของสินค้าหรือบริการต่อธุรกิจ (Profit Potential)

เพิ่มมูลค่า

ตั้งเป้าหมายร่วมกัน
เน้นการบริหาร
สัญญา

คู่ค้าระดับ
กลยุทธ์

Strategic Suppliers

อ�ำนาจต่อรองขึ้นกับ
ผู้จัดหาวัตถุดิบ

โอกาสการสร้างมูลค่า
และระดับการบริหาร
ความสัมพันธ์
กับผู้ค้า

Key Suppliers

อ�ำนาจต่อรองขึ้นกับผู้ซื้อ
Managed Suppliers

คู่ค้าทั่วไป
General Suppliers

นอกจากนี้ การบริหารกลุ่มสินค้าและบริการยังใช้ในการจัดกลุ่มคู่ค้าเพื่อใช้ในการบริหารความสัมพันธ์ (Supplier Relationship
Management) และนำ�ไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดหา เพื่อให้สอดคล้องกับประเภทของกลุ่มสินค้าและบริการ
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คู่ค้าของ ปตท.สผ. ในปี 2561
ในปี 2561 ปตท.สผ. มีจำ� นวนคู่ค้าในแต่ละประเทศ แบ่งเป็นหมวดหมู่ดังภาพด้านล่าง

ไทย

เมียนมา

แคนาดา

แอลจีเรีย

ล้านดอลลาร์ สรอ.

ล้านดอลลาร์ สรอ.

ล้านดอลลาร์ สรอ.

ล้านดอลลาร์ สรอ.

886

219

2.3

1.9

คู่ค้าทางตรงของประเทศไทยมีทั้งหมด 2,575 ราย
มีมูลค่าการจัดซื้อรวม 886 ล้านดอลลาร์ สรอ. แบ่งตามหมวดหมู่ของสินค้าและบริการได้ดังนี้

การก่อสร้างแท่น
หลุมผลิตปิโตรเลียม
3 คู่ค้า
142 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ร้อยละ 16)

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1,771 คู่ค้า
387 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ร้อยละ 38)

คู่ค้าสำ�คัญ
(Critical Supplier)

36 ราย

(ร้อยละ 1.4 ของคู่ค้าทั้งหมด)
มูลค่าการจัดซื้อรวม

การขุดเจาะ
149 คู่ค้า
206 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ร้อยละ 23)
การขนส่ง
169 คู่ค้า
150 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ร้อยละ 17)
กลุ่มงานการซ่อมบ�ำรุง
483 คู่ค้า
51 ล้านดอลลาร์ สรอ. (ร้อยละ 6)
คู่ค้าทางอ้อมที่สำ�คัญ
(Critical Non-tier 1 Supplier)

55 ราย

539 ล้านดอลลาร์ สรอ.

(ร้อยละ 61 ของมูลค่าการจัดซื้อทั้งหมด)

คู่ค้าส�ำคัญของบริษัทร้อยละ 80 มาจาก 6 กลุ่มงานหลัก คือ กลุ่มงานการก่อสร้างแท่นหลุมผลิตปิโตรเลียม (Wellhead Platform),
กลุ่มงานขุดเจาะ (Drilling), กลุ่มงานขนส่งและโลจิสติกส์, กลุ่มงานบริการท่อกรุ ท่อผลิต และอุปกรณ์ (Casing, Tubing and
Accessories), กลุ่มงานซ่อมแซมเครื่องปั่นไฟ (Turbine Compressor Maintenance) และกลุ่มงานการหยั่งหลุมเจาะ (Wireline
Cased Hole Logging and Perforation)

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
ร่วมพัฒนาคู่ค้า สู่ความยั่งยืน
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จัดซื้อจัดจ้างมีคุณภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
ปตท.สผ. เพิ่มโอกาสจัดหาผู้ค้าคุณภาพดี โดยเพิ่มสัดส่วน
การจัดหาด้วยวิธีประมูลเป็นร้อยละ 80 ของมูลค่าการจัดหา
ในปี 2561 ซึ่งไม่เพียงเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ค้าที่มีศักยภาพ
เข้าร่วมนำ�เสนอสินค้าและบริการที่ตรงต่อความต้องการของ
บริษัท แต่ยังสามารถช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย
นอกจากนี้ยังมีการจัดการผู้ค้าด้วยการควบคุมและประเมิน
การทำ�งานของผู้ค้า เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานและข้อตกลงตาม
สัญญา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE)

ประเด็นส�ำคัญในกระบวนการจัดหาอย่างยั่งยืน
การแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ด� ำ เนิ น การจั ด หาโดยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น เพื่ อ ให้ เ กิ ด
ความโปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ด� ำ เนิ น การจั ด หาให้ ส อดคล้ อ งกั บ กฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารจัด ซื้อจัด จ้า งและการบริห ารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และตรวจสอบขั้นตอนการด�ำเนินงานให้สอดคล้อง
กับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

การประเมินคัดเลือกผู้ค้า

ปรับปรุงวิธีการประเมินคัดเลือกผู้ค้า โดยน�ำการประเมิน
แบบให้น�้ำหนักด้านคุณภาพ-ราคามาใช้คัดเลือกผู้ค้า เพื่อ
ให้ได้ผู้ค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม ตามขั้นตอน
การจัดซื้อที่โปร่งใส ตรวจสอบได้

ปรับปรุงกระบวนการจัดหา

ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้จัดท�ำแผนปรับปรุงกระบวนการ
จัดหา การอนุมัติ การคัดเลือก ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
และคล่องตัวมากขึ้น อีกทั้งน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์
ใช้ในกระบวนการจัดหาเพื่อความรวดเร็ว ถูกต้องแม่นย�ำ
และมี ก ารแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล กั น ตลอดเวลา เช่ น การขอ
ใบเสนอราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-RFQ และน�ำหลักการบริหาร
จัดการกลุ่มสินค้าและบริการ (Category Management)
มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดหาเพื่อให้สอดคล้อง
กับประเภทของกลุ่มสินค้าและบริการต่างๆ

ประเด็นส�ำคัญในการบริหารสัญญา
การสื่อความแนวปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า

ปตท.สผ. ให้ความสำ�คัญกับการสื่อสารสร้างความร่วมมือ
กับคู่ค้า โดยเน้นสร้างความเข้าใจในมาตรฐานและกลยุทธ์ที่
ปตท.สผ. กำ�หนด ซึ่งไม่เพียงแต่จะทำ�ให้คู่ค้าสามารถปฏิบัติ
ตามความคาดหวังของบริษัทได้อย่างสมบูรณ์ แต่ยังช่วย
พัฒนาศักยภาพของคู่ค้าและสร้างความก้าวหน้าเชิงธุรกิจ
รวมถึงความเป็นทีมที่มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันของทั้ง 2 ฝ่าย

ในปี 2561 บริษัทสื่อสารนโยบายและแนวทางปฏิบัติงาน
ด้ า นการบริ ห ารจั ด การห่ ว งโซ่ อุ ป ทานผ่ า นกิ จ กรรมและ
โครงการต่างๆ ดังเช่น การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics) และการจัดสัมมนา
ผู้ ค้ า และคู่ ค้ า (Vendor Symposium) เพื่ อ สื่ อ สารเรื่ อ ง
ความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของห่วงโซ่อุปทานใน
ระดับสากล และการเริม่ ต้นพัฒนาการดำ�เนินงานอย่างยัง่ ยืน
ด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และการกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ไปใช้ในธุรกิจของคู่ค้า โดยมีกิจกรรมสื่อความทั้งสิ้น 2 ครั้ง
มีผู้เข้าร่วมการสัมมนาและกิจกรรมสื่อความทั้งสิ้น 96 คน
หรือครอบคลุมร้อยละ 6 ของคู่ค้าทั้งหมด
การตรวจประเมินคู่ค้า

กำ�หนดมาตรการการบริหารจัดการผู้ค้ารวมถึงการตรวจ
ประเมิ น เพื่ อ ให้ มั่ น ใจได้ ว่ า ผู้ ค้ า ปฏิ บั ติ ต ามข้ อ กำ�หนด
ตามมาตรฐานสากล รวมถึงความสามารถในการผลิตของ
ผู้ จั ด จำ�หน่ า ย เพื่ อ บรรลุ เ ป้ า หมายในการรั ก ษาคุ ณ ภาพ
ของสิ น ค้ า และบริ ก าร เช่ น การตรวจประเมิ น คู่ ค้ า ด้ า น
สิ่ ง แวดล้ อ ม สั ง คม และการกำ�กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ใ น
การดำ�เนินธุรกิจ (ESG On-site Audit) การตรวจเยี่ยมผู้ค้า
(Key Supplier Site Visit) เพื่อให้คู่ค้าปฏิบัติสอดคล้องกับ
จรรยาบรรณในการดำ�เนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

ปตท.สผ. สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
ต้านคอร์รัปชันโดย

เข้าร่วมโครงการ
จัดทำ�ข้อตกลงคุณธรรม
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
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รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
ร่วมพัฒนาคู่ค้า สู่ความยั่งยืน

สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในห่วงโซ่อุปทาน

การตรวจประเมินคู่ค้าในประเทศไทยในปี 2561

100%

149

คู่ค้าใหม่ของ ปตท.สผ.
ราย
ผ่านการคัดกรองด้วยเกณฑ์ประเมิน
ด้านศักยภาพเชิงธุรกิจของคู่ค้า ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
สังคม และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
สิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงาน

ขยายการตรวจประเมินแบบลงพื้นที่
(On-site Audit) ไปยังคู่ค้าทางตรง
26 ราย

ครอบคลุมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น
ประเมินความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ลงพื้นที่ตรวจสอบด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมคู่ค้า
ราย
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ใน 3 ปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ประเมินความเสี่ยง
คู่ค้าทางตรง
ราย
(ร้อยละ 39)

คู่ค้าทางอ้อมที่มีความส�ำคัญต่อบริษัท
ราย
(ร้อยละ 35)

1,100

100

100%

100%

คู่ค้าที่มีความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืนในระดับสูง
จากการประเมินในปี 2560
ด�ำเนินการครบถ้วน
และได้รับผลประเมิน
ในระดับที่ดี และดีเยี่ยม
จึงไม่ต้องจัดท�ำแผนปรับปรุง
เพิ่มเติม

คู่ค้าที่มีความเสี่ยง
ด้านความยั่งยืนในระดับสูง
ในปี 2561 ทั้งสิ้น 7 ราย
ได้รับผลประเมินในระดับที่ดี
และดีเยี่ยม จึงไม่ต้องจัดท�ำ
แผนและแนวทางการแก้ ไข
(Corrective Action Plan)

การบริหารสินค้าคงคลังเพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์
เพื่อบริหารมูลค่าสินค้าคงคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ปตท.สผ. เริ่มโครงการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง โดยมุ่งเน้นจัดการคลัง
สำ�หรั บ โครงการบงกช อาทิ ต ย์ และเอส 1 ซึ่ ง มี มู ล ค่ า สิ น ค้ า คงคลั ง สู ง เป็ น ร้ อ ยละ 92 ของมู ล ค่ า สิ น ค้ า คงคลั ง ทั้ ง หมด
จากการดำ�เนินงานสามารถลดมูลค่าลงได้ร้อยละ 12.8 เทียบกับเป้าหมายร้อยละ 8

ประเด็นส�ำคัญด้านการบริหารสินค้าคงคลัง
ทบทวนการบริหารจัดการพัสดุ
ตั้ ง แต่ ก ารออกแบบ คุณลัก ษณะ การจัด หา
จัดเก็บ เบิกจ่ายและจ�ำหน่าย ให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการควบคุมภายใน
ของบริษทั และกฎระเบียบทางราชการทีเ่ กีย่ วข้อง
ลดการจัดเก็บพัสดุคงคลัง
โดยใช้หลักการการบริหารสินค้าคงคลังโดยผูค้ า้
(Vendor Managed Inventory – VMI) ขจัด
ปัญหาการขาดสินค้าคงคลังและลดการจัดเก็บ
พัสดุ
ปรับปรุงระดับการจัดเก็บพัสดุ
ให้มคี วามเหมาะสมกับความต้องการใช้จริง เพือ่
ลดปริมาณการจัดเก็บและบริหารการใช้พื้นที่
ในการจัดเก็บอย่างเหมาะสม

บริหารจัดการพัสดุเบิกจ่ายองค์รวม
ผ่านฐานข้อมูลกลาง
(Custody Material Management System) เพื่อ
จัดการพัสดุเบิกจ่าย ณ โครงการต่างๆ (ที่ยงั คงสภาพ
และสามารถน�ำกลับมาใช้ซ�้ำ) น�ำกลับเข้าคลังพัสดุ
เพื่ อ ขจั ด การซื้ อ ซ�้ ำ ลดความสู ญ เสี ย และล้ า สมั ย
อันเนื่องมาจากการเก็บรักษาซึ่งส่งผลชัดเจนในการ
ลดการจัดหาและต้นทุนการผลิต
มูลค่าสินค้าคงคลังในประเทศลดลงตามเป้าหมายร้อยละ 8
ล้านดอลลาร์ สรอ.
15
12
9

21%

13
10%

8

6
3
0

2%

0.6
โครงการเอส 1 โครงการบงกช โครงการอาทิตย์

โครงการ

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
ร่วมพัฒนาคู่ค้า สู่ความยั่งยืน

นอกจากการบริ ห ารสิ น ค้ า คงคลั ง แล้ ว ปตท.สผ. ยั ง ด� ำ เนิ น
โครงการต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดหาที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อต้นทุนการด�ำเนินงาน ตลอดจน
ความปลอดภัยและสิง่ แวดล้อมด้วย ทัง้ นีบ้ ริษทั ได้ทำ� การพัฒนา
ประสิทธิภาพการขนส่งทางทะเลผ่านสองโครงการหลัก คือ
โครงการ

SPEND SMART
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาได้กว่า 112 ล้านดอลลาร์ สรอ.
จากเป้าหมายปี 2561 ที่ 103 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้
บริษัทยังได้ปรับปรุงการบริหารจัดการในการด�ำเนินงานด้าน
อื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่ายในการบริหาร
จัดการด้านห่วงโซ่อุปทาน ได้แก่ การใช้พื้นที่บรรทุกสินค้า
ต่อเที่ยวของเรือจากร้อยละ 82 ในปี 2560 เป็นร้อยละ 89
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ในปี 2561 รวมถึงการลดใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงส�ำหรับเรือขนส่ง
(Marine Gas Oil) จาก 1,010 ลิตรต่อชั่วโมงในปี 2560
เป็น 968 ลิตรต่ อชั่วโมงในปี 2561 ซึ่งช่วยลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกกว่า 40,718 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสินค้าคงคลัง โดยมูลค่า
สินค้าคงคลังลดลงร้อยละ 12.8 จากปี 2560
โครงการ

Smart Marine Model
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ช่วยบริหารการเดินเรือ
แบบรวมศู น ย์ (Centralized Vessel Utilization
Management) ส่งผลให้ประหยัดเชื้อเพลิงกว่า 1.4 ล้านลิตร
หรื อ ลดปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกลง 5,000
ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ความสำ�เร็จจากการดำ�เนินโครงการ SPEND SMART

2559

2560

2561

เที่ยวเรือระหว่างโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
จังหวัดสงขลา กับพื้นที่สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมกลางทะเล
อ่าวไทย (จำ�นวนเที่ยวเรือต่อเดือน)

34

27

22

การใช้พื้นที่บรรทุกสินค้าต่อเที่ยวของเรือ (ร้อยละ)

86

82

89

49,788

51,974

40,718

72.5

105

112

การลดรอยเท้าคาร์บอน หรือ Carbon Footprint
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
ค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากการจัดหาอย่างมีประสิทธิภาพ
(ล้านดอลลาร์ สรอ.)*
*แสดงค่าใช้จ่ายที่ลดลงสะสม
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง เล็ ง เห็ น โอกาสที่ จ ะนำ�ระบบดิ จิ ทั ล มา
ประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการบริ ห ารจั ด การคู่ ค้ า ที่ ไ ม่ เ พี ย งช่ ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ แต่ยงั บริหารความเสีย่ งได้ครอบคลุมและสมบูรณ์
มากยิง่ ขึน้ ปตท.สผ. จึงปรับเปลีย่ นระบบปฏิบตั กิ ารหลายๆ ด้าน
ให้ อ ยู่ ใ นรู ป แบบดิ จิ ทั ล ตามโครงการ Transformation ซึ่ ง
ครอบคลุมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการ
จัดหาและบริหารจัดการสัญญา จนถึงการจัดซื้อ ส่งมอบสินค้า
และบริการ
สำ�หรั บ แผนงานปี 2562 บริ ษั ท เน้ น บู ร ณาการระบบและ
กระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยเพิ่มการ
วิเคราะห์ขอ้ มูลคูค่ า้ ห่วงโซ่อปุ ทาน และข้อมูลภายนอก เข้าไปใน
ระบบของบริษทั รวมถึงเชือ่ มโยงกระบวนการตัง้ แต่การวางแผน
การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การขนส่ ง สิ น ค้ า และการชำ�ระค่ า บริ ก าร
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความคล่ อ งตั ว และรองรั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแบบ
อิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น

ปรั บ ปรุ ง ระบบการบริ ห ารจั ด การผู ้ ค ้ า
ซึ่งเป็น One Stop Interface เพื่ออ�ำนวยความ

สะดวกแก่ผู้ค้าและลดความยุ่งยากซ�้ำซ้อนในการกรอก
ข้อมูลผูค้ า้ เชือ่ มโยงข้อมูลไปยังขัน้ ตอนการออกใบสัง่ ซือ้
ช่ ว ยลดข้ อ ผิ ด พลาดในกระบวนการลงทะเบี ย นและ
การซื้อขาย อีกทั้งมีการใช้ระบบการติดตามการขนส่ง
สิ น ค้ า (Shipment Tracking) และการตรวจสอบ
รายงานสถานะความก้าวหน้าผ่าน Dashboard ใน
รู ป แบบดิ จิ ทั ล การขนส่ ง สิ น ค้ า จากผู ้ ผ ลิ ต จนถึ ง
การรับสินค้า เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ
สถานะการขนส่งสินค้าจากผู้ผลิตจนถึงการรับสินค้า
ซึ่งช่วยลดการสูญหายและความซ�้ำซ้อนในการสั่งสินค้า
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ร่วมพัฒนาคู่ค้า สู่ความยั่งยืน

การท�ำงานร่วมกัน
ปตท.สผ. มี ก ารจั ด การผู้ ค้ า ด้ ว ยการควบคุ ม และประเมิ น
การทำ�งานของผู้ค้า เพื่อให้ตรงตามมาตรฐานและข้อตกลงตาม
สัญญา รวมทั้งเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านความมั่นคง
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) นอกจากนี้
ยังมีการบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้าเพื่อให้เหมาะสม
ตามหมวดหมู่ของคู่ค้าที่ให้บริการสินค้าและบริการในแต่ละ
ประเภท ทั้ ง นี้ เ พื่ อ สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ที่ ดี แ ละความร่ ว มมื อ
ในระยะยาว อีกทัง้ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทัง้ ในด้านต้นทุน
การลดความเสีย่ งและก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ร่วมกัน
ในอนาคต

คู่ ค้ า ทุ ก รายได้ รั บ การสื่ อ สาร เข้ า ใจ และยอมรั บ แนวทาง
การปฏิบตั อิ ย่างยัง่ ยืนของผูค้ า้ ปตท.สผ. ผ่านระบบบริหารจัดการ
ผู้ค้า (Vendor Management System) อีกทั้งยังมีช่องทางร่วม
กิจกรรมต่างๆ ทั้งปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ค้า
กับ ปตท.สผ. และเพื่อให้ผู้ค้ามีความตระหนักและรับรู้แนวทาง
การปฏิบัติอย่างยั่งยืนของคู่ค้า เช่น SRM Day (SSHE Day)
การตรวจประเมินคู่ค้า การตรวจเยี่ยมคู่ค้า การจัดสัมมนาผู้ค้า
และคู่ค้า กิจกรรม CSR ทำ�โป่งดินร่วมกับผู้ค้าที่อุทยานแห่งชาติ
เขาใหญ่ และการประชุมระดับบริหาร (M2M Meeting)

การมีส่วนร่วมของคู่ค้าและผู้ค้า
ในกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม
ด้ ว ยเล็ ง เห็ นความสำ�คั ญ ด้ า นการพั ฒ นาชุ มชน สั ง คม และ
สิ่งแวดล้อม พร้อมกับการดำ�เนินธุรกิจ ปตท.สผ. ร่วมกับคู่ค้า
และผู้ค้า ลงพื้นที่ร่วมทำ�กิจกรรมเพื่อสังคม มีวัตถุประสงค์
เพื่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ช่วยเหลือและพัฒนาชุมชน และ
สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยมีจำ�นวนคู ่ค้าและผู้ค้า
16 ราย จาก 6 บริษัทเข้าร่วมกิจกรรม รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น 63 คน

ปตท.สผ. จัดงานสัมมนา

SSHE Contractor Forum ประจำ�ปี 2561

เพือ่ สือ่ สารนโยบายการจัดซือ้ จัดจ้าง และการพัฒนา
อย่ า งยั่ ง ยื น ของการบริ ห ารห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้
งานสัมมนาดังกล่าวเป็นเวทีหลักดึงดูดคูค่ า้ ให้เข้าร่วม
เพื่อสร้างความเข้าใจในแนวปฏิบัติที่ดีอย่างแท้จริง
และสามารถนำ�ไปพั ฒ นาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งให้ เ กิ ด
ผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.
เข้มงวดต่อมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง
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เข้มงวดต่อมาตรฐาน
ความปลอดภัยขั้นสูง

ปตท.สผ. สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยแก่พนักงานและผู้รับเหมาในทุกกระบวนการดำ�เนินการ อีกทั้งมีนโยบายและ
มาตรฐานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Management System) ที่สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากล เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุในการทำ�งานได้

เป้าหมายด้านความปลอดภัยปี 2561 ขององค์กร
ความปลอดภัยส่วนบุคคล

สุขภาพและอาชีวอนามัย

ภาวะฉุกเฉินและวิกฤติการณ์

สถิติอุบัติเหตุการบาดเจ็บ
ถึงขั้นหยุดงาน (LTIF)

ไม่มี

ไม่เกิด

≤ 0.14 เหตุการณ์
ต่อล้านชั่วโมงทำ�งาน

สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บ
จากการทำ�งาน (TRIR)

≤ 0.84 เหตุการณ์
ต่อล้านชั่วโมงทำ�งาน

สถิติการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน
(TROIR) ของพนักงาน

เหตุการณ์ละเมิด
ด้านความปลอดภัย
(Security Breach)
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ความปลอดภัยในกระบวนการผลิต
ปตท.สผ. ใส่ใจความปลอดภัยในกระบวนการผลิตเพื่อควบคุม
ผลกระทบที่อาจเกิดต่อบริษัท สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
มาตรฐานด้ า นความปลอดภั ย มั่ น คง อาชี ว อนามั ย และ
สิ่งแวดล้อม (SSHE Management System) และการจัดการ
ความปลอดภั ย ในกระบวนการผลิ ต (Process Safety
Management) มีความสอดคล้องกับข้อก�ำหนดของสมาคม
ผู้ผลิตน�้ำมันและก๊าซธรรมชาติ (International Association
of Oil and Gas Producers – IOGP) และข้อก�ำหนดภายใน

จากกลุ่ม ปตท. ซึ่งในปี 2561 พบว่ามีผลที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
โดยภาพรวมอุ บั ติ เ หตุ ล ดลงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผล
มาจากการด�ำเนินงานเชิงรุก เช่น การส�ำรวจการรั่วไหลจาก
กระบวนการผลิต (Loss of Primary Containment Survey)
การปรับปรุงกระบวนการบริหารการเปลีย่ นแปลง (Management
of Change) การเสริมสร้างความเข้าใจและเน้นย�ำ้ ความรับผิดชอบ
ส่วนบุคคลต่อความปลอดภัยในกระบวนการผลิต (Process
Safety Management Awareness and My Barrier Program)

ความปลอดภัยส่วนบุคคล
สถิตอิ บุ ตั เิ หตุทมี่ กี ารบาดเจ็บจากการท�ำงาน
เป้าหมายปี 2561
เหตุการณ์
ต่อล้านชั่วโมงท�ำงาน

สถิตอิ บุ ตั เิ หตุทมี่ กี ารบาดเจ็บถึงขัน้ หยุดงาน
เป้าหมายปี 2561
เหตุการณ์
ต่อล้านชั่วโมงท�ำงาน

≤ 0.84

≤ 0.14

2559

2560

2561

2559

2560

2561

พนักงาน

0

0.12

0

พนักงาน

0.56

0.75

0.59

ผู้รับเหมา

0.14

0.09

0.10

ผู้รับเหมา

1.01

0.76

0.82

ทั้งหมด

0.10

0.10

0.07

ทั้งหมด

0.88

0.74

0.75

จากการวิ เ คราะห์ ส ถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในปี 2561 พบว่ า
สาเหตุ ห ลั ก ยั ง คงเกี่ ย วข้ อ งกั บ งานยกเคลื่ อ นย้ า ยวั ส ดุ แ ละ
การตกหล่น (Lifting and Dropped Object) การขนส่งทางบก
(Land Transportation) การรั่ ว ไหล (Leakage) และ
การควบคุ ม ดู แ ลหน้ า งาน รวมถึ ง การสื่ อ สารถึ ง อั น ตรายใน
การท�ำงานให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน (Leadership) ซึ่ง ปตท.สผ. มี
แผนบริหารจัดการความปลอดภัย 4Ls ต่อเนื่อง โดยในปีนี้

หลักสูตร

ได้มีการเน้นย�้ำในเรื่องความเป็นผู้น�ำด้านความปลอดภัยของ
ผู้ควบคุมหน้างาน ให้หัวหน้างานสามารถจัดการอันตรายและ
ความเสี่ยง สามารถสือ่ สารถ่ายทอดข้อมูล รวมถึงควบคุมดูแล
หน้างานให้ปลอดภัย และจะขยายผลสู่การอบรมผู้รับเหมา
ในปี 2562 นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเน้ น ย�้ ำ ในเรื่ อ งการจั ด การ
การยกเคลื่อนย้ายวัสดุและการตกหล่น ผ่านการจัดฝึกอบรม
แก่พนักงานและผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องอีกด้วย

จ�ำนวนการฝึกอบรม (ครั้ง)

จ�ำนวนผู้เข้าอบรม* (ราย)

ความปลอดภัยในงานยก

7

336

การป้องกันอันตรายจากการร่วงหล่นของวัสดุ
สำ�หรับวิทยากร

1

32

การฝึกสอนการป้องกันอันตรายจาก
การร่วงหล่นของวัสดุในพื้นที่ปฏิบัติงาน

2

53

ความเป็นผู้นำ�ด้านความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สำ�หรับหัวหน้างาน

4

63
* รวมผู้รับเหมา
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง พั ฒ นาคู่ มื อ การควบคุ ม ดู แ ลหน้ า งาน
ส� ำ หรั บ หั ว หน้ า งาน (SSHE for Frontline Supervisors
Handbook) และคู่ มื อ การขนส่ ง อย่ า งปลอดภั ย รวมถึ ง
การจัดอบรมพนักงานและผู้รับเหมา เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
ความเสียหายในการขนส่ง (Land Transportation)
ทั้ ง นี้ ใ นปี 2561 บริ ษั ท ได้ รั บ การรายงานการเสี ย ชี วิ ต ของ
ผูร้ บั เหมา 1 ราย (หลังเข้ารับการรักษาพยาบาล 8 เดือน ก่อนหน้า
การเสียชีวติ ) อันเนือ่ งมาจากอุบตั เิ หตุจากการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับไฟฟ้า เหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้บริษัทเพิ่มการก�ำกับดูแล
ความปลอดภัยหน้างาน สื่อสารกับผู้รับเหมา และจัดให้มี
การฝึกอบรม ตลอดจนการด�ำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
อย่างเข้มงวดรัดกุมเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุซ�้ำ
ปตท.สผ. เริ่มผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในองค์กรตั้งแต่ปี 2554 โดย
ประยุกต์ใช้แนวทางที่สอดคล้องกับ SSHE Culture Maturity
Model ของสมาคมผู้ผลิตน�้ำมันและก๊าซนานาชาติ (IOGP)
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เพื่อติดตามความก้าวหน้าและประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ด้ า นความปลอดภั ย ตลอดจนก� ำ หนดเป้ า หมายวั ฒ นธรรม
ความปลอดภัยฯ ในระดับสูงสุดคือระดับ 5 เป็นระดับที่ปฏิบัติ
จนเป็นนิสัย ภายในปี 2563
ตลอด 8 ปีที่ผ่านมา บริษัทปรับปรุงแนวทางในการด�ำเนินงาน
จัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ตามความเหมาะสมในแต่ละ
พื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความตระหนักแก่พนักงาน ท�ำให้
ผลส� ำ รวจวั ฒ นธรรมความปลอดภั ย ฯ มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยจากการส� ำ รวจครั้ ง ล่ า สุ ด ในปี 2560 มี
พนักงานเข้าร่วมการส�ำรวจดังกล่าวมากกว่าร้อยละ 98 และ
มีผลคะแนนอยู่ในระดับ 4.16 จากระดับสูงสุดคือ 5 คะแนน
นอกจากนี้ บริษัทยังได้จัดท�ำแผนงานด้านความปลอดภัย 3 ปี
(ปี 2561 - 2563) เพื่อยกระดับวัฒนธรรมความปลอดภัยฯ
ให้ดยี งิ่ ขึน้ ก่อนการส�ำรวจครัง้ ต่อไปในปี 2563 เช่น การปรับปรุง
คุณภาพของข้อมูลการสังเกตความปลอดภัย ส่งเสริมการสือ่ สาร
ด้าน SSHE เป็นต้น

ปฏิบัติจนเป็นนิสัย
4.16
2560
ความปลอดภัยเป็นส่วนหนึ่ง
ของธุรกิจ
เอาใจใส่อย่างจริงจัง
3.71
มีการแก้ ไขปัญหาที่พบเจอ
2557
อยู่เป็นประจ�ำ

ับผ

ิดช

อบ

3

ามร

ท�ำเพียงเพื่อแก้ ไข
ความปลอดภัยเป็นสิ่งส�ำคัญ
แต่ยังเกิดอุบัติเหตุ

ามไ
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งใจ

และ

คว

2
1

คว

ไม่ใส่ใจ
สนใจเมื่อเกิดอุบัติเหตุ

3.31
2554

มีระบบบังคับใช้
มีระบบในการจัดการ
อันตรายต่างๆ

5

4

เพิ่ม

พน

ักงา

นได

้รับ

ข้อ
ม

ูลเพ

ิ่มข

ึ้น

ระดับวัฒนธรรมความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Culture Maturity Model)
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ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของคู่ค้าและผู้รับเหมา
ผู้รับเหมาของ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสำ�คัญด้านความปลอดภัยที่บริษัทสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันมาโดยตลอด
นอกจากนี้ บริษทั ยังร่วมกับคูค่ า้ และผูร้ บั เหมาจัดการประชุมและสัมมนาด้านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
ประจำ�ปี 2561 (SSHE Contractor Forum) ภายใต้แนวคิด Safety, Security, Health and Environment (SSHE) Leadership
in All Levels เพือ่ สร้างความรูค้ วามเข้าใจในมาตรฐานการดำ�เนินงานด้านความปลอดภัยฯ และให้ความสำ�คัญกับความปลอดภัยฯ
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับ

ผมเข้าร่วมหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ ที่ ปตท.สผ. จัดขึน้ เพือ่ ผลักดันให้
เรามีความพร้อมและความสามารถเพียงพอทีจ่ ะปฏิบตั งิ านได้อย่าง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามข้อกำ�หนดและกฎหมายที่
เกีย่ วข้องกับความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
อีกทั้งมีกระบวนการวิเคราะห์ความปลอดภัยที่แสดงขั้นตอนโดย
ละเอียด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังอำ�นวยความสะดวกในการใช้ชวี ติ
ร่วมกันในพืน้ ทีโ่ ครงการ จนรูส้ กึ เหมือนเป็นบ้านอีกหนึง่ หลัง

ปตท.สผ. มีขอ้ ปฏิบตั แิ ละกฎหมายต่างๆ ทีท่ กุ คนพึงต้องปฏิบตั ติ าม
เพือ่ ความปลอดภัยระหว่างปฏิบตั งิ าน ด้วยอุปกรณ์ปอ้ งกันอันตราย
ส่วนบุคคล (Personal Protection Equipment) คุณภาพสูง
ทำ�ให้เรามัน่ ใจและเป็นแนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยให้ ปตท.สผ. บรรลุ
เป้าหมายสถิติอุบัติเหตุเป็นศูนย์ (Target Zero)

คุณธนูรัตน์ เรียงพรหม
ช่างติดตั้งนั่งร้าน
บริษัท ดีเอสแอล ไทยแลนด์ ลิมิเต็ด

คุณพีระพรรณ เพ็งธรรม
ช่างเทคนิคเครื่องกล
บริษัท ซี อาร์ เอเชีย (ประเทศไทย) จ�ำกัด

สุขภาพและอาชีวอนามัย
นอกเหนือจากเรือ่ งความปลอดภัยแล้ว บริษทั ยังดูแลและเฝ้าระวัง
ด้านสุขภาพและอาชีวอนามัยของพนักงานและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยในปี 2561 บริษทั ประสบความสำ�เร็จโดยบรรลุ
เป้าหมายสถิติการเจ็บป่วยจากการทำ�งาน (Total Recordable
Occupational Illness Rate – TROIR) เป็ น ศู น ย์ บรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
นอกจากนี้ บริษัทได้เพิ่มการตรวจสอบสารเบนซีน สารปรอท
สารหนู ในปี 2561 สำ�หรับพนักงานที่มีความเสี่ยงที่จะสัมผัส
สารเคมีเหล่านี้ตามผลการประเมินความเสี่ยงด้านสุขภาพของ
พนักงาน (Health Risk Assessment) หากพบว่ามีค่าสูงเกิน
ค่ า มาตรฐานของอุ ต สาหกรรม พนั ก งานจะต้ อ งเข้ า รั บ การ
บำ�บัดรักษาอย่างเป็นระบบ โดยบริษัทจะสืบสวนหาสาเหตุ
และตรวจติดตามวัดระดับสารเคมีในร่างกายอย่างต่อเนื่อง
จนเข้าสู่ภาวะปกติ

การเตรียมความพร้อมรับมือ
กับภาวะฉุกเฉินและวิกฤติการณ์
ปตท.สผ. มีแผนการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ชัดเจนและ
ฝึกซ้อมแผนอย่างสม�ำ่ เสมอ เพือ่ เตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์
ที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิง่ แวดล้อมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย นอกจากนี้ บริษทั ยังได้
ทบทวนแผนการรับมือต่อเหตุการณ์หกรั่วไหลของน�้ำมันและ
สารเคมีในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้มั่นใจว่าแผนดังกล่าว
มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล อีกทั้งยังมี
ระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยม ส่งผลให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของการไม่เกิดเหตุการณ์ละเมิดด้านความปลอดภัย
(Security Breach) ได้ในปี 2561
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ความมุง่ มัน่ ของ ปตท.สผ. ในเรือ่ งการทำ�งานโดยปราศจากอุบตั เิ หตุ
(Target Zero) ทำ�ให้เรามีวสิ ยั ทัศน์ทช่ี ดั เจนในด้านความปลอดภัย
และนำ�มาสู่การสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งาน ซึ่งการ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยนี้
ส่งผลให้การทำ�งานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยเห็น
ได้จากจำ�นวนอุบัติเหตุที่ลดลง

วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ ของ ปตท.สผ. ช่วยทำ�ให้เรามี
ความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ านให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
สูงสุดในด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และสิง่ แวดล้อม และก่อให้
เกิดความมัน่ ใจและมีความสุขในการทำ�งานร่วมกัน ซึง่ สิง่ เหล่านี้
จะเห็ น ได้ จ ากความทุ่ม เทของทุ ก คนในการทำ�งานจนบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้งไว้

Mr. Aung Kyaw Htoo
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท Dare Co., Ltd.

Mrs. Yadana Su Hlaing
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท SMART Technical Services Co., Ltd.

ปตท.สผ. ให้ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแก่
ผูร้ ว่ มงานอย่างสม�ำ่ เสมอ ผ่านการจัดอบรมการสร้างพฤติกรรมที่
ปลอดภัย (Behavior Based Safety – BBS) เช่น การใช้แบบสังเกต
ความปลอดภัยในการท�ำงาน แบบรายงานอันตรายทีอ่ าจก่อให้เกิด
ความไม่ปลอดภัย และการหยุดท�ำงานเพือ่ ความปลอดภัย เป็นต้น
โดยความรูเ้ หล่านีส้ ามารถน�ำไปปฏิบตั ไิ ด้จริงทัง้ ในการท�ำงานและ
ชีวติ ประจ�ำวัน และช่วยสร้างความมัน่ ใจในการท�ำงานให้บรรลุเป้า
หมายการท�ำงานโดยปราศจากอุบตั เิ หตุ (Target Zero)

การทำ�งานร่ ว มกั บ ปตท.สผ. ทำ�ให้ เ ราได้ เ รี ย นรู้แ ละพั ฒ นา
วัฒนธรรมด้านความปลอดภัยฯ และการทำ�งานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานระดับสากล อีกทั้งทักษะความรู้ท่ไี ด้รับจาก ปตท.สผ.
ช่วยทำ�ให้เราสามารถจัดการกับความเสีย่ งในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำ�ให้เกิดความปลอดภัยในการทำ�งาน
มากขึ้นและมุ่งสู่เป้าหมายการทำ�งานโดยปราศจากอุบัติเหตุ
(Target Zero)

Mr. Thant Zin
Deck Crew
บริษัท SMART Co., Ltd.

Mr. U Ag Ye Moe
ผู้อำ� นวยการ
บริษัท Shwe Sandar Co., Ltd.
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ปตท.สผ. ใส่ใจดูแลพนักงานทุกคนอย่างเท่าเทียม สร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งานที่ดี สร้างเสริมศักยภาพของพนักงาน ตลอดจน
สร้างแรงบันดาลใจและแรงจูงใจให้พนักงานแสดงศักยภาพและปฏิบัติงานอย่างสุดกำ�ลังความสามารถ และร่วมขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้าหมายเพื่อการเติบโตของธุรกิจควบคู่ไปกับความก้าวหน้าในสายอาชีพและศักยภาพที่เพิ่มสูงขึ้นของพนักงาน

สร้างแรงบันดาลใจ
ดึงดูดและรักษาคนเก่งและคนดี
ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง แนวโน้ ม การเพิ่ ม สู ง ขึ้ น ของสั ด ส่ ว น
กลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ (Generation Y และ Generation Z) ใน
ตลาดแรงงาน บริษัทจึงทบทวนและปรับกลยุทธ์การบริหาร
ทรัพยากรบุ ค คลให้ส อดคล้อ งกับกลุ่ม เป้าหมายและวิ ถี ชี วิ ต
ของกลุ่มคนรุ่นใหม่มากยิ่งขึ้น
บริ ษั ท ปรั บ ปรุ ง แนวทางการสรรหาบุ ค ลากรเพื่ อ ดึ ง ดู ด กลุ่ ม
คนรุ่นใหม่ โดยเพิ่มช่องทางการสรรหาผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ต่างๆ ทัง้ LinkedIn (PTTEP) และ Facebook (PTTEP Career)
นอกจากนี้ บริ ษั ท ยั ง มี แ ผนพั ฒ นาแอปพลิ เ คชั น ในรู ป แบบ
เกมออนไลน์ เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่ผทู้ ส่ี นใจเรียนรูธ้ รุ กิจของ ปตท.สผ.
และใช้ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ทดสอบความถนั ด และพฤติ ก รรมที่
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรก่อนสมัครงานกับบริษัท ซึ่ง
นอกจากจะอำ�นวยความสะดวกแก่ผู้สมัครแล้ว ยังส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของ ปตท.สผ. ในการก้าวสูอ่ งค์กรยุคดิจทิ ลั อีกด้วย

สัดส่วนของกลุ่มคนรุ่นใหม่
มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในตลาดแรงงาน

Gen Y Gen Z

สแกนเพื่อเข้าสู่
PTTEP Career

สแกนเพื่อเข้าสู่
PTTEP
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นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ ป รั บ สภาพแวดล้ อ มการทำ�งานให้
สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของกลุ่ ม คนรุ่ น ใหม่ ปรั บ เวลา
ทำ�งานให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น (Flexible Hours) อนุ ญ าตให้
พนักงานใส่ชุดลำ�ลองมาทำ�งานในวันศุกร์ (Casual Friday)
นำ�รู ป แบบ Innovative and Digital Workplace มาจั ด
พื้ น ที่ ส่ ว นกลางให้ มี ค วามสะดวกสบาย สร้ า งสรรค์ และ
ทันสมัย ภายใต้ชื่อ “Innovation Playground” หรือ “iPlay”
โดยแบ่ ง เป็ น โซนพั ก ผ่ อ น โซนบริ ก ารอาหารและเครื่ อ งดื่ ม
โต๊ะทำ�งานเคลื่อนที่ (Mobile Office) ห้องประชุม Co-Working
Space และโซนกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งบริษัทได้ใ ช้ พื้ น ที่ นี้
ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมภายในองค์กรด้วย
เช่น กิจกรรม Design Thinking Workshop และกิจกรรม
“กล้า (แชร์) ดี” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์คิดนอกกรอบ
ของพนักงานในแง่มุมต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ เพือ่ ตอบสนอง
กระแสในโลกยุคดิจิทัลและการสร้ า งนวั ต กรรม บริ ษั ท ยั ง ได้
จัดตั้งชมรม Discovery และชมรม e-sport เพิม่ เติม ปัจจุบนั
บริษัทมีชมรมเพื่อพนักงานทั้งสิ้น 25 ชมรม
บริษทั นำ�เทคโนโลยี Chatbot มาใช้ในงานบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่พนักงาน
รวมถึงการขออนุมัติการลาผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล
แท็บเล็ต และโทรศัพท์มอื ถือ โดยในปี 2562 บริษทั มีแผนงาน
ที่จะศึกษาความเป็นไปได้ในเรื่อง Flexible Benefits เพื่อให้
เหมาะสมกั บ วิ ถี ก ารดำ�เนิ น ชี วิ ต ในยุ ค ปั จ จุ บั น ของพนั ก งาน
แต่ละกลุ่ม
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อัตราส่วนพนักงานแต่ละช่วงอายุ
ในปี 2561
Generation Z

1%
Generation Y

51%
Generation X

40%

Generation Baby Boomer

8%

ปี 2561 สัดส่วนของผู้ที่ ได้รับการ
คัดเลือกเข้ามาท�ำงานกับ ปตท.สผ.
เป็นผู้สมัครผ่าน
สูงกว่าปี 2560

ร้อยละ 68
ร้อยละ 20
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การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในปี 2561 บริษัทตัดสินใจปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อรองรับ
การเติบโตของบริษัททั้งในด้านธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
และการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยได้ควบรวมงานที่คล้ายคลึง
และมีลกั ษณะเดียวกันไว้ดว้ ยกัน เพือ่ ให้สามารถท�ำงานได้ตงั้ แต่
ต้นจนจบกระบวนการ (End-to-end Process) พิจารณาปรับลด
ระดั บ การบั ง คั บ บั ญ ชาให้ มี ค วามเหมาะสม คล่ อ งตั ว และ
สามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับขั้นตอนการท�ำงาน
กระบวนการท�ำงาน และวัฒนธรรมการท�ำงาน เพื่อผลักดันให้
พนั ก งานทุ ก ระดั บ มี โ อกาสตั ด สิ น ใจบนพื้ น ฐานหน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบของตน และท�ำงานร่วมกันเป็นทีมเพือ่ บรรลุเป้าหมาย
One Team, One Goal นอกจากนี้ ยังมีแผนพัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหารและพนักงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่การเปลี่ยนแปลง
(Transformation) เช่ น ทบทวนขี ด ความสามารถที่ จ� ำ เป็ น
ส� ำ หรั บ ผู ้ บ ริ ห ารภายใต้ บ ริ บ ทการเปลี่ ย นแปลง จั ด ตั้ ง The
Digital Academy เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล
และการท�ำงานในรูปแบบใหม่แก่ผบู้ ริหารและพนักงานทุกระดับ
เป็นต้น

หลักสูตร

EP-LEAD
เป็นหลักสูตรที่จัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2556 มีวัตถุประสงค์เพื่อ
สร้างศักยภาพผูน้ ำ�รุน่ ใหม่ผ่านการเรียนรู้ทักษะการบริหารธุรกิจ
การเป็นผู้นำ�ที่ดี รวมทั้งสร้างเครือข่ายการทำ�งานร่วมกันใน
กลุ่ มผู้ บริ ห าร ซึ่ ง จะช่ ว ยเสริ มสร้ า งองค์ กรให้ เ ข้ มแข็ ง และ
สร้ างแรงจู ง ใจให้ พนั กงานศั กยภาพสู ง มองเห็ น เส้ น ทางการ
เติบโตในสายอาชีพของตนเอง โดยในปี 2561 มีการจัดฝึก
อบรม 3 รุน่ คือ EP-LEAD I, II และ III เพือ่ เตรียมความพร้อม
สำ�หรับพนักงานที่จะขึ้นดำ�รงตำ�แหน่งผู้จัดการแผนก ผู้จัดการ
อาวุโส และผูช้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ตามลำ�ดับ โดยมีผู้ผ่าน
หลักสูตรรวมทั้งสิ้น 73 คน
หลักสูตร

Leader in Me
เป็นหลักสูตรต่อยอดส�ำหรับผู้เข้าร่วมหลักสูตร EP-LEAD I
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งความรู ้ เ ท่ า ทั น และความเข้ า ใจ
ตั ว เองในระดั บ ลึ ก (Connecting with Myself) รู้จักสร้าง
ความสัมพันธ์และปรับตัวเข้าหาผูอ้ นื่ (Conecting with Others)
เปิดมุมมองเกี่ยวกับภาวะผู้น�ำ พัฒนาและสร้างทัศนคติที่ดี
ผู้น�ำเข้มแข็งสู่องค์กรยั่งยืน
ต่อบทบาทภาวะผูน้ ำ� ของตน (Grow the Leader in Me) ซึง่ เป็น
พื้นฐานการเป็นผู้น�ำที่ดีในอนาคต และน�ำตัวเองสู่ความส�ำเร็จ
ปตท.สผ. วางแผนสื บ ทอดตำ�แหน่ ง และพั ฒ นาพนั ก งาน และความสุขที่ยั่งยืนอย่างมั่นใจ
ศักยภาพสูงเพื่อเตรียมความพร้อมสำ�หรับการขึ้นดำ�รงตำ�แหน่ง
ระดับบริหาร เพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับการดำ�เนินธุรกิจ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้พัฒนาศักยภาพผู้บริหารผ่านกิจกรรม
โดยตั้ ง เป้ า สั ด ส่ ว นผู้ สื บ ทอดตำ�แหน่ ง เป็ น 1.5 เท่ า ของ ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Executive Coach สำ�หรับผู้บริหารระดับสูง
ตำ�แหน่ ง เป้ า หมาย บริ ษั ท ได้ จั ด ให้ มี ก ารทบทวนรายชื่ อ การมอบหมายหน้ า ที่ ใ นคณะทำ�งานโครงการสำ�คั ญ ต่ า งๆ
พนักงานที่มีศักยภาพสูงเข้ามาอยู่ในกลุ่มผู้สืบทอดตำ�แหน่ง เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือในกลุ่ม
เป็นประจำ�ทุกปี เพื่อป้องกันผลกระทบจากการเกษียณอายุ ผู้บริหารเพื่อเป้าหมาย One Team, One Goal และโครงการ
หรื อ การลาออกของผู้ บ ริ ห าร และจั ด ให้ มี โ ครงการพั ฒ นา Constructive Feedback เป็นต้น
พนักงานศักยภาพสูง (Talent Management Program) ขึ้น
โดยในปี 2561 มีกิจกรรมที่สำ�คัญดังนี้

จำ�นวนพนักงานที่เข้าร่วมหลักสูตร
EP-LEAD
ปี 2556 - 2560
มีจำ�นวนพนักงาน

ปี 2561
มีจำ�นวนพนักงาน

94 คน 73 คน

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.

ทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร คือการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

63

ไม่หยุดพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร
ปตท.สผ. จัดหลักสูตรอบรมต่อเนื่องทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเพียงพอต่อการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กร ได้ตามที่องค์กรคาดหวัง โดยมีกิจกรรมที่ดำ�เนินการในปี 2561 ดังนี้
เป็ น หลั ก สู ต รสร้ า งวิ สั ย ทั ศ น์ ก ารเปลี่ ย นแปลงที่ เ ริ่ ม จากตั ว ผู้ นำ�

ภาวะผู้นำ� ในการบริหารจัดการ
และการบริหารทีม*
(Power in Me)

โดยการเลือก
แสดงพฤติกรรมใหม่เพื่อสร้างความสำ�เร็จอย่างยั่งยืน ด้วยการฝึกการพัฒนา
ตนเองและสนับสนุนผู้อื่นในทีม เพื่อพัฒนาสัมพันธภาพให้แน่นแฟ้นและสร้าง
ความไว้วางใจภายในกลุ่ม

พนักงานร่วมโครงการ ปี 2561 จ�ำนวน

163 คน

ให้ความรู้เกี่ยวกับนโยบายและแนวปฏิบัติทางด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

การบริหารทรัพยากรบุคคล
ส�ำหรับผู้บริหาร (HR How-To)

ผ่านกรณีศึกษาและการอภิปรายกลุ่ม และแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติ
ที่เป็น Best Practice จากผู้บริหารของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อให้เกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความเข้าใจในการตีความหมายและการปฏิบัติ
ตามระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างถูกต้อง

พนักงานร่วมโครงการ
การพัฒนาศักยภาพผู้นำ�
ร่วมกับบริษัทในกลุ่ม ปตท.
(PTT Group Leadership
Development Program - GLDP)
และภาครัฐ

ปี 2560

ปี 2561

243 คน 79 คน

คัดเลือกผูบ
้ ริหารเข้าร่วมหลักสูตรและโครงการหมุนเวียน เพือ่ พัฒนาศักยภาพผูน้ ำ�

ร่ ว มกั บ บริ ษั ท ในกลุ่ ม ปตท. และหลั ก สู ต รพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ เพื่ อ สร้ า ง
เครือข่ายผู้นำ�ที่เข้มแข็ง เช่น หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน
(วพน.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) หลักสูตร
นักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) เป็นต้น

ทบทวนขีดความสามารถที่จำ�เป็นสำ�หรับผู้บริหารภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง

การบริหารภายใต้บริบท
การเปลี่ยนแปลง
(Adaptive Leadership)

ขององค์กรด้วย The Adaptive Leadership Model โดยบริษัทจะเริ่มพัฒนา
ผู้บริหารตามแนวทางดังกล่าวตั้งแต่ต้นปี 2562 เป็นต้นไป

* บริษทั นำ�ผลสำ�รวจความผูกพันของพนักงานต่อองค์กรและผลการประเมินศักยภาพผูน้ ำ�แบบ 360 องศา มาใช้ออกแบบหลักสูตร
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การพัฒนาศักยภาพพนักงาน

ปี 2561

พัฒนาศักยภาพเพื่อรองรับการแข่งขัน

หรือการขยายธุรกิจในอนาคต

ในปี 2561 ปตท.สผ. ยังคงด�ำเนินแผนพัฒนาขีดความสามารถ
พนักงานใน 3 ด้านหลัก เพื่อรองรับการแข่งขันหรือการขยาย
ธุรกิจในอนาคต ได้แก่
♦♦ ด้านการสำ�รวจแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพ
(Exploration Success)
♦♦ ด้านการบริหารจัดการโครงการร่วมทุน
(Joint Venture Management)
♦♦ ด้านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ
(Mergers and Acquisitions – M&A)
อี ก ทั้ ง พั ฒ นาพนั ก งานท้ อ งถิ่ น ของสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพ
เมียนมา ซึ่งเป็นประเทศในยุทธศาสตร์การลงทุนของบริษัท
อย่างต่อเนื่องจากปี 2560 เพื่อให้พนักงานสัญชาติพม่ามีความรู้
ความเชีย่ วชาญเพียงพอจะขึน้ ดำ�รงตำ�แหน่งสำ�คัญแทนพนักงาน
ชาวต่างชาติ นอกจากนี้ บริษัทยังสรรหาบุคลากรจากภายนอก
เข้ามาช่วยสนับสนุนงานที่ยังขาดความเชี่ยวชาญอีกด้วย

มีพนักงานได้รับการพัฒนาตามแผน

1,650 คน
หรือประมาณ ร้อยละ 80

ของพนักงานที่มีแผนพัฒนาทั้งหมด

ขีดความสามารถของพนักงานเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ย

ร้อยละ 5

พัฒนาศักยภาพองค์รวมของบริษัท

ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 3

ปตท.สผ. ดำ�เนินแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Competency
Development Plan – ICDP) โดยใช้ ห ลั ก การพั ฒ นา
70-20-10 (เรี ย นรู้ ง านจากการปฏิ บั ติ จ ริ ง 70% เรี ย นรู้
ผ่ า นการสอนงาน และการให้ คำ�แนะนำ� 20% และเรี ย นรู้
ผ่านการฝึกอบรม 10%)
ทบทวนขีดความสามารถที่จ�ำเป็นส�ำหรับพนักงาน

ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงขององค์กร

ปตท.สผ. ทบทวนขีดความสามารถทีจ่ ำ�เป็นสำ�หรับการเปลีย่ นแปลง
ธุรกิจและองค์กร อีกทั้งจัดตั้ง The Digital Academy เพื่อ
เป็นศูนย์รวมหลักสูตรพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถทาง
ด้านดิจิทัลและการทำ�งานภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง
โดยมี ตั ว อย่ า งหลั ก สู ต รที่ ดำ�เนิ น การแล้ ว เช่ น Design
Thinking Workshop และ Agile Way of Working เป็นต้น

ขีดความสามารถของพนักงานกลุ่มเทคนิค
ซึ่งถือเป็นกลุ่มอาชีพหลัก มีค่าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น

ร้อยละ 4

ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 2

ปี 2561

ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร

5,970,885
ดอลลาร์ สรอ.

พนักงานเข้ารับการฝึกอบรม
และพัฒนาเฉลี่ย

55 ชั่วโมง/คน/ปี

สนับสนุนทุนการศึกษาต่อทั้งในประเทศ
และต่างประเทศส�ำหรับพนักงานกว่า
30 ทุน เป็นจ�ำนวนเงิน

853,310 ดอลลาร์ สรอ.

รายงานความยั่งยืนประจ�ำปี 2561 l ปตท.สผ.

ทรัพยากรบุคคลและวัฒนธรรมองค์กร คือการลงทุนเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ปตท.สผ. จัดทำ�โครงการต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความผูกพันของ
พนักงานต่อองค์กร และมุง่ เน้นสร้างค่านิยมองค์กร EP SPIRIT
ให้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ง านในชี วิ ต ประจำ�วั น โดยมี ตั ว แทน
พนั ก งานที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น EP SPIRIT Transformer
จำ�นวนกว่า 230 คน จาก 60 หน่วยงาน ทำ�หน้าที่ช่วยผลักดัน
ค่านิยมองค์กร EP SPIRIT ผ่านการสือ่ สารและการทำ�กิจกรรม
ในหลายรูปแบบ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำ�งาน ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารทุกระดับ
ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่
เพื่อให้ EP SPIRIT Transformer ได้เรียนรู้แนวคิดและวิธีการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ประสบผลสำ�เร็จผ่านประสบการณ์
ของบริษัทที่มีชื่อเสียงในด้านการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร
เพื่อนำ�มาปรับใช้ นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรม “กล้า (แชร์) ดี”
เพือ่ เสริมสร้างค่านิยมองค์กรผ่านการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ของพนักงานเป็นประจำ�ทุกเดือน

ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน
ร้อยละ
70
65

65

66

60
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50
0

> 55

53

เป้าหมาย

50

2558   2559   2560   2561

ปี

เสียงสะท้อนของพนักงาน ปตท.สผ.

สิ่งที่ผมชื่นชอบในการท�ำงานที่นี่คือโอกาสเรียนรู้และเติบโตใน
สายอาชีพ เราได้พสิ จู น์และแสดงศักยภาพของเราทีไ่ ร้ขดี จ�ำกัด
และบริษัทเองก็ให้ผลตอบแทนการท�ำงานที่ดี ผมได้เรียนรู้
แนวคิดและวิธกี ารท�ำงานของเพือ่ นร่วมงานจากหน่วยงานต่างๆ
ทีเ่ ป็นก�ำลังส�ำคัญในการขับเคลือ่ นความก้าวหน้าของ ปตท.สผ.
ที่ล้วนเห็นพ้องกันว่า ความท้าทายเป็นโอกาสในการผลักดัน
ตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยที่คนรุ่นใหม่มองหาในสายอาชีพ

คุณกษม อิทธิสวัสดิ์พันธุ์
วิศวกรแหล่งปิโตรเลียม
นอกจากการดูแลบุคลากรแล้ว
ปตท.สผ. ยังให้ความส�ำคัญกับเรื่อง
ความเท่าเทียมในการจ้างงาน
ตามนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน
โดยมอบเงินสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ
เพื่อท�ำงานในชุมชนหรือองค์กรสาธารณประโยชน์
จ�ำนวน
ในปี 2561
อีกทั้งมีนโยบายจ่ายค่าจ้างและให้สวัสดิการ
ที่เท่าเทียมกันแก่พนักงานอีกด้วย

38 คน

ผมเริม่ ท�ำงานกับ ปตท.สผ. เมือ่ 19 ปีทแี่ ล้ว โครงการส่วนใหญ่
อยู่ในประเทศไทย จากวันนั้นถึงวันนี้เราก้าวไปด�ำเนินการใน
พื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 10 ประเทศ การท�ำงานมีเป้าหมาย
ชัดเจน แม้ระหว่างทางอาจต้องผ่านอุปสรรคและเหตุการณ์
ทีไ่ ม่คาดคิด แต่ดว้ ยศักยภาพของพนักงาน ปตท.สผ. เราพร้อม
จะสร้างเรื่องราวความส�ำเร็จในการแสวงหาแหล่งน�้ำมันและ
ก๊าซธรรมชาติ ตามพันธกิจและวิสยั ทัศน์ของบริษทั ไปพร้อมกัน

คุณภาสกร สุวรรณรุจิ
ผู้จัดการอาวุโส โครงการส�ำรวจ ประเทศมาเลเซีย

สัดส่วนพนักงานหญิง
ผู้บริหาร

22%

พนักงานทั้งหมด

33%

สัดส่วนผู้บริหารหญิงสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมพลังงาน

ด�ำเนินงาน
ด้วยจิตส�ำนึก
แห่งความรับผิดชอบ
ตั้งแต่เริ่มด�ำเนินโครงการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมและ
สร้างฐานผลิตแห่งแรก จนปัจจุบันบริษัทเติบโตและขยาย
ธุ ร กิ จ ทั้ ง ในและต่ า งประเทศถึ ง 40 โครงการ ปตท.สผ.
ด�ำเนินธุรกิจในทุกๆ พื้นที่ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม
และสิ่งแวดล้อม ด้วยความตระหนักถึงคุณค่าของทุกชีวิต
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ
ที่พึ่งพิงสัมพันธ์กัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อการเติบโตอย่าง
ยัง่ ยืนทางเศรษฐกิจและสังคม ปตท.สผ. จึงมุง่ มัน่ ในการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล โดยมีจดุ มุง่ หมาย
ให้ เ กิ ด ผลกระทบต่ อ ชุ ม ชนและสิ่ ง แวดล้ อ มน้ อ ยที่ สุ ด

ผ่านกลยุทธ์การลดรอยเท้าคาร์บอนและลดรอยเท้านิเวศ
อีกทั้งยังด�ำเนินกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม
อย่างสม�ำ่ เสมอ เพราะ ปตท.สผ. เชือ่ ว่า การเติบโตไปด้วยกันนัน้
ต้องเริ่มจากความจริงใจ สร้างสัมพันธ์บนพืน้ ฐานการเคารพ
ในคุณค่าของความเป็นมนุษย์ เคารพสิทธิและให้เกียรติ
ซึ่ ง กั น และกั น พร้ อ มรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และร่ ว มมื อ ใน
การพัฒนาชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ผ่านโครงการ
เพื่อสังคมที่ตรงกับความต้องการของแต่ละท้องถิ่น เพื่อ
ให้มั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์สูงสุด อันจะน�ำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่แท้จริง

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.
ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม
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ใส่ใจ ดูแลสิ่งแวดล้อม

ปตท.สผ. ใส่ ใจดูแลสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยมีรอยเท้าคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Footprint) และ
หลี ก เลี่ ย งการสร้ า งผลกระทบต่ อ ระบบนิ เ วศหรื อ มี ร อยเท้ า นิ เ วศต�่ ำ (Low Ecological Footprint) ในทุ ก พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป้าหมาย
เป็นองค์กรคาร์บอนต�่ำและรอยเท้านิเวศต�ำ่

ลดความเข้มของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
อย่างน้อย

ร้อยละ 25
ภายในปี 2573

การหกรั่วไหล
ของน�้ำมันและสารเคมี
เป็น

0

หลีกเลี่ยง
การด�ำเนินงานในพื้นที่
เสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน�้ำ
(Water Scarcity) และ
บริหารจัดการไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนผู้ ใช้น�้ำ

ไม่ก่อให้เกิดความสูญเสีย
สุทธิต่อความหลากหลาย
ทางชีวภาพ (No-net Loss)
ในพื้นที่สงวนตามนิยามของ
องค์กรระหว่างประเทศ
เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ
(IUCN) รวมถึง
ไม่ด�ำเนินการในพื้นที่
มรดกโลก
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การลดรอยเท้าคาร์บอนเพื่อร่วมแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ปตท.สผ. ก�ำหนดให้การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดผลการด�ำเนินงานขององค์กร โดยก�ำหนด
เป้าหมายระยะกลางในการลดความเข้มของการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เทียบกับ
ปีฐ าน 2555 ซึ่ ง สอดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายของประเทศที่ จ ะมี
ส่วนร่วมแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้
กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสมัยที่ 21 หรือ COP21

บริษัทมุ่งมั่นปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมถึงริเริ่มโครงการ
พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2561 บริษัท
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการผลิต
ได้ กว่า 1,410,000 ตั น คาร์ บอนไดออกไซด์ เ ที ยบเท่า และ
ลดความเข้ ม ของปริ ม าณการปล่ อ ยก๊ า ซเรื อ นกระจกลงได้
ร้อยละ 7.2 เทียบกับปีฐาน 2555

โครงการลดก๊าซเรือนกระจกในปี 2561
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 269,412 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การน�ำก๊าซฯ ส่วนเกินและก๊าซฯ ที่จะเผาทิ้ง
กลับมาใช้ประโยชน์หรือน�ำเข้ากระบวนการผลิต
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้

212,221

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทน

ผ่านโครงการส�ำรวจการรั่วไหลของก๊าซมีเทนทั้งในพื้นที่
ปฏิ บั ติ ก ารบนบกและนอกชายฝั ่ ง โดยเน้ น ตรวจจั บ
ก๊าซมีเทน และซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต
และขนส่งปิโตรเลียมที่พบการรั่วไหล*

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
เช่น การดึงความร้อนจากก๊าซฯ เหลือทิ้งจาก
กระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า เพือ่ น�ำกลับมา
ใช้ผลิตไอน�้ำ ปรับลดการเดินเครื่องสูบน�้ำ
ของระบบน�้ ำ หล่ อ เย็ น ให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด ควบคุมประสิทธิภาพการขนส่งทางเรือ
เพื่ อ ลดการใช้ น�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ช่ ว ยลด
ก๊าซเรือนกระจกได้ในปริมาณ

57,192

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตั้งแต่ปี 2556 ถึงปี 2561
บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
จากกระบวนการผลิตได้กว่า

ปี 2561 ลดความเข้ม
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ร้อยละ 7.2

1,410,000

เมื่อเทียบกับปี 2555

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จากกระบวนการผลิต (ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)

*มีปริมาณต�่ำ

239,400

308,080

269,412

2559

2560

2561

≥ 220,500
เป้าหมายปี 2561
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ในปี 2561 โครงการซอติกา้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ได้ ริ เ ริ่ ม ควบคุ ม และติ ด ตามการเดิ น เรื อ ของกองเรื อ
อย่างมีประสิทธิภาพ ท�ำให้ลดการใช้น�้ำมันเชื้อเพลิงได้
1,400,000 ลิตร และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ได้ประมาณ 5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
นอกจากนี้ บริษทั สนับสนุนกิจกรรมชดเชยคาร์บอนขององค์การ
บริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ด้วยการซื้อ
คาร์บอนเครดิตจากหน่วยงานของรัฐหรือชุมชน เพื่อชดเชย
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการจัดกิจกรรมภายในบริษทั เช่น
กิจกรรมงาน PTTEP Transformation ในวันที่ 26 ตุลาคม 2561
ชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยซื้อคาร์บอนเครดิตจาก
โครงการ Campus Power Project มหาวิทยาลัยพะเยา
บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission
Support Scheme – LESS) ขององค์ ก ารบริ ห ารจั ด การ
ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในปี 2561 โดยสามารถลดได้
ประมาณ 414 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า จากโครงการ
ใช้พลังงานทดแทน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
และโครงการจัดการของเสีย
ทัง้ นี้ ในปี 2562 บริษทั มีแผนทีจ่ ะศึกษาประสิทธิผลการกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของโครงการปลูกป่ าลดภาวะโลกร้อน
ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 105,000 ไร่

ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลสิ่งแวดล้อมต่อ CDP ตั้งแต่
ปี 2553 แสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสและตรวจสอบได้
นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาส
ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการน�้ำ
ในปี 2560 ปตท.สผ. เป็นบริษทั เดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็น 1 ใน 74 บริษัททั่วโลกที่ท�ำคะแนน
ระดับ ‘A’ ในแนวทางการบริหารจัดการความมัน่ คงด้านน�ำ้
(Water Security) แสดงให้เห็นถึงการเป็นผู้น�ำในด้าน
การดูแลทรัพยากรนํ้าจืด เนื่องจากประเทศไทยมีความ
เปราะบางและสุม่ เสีย่ งต่อวิกฤติขาดแคลนน�ำ้ และสภาพ
ภูมิอากาศ บริษัทในประเทศจึงจ�ำเป็นต้องตระหนักถึง
และด�ำเนินการจัดการกับความเสี่ยงและโอกาสด้าน
สิ่งแวดล้อม เราหวังว่า ปตท.สผ. จะยังคงเป็นผู้น�ำ
ในการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ
การเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศและวิกฤติขาดแคลนน�ำ้
ต่อไปในอนาคต

Ms. Suzin Ahn
ผู้จัดการโครงการเปิดเผย
ข้อมูลคาร์บอน ฮ่องกง

โครงการซอติก้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
เป็นโครงการล่าสุดที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน
ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001:2015)
จาก AJA Registrars ภายใต้ United Kingdom
Accreditation Service (UKAS) ในปี 2561 ทำ�ให้
ทุ ก พื้น ที่ป ฏิ บัติก ารของ ปตท.สผ. ในระยะผลิ ต
ในประเทศไทย ออสเตรเลีย และสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา ผ่านการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
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การบริหารจัดการรอยเท้านิเวศ

การบริหารจัดการรอยเท้านิเวศ (Ecological Footprint) ครอบคลุม 5 มิติ ดังนี้
การป้องกันการหกรั่วไหล
สู่สิ่งแวดล้อม

การจัดการ
ของเสีย

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน�้ำ

การลดการปล่อยมลพิษ
ทางอากาศ

การป้องกันการหกรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม

การบริหารจัดการ
ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ

ปตท.สผ. ก�ำหนดแนวทางบริหารจัดการการหกรัว่ ไหลสูส่ งิ่ เเวดล้อมทีช่ ดั เจน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายการหกรัว่ ไหลเป็นศูนย์อันเป็น
เป้าหมายส�ำคัญของการลดรอยเท้านิเวศ โดยในปี 2561 บริษทั ได้ทบทวนแผนบริหารจัดการการหกรัว่ ไหล (Spill Management Plan)
เพื่อก�ำหนดบทบาทและความรับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเตรียมการและแนวทางการจัดการที่เหมาะสม
กรณีเกิดการหกรั่วไหลในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แผนดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานการตอบสนองเหตุฉุกเฉิน
และเหตุวิกฤติของบริษัทและมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ประเมินศักยภาพการตอบสนองต่อเหตุการณ์หกรั่วไหล (Capability Assessment for Oil Spills
Response) ส�ำหรับโครงการบนบกและนอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและส�ำรวจการรั่วไหลจากกระบวนการผลิต (Loss of Primary
Containment Survey – LOPC) และจัดการด้านการหกรั่วไหลของน�้ำมันและสารเคมีอย่างต่อเนื่อง ตามแผนการจัดการ
ความปลอดภัย 4Ls* เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการหกรั่วไหลเป็นศูนย์
* รายละเอียดในหัวข้อ “เข้มงวดต่อมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูง”

อัตราการหกรั่วไหลของน�้ำมันและสารเคมี (ตันต่อล้านตันปิโตรเลียมที่ผลิต)
0.26

0.04
2559

0.60

2560

2561

≤ 0.22
เป้าหมาย
ปี 2561

การจัดการของเสีย

ด้วย ปตท.สผ. ก�ำหนดเป้าหมายที่จะไม่ก�ำจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีฝังกลบ ภายในปี 2563 บริษัทจึงศึกษา ค้นคว้า และปรับปรุง
วิธีก�ำจัดของเสียให้สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ที่เน้นการน�ำของเสียเข้าสู่กระบวนการผลิตใหม่
หรือใช้ซ�้ำ เพื่อส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยในปี 2561 บริษัทประสบความส�ำเร็จในการเปลี่ยนวิธีก�ำจัด
ท่อยางเสริมเหล็ก เศษท่อเหล็กปนเปือ้ น ฝาปิดท่อขุดเจาะชนิดพลาสติก ซึง่ เป็นของเสียทีเ่ กิดจากกิจกรรมส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ซึ่งมีปริมาณรวมทั้งสิ้นเกือบ 300 ตัน ด้วยการน�ำไปผ่านกระบวนการล้างท�ำความสะอาด จากนั้นน�ำเข้าเตาไพโรไลซิส หรือ
เตาหลอมเหล็ก หรือเตาเผาปูนซีเมนต์เพื่อแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า และน�ำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงหรือวัตถุดิบส�ำหรับ
อุตสาหกรรมอืน่ ต่อไป ซึง่ ช่วยลดค่าใช้จา่ ยในการก�ำจัด ลดพืน้ ทีจ่ ดั เก็บ และลดความเสีย่ งจากผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมในระยะยาว
โดยวิธีการนี้สามารถประยุกต์ใช้ในการจัดการของเสียจากกระบวนการรื้อถอนหรือของเสียอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันได้

ปริมาณการฝังกลบของเสียอันตราย (ร้อยละ)
0.210
2559

ปตท.สผ. กับกิจกรรมรื้อถอน

0.156
2560

ปตท.สผ. จัดตั้งหน่วยงานวางแผนการรื้อถอนสิ่งติดตั้งและ
อุปกรณ์จากการประกอบกิจการปิโตรเลียมเมื่อเดือนมกราคม
2561 โดยมีหน้าที่ติดตามความคืบหน้าและรายงานสถานะ
ของแผนการรือ้ ถอน รวมทัง้ ศึกษาผลกระทบการพัฒนาแนวทาง
รือ้ ถอน และนำ�แนวปฏิบตั ทิ เี่ หมาะสมกับพืน้ ทีม่ าใช้ ซึง่ ส่งเสริม
ให้ ง านด้ า นนี้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และช่ ว ยลดต้ น ทุ น
การดำ�เนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำ�คัญในอนาคต

0.250
2561

0

เป้าหมาย
ปี 2563

ปตท.สผ. ประสบความสำ�เร็ จ ในการพั ฒ นาสารเคมี สำ�หรับ
ใช้ในกระบวนการทำ�ความสะอาดท่อส่งก๊าซฯ ใต้ทะเล (Subsea
Pipeline Decontamination Project) และผ่านการทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานสารเคมีแล้ว โดยร่วมมือกับ NSTDA
และ Dacon Inspection Services Co., Ltd. และมีแผนที่จะ
นำ�ไปใช้งานจริงในระยะเวลาอันใกล้นี้
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การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ

น�้ำมีความส�ำคัญต่อกิจกรรมการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ปตท.สผ. จึงประเมินความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ
ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพน�้ำและการขาดแคลนน�้ำในชุมชนรอบข้าง โดยใช้เครื่องมือประเมินที่จัดท�ำขึ้น
โดยใช้ข้อมูลของพื้นที่ปฏิบัติการ ผนวกกับผลจากเครื่องมือคาดการณ์สถานการณ์น�้ำในอนาคตที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล
ได้แก่ IPIECA Global Water Tool for Oil and Gas, WRI Aqueduct และ WWF Water Risk Filter ซึ่งผลจากการประเมินพบว่า
พื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำที่มีประสิทธิภาพ โดยมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลางถึงต�่ำ
โดยพื้นที่ที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง ได้แก่ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ซึ่งจ่ายน�้ำให้กับแหล่งผลิต
นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ส�ำหรับพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัทที่อยู่ในพื้นที่ที่มีโอกาสขาดแคลนน�้ำ ตามเกณฑ์ของ IPECA Global Water Tool ได้แก่
โครงการเอส 1 (รวมถึงโครงการแอล 22/43) และโครงการพีทีทีอีพี 1 (รวมถึงโครงการแอล 53/43 และแอล 54/43) บริษัทได้ศึกษา
แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น�้ำและการอนุรักษ์น�้ำ และจัดท�ำแผนปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการใช้น�้ำ โดยมีกระบวนการ
สร้างการมีส่วนร่วม เพื่อรับข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ รวมถึงสื่อสารมาตรการการบริหารจัดการน�้ำกับคู่ค้าและ
ผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน และมีการติดตามปริมาณการดึงน�้ำ การใช้น�้ำ และน�ำทิ้ง อย่างใกล้ชิด ผ่านระบบการรายงาน
ผลการด�ำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท รวมถึงได้จัดท�ำแนวทางการจัดการน�้ำในทุกพื้นที่ปฏิบัติการของบริษัท ทั้งนี้
เนื่องจากไม่มีพื้นที่ปฏิบัติการใดมีความเสี่ยงในระดับสูง บริษัทจึงมุ่งเน้นแนวทางการบริหารจัดการที่รักษาสมดุลการใช้น�้ำ
ของบริษัทกับความต้องการน�้ำของชุมชนและธรรมชาติ
ส่วนการบริหารจัดการน�้ำทิ้ง ปตท.สผ. จัดการน�้ำจากกระบวนการผลิตโดยการอัดกลับลงสู่แหล่งกักเก็บปิโตรเลียมใต้ดิน ซึ่งใน
ปี 2561 สามารถอัดน�้ำจากกระบวนการผลิตกลับได้ถึงร้อยละ 94 ของน�้ำจากกระบวนการผลิตที่เกิดขึ้นทั้งหมด และใช้วิธีบ�ำบัด
และก�ำจัดอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ร้อยละ 6 โดยคุณภาพน�้ำทิ้งเป็นไปตามมาตรฐานและข้อก�ำหนดที่เกี่ยวข้อง

การลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ

ปตท.สผ. มุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะลดการปล่ อ ยมลสารทางอากาศ เช่ น ออกไซด์ ข องไนโตรเจน (NO x) ออกไซด์ ข องซั ล เฟอร์ (SO x)
สารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) เป็นต้น โดยปรับปรุงประสิทธิภาพการเผาไหม้ของระบบเผาก๊าซฯ ทิ้งจากกระบวนการผลิต
ปิโตรเลียมและเครื่องจักรอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการน�ำก๊าซฯ จากกระบวนการผลิตไปใช้ประโยชน์
แทนการเผาทิ้ง

การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ

ปตท.สผ. ค� ำ นึ ง ถึ ง ผลกระทบต่ อ ความหลากหลายทางชี ว ภาพในกระบวนการตั ด สิ น ใจทางธุ ร กิ จ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งและ
ลดผลกระทบเชิงลบ และส่งเสริมให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวก (Net Positive Impact) นอกจากนั้น บริษัทยังมีเป้าหมายที่จะไม่ก่อให้เกิด
ความสู ญ เสี ย สุ ท ธิ (No-net Loss) ในพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การที่ อ ยู ่ ใ นพื้ น ที่ ส งวนตามนิ ย ามขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศเพื่ อ การ
อนุรักษ์ธรรมชาติ (The International Union for Conservation of Nature – IUCN) รวมถึงการไม่ด�ำเนินการในพื้นที่มรดกโลก
ในปี 2561 บริษัทร่วมมือกับส�ำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (Biodiversity-Based Economy
Development Office – BEDO) ตรวจประเมินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (Business and Biodiversity
Check) โดยโครงการพีทที อี พี ี 1 จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโครงการน�ำร่อง ได้ผา่ นการตรวจประเมินตามวัตถุประสงค์ของอนุสญ
ั ญาว่าด้วย
ความหลากหลายทางชีวภาพ (Convention on Biological Diversity) ด้วยเครื่องมือที่พัฒนาโดย Global Nature Fund (GNF)

2

8

ระดับต�่ำ
ระดับปานกลาง

พื้นที่ปฏิบัติการของ ปตท.สผ. ทั้งหมด จ�ำนวน 10 พื้นที่ ขนาด 16,624,712 ไร่ มีผลการ
ประเมินระดับความเสี่ยงอยู่ในระดับต�่ำ 8 พื้นที่ และอยู่ในระดับปานกลาง 2 พื้นที่ คือ
โครงการท่อส่งก๊าซฯ ซอติก้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และโครงการแหล่งผลิต
ก๊าซธรรมชาติสินภูฮ่อม อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ได้จัดท�ำ Biodiversity Action Plan (BAP)
ใน 2 พื้นที่ปฏิบัติการที่มีความเสี่ยงในระดับปานกลางดังกล่าว เพื่อให้มั่นใจถึงการบรรลุ
เป้าหมายทีจ่ ะไม่กอ่ ให้เกิดความสูญเสียสุทธิตอ่ ความหลากหลายทางชีวภาพ (No-net Loss)
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ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม
บนพื้นฐานความไว้วางใจ

ธุรกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมส่วนมากจะด�ำเนินการในเขตชนบทซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกล ซึ่งการเข้าถึงชุมชนโดยรอบพื้นที่
ปฏิ บั ติ ก ารทั้ ง ในและต่ า งประเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาทางสั ง คมและสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ผู ้ มี ส ่ ว นได้ ส ่ ว นเสี ย ทุ ก ฝ่ า ย
เป็นความท้าทายหลัก บริษัทจึงได้จัดท�ำแผนกลยุทธ์ระยะยาวส�ำหรับโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งดูแลชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ
การด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. ยึดหลักการสร้างคุณค่าร่วมกับชุมชน พัฒนาความสัมพันธ์จากการปรึกษาหารือ
และร่ ว มมื อ กั น ด� ำ เนิ น โครงการ เพื่ อ สร้ า งการพั ฒ นาไปพร้ อ มกั บ ชุ ม ชนและสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ แ ก่ ผู ้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ทัง้ พืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านในประเทศและต่างประเทศ โดยเครือ่ งมือส�ำคัญทีจ่ ะช่วยให้บรรลุเป้าหมายทีว่ างไว้คอื การประเมินความต้องการ
ตามบริบทของแต่ละพื้นที่ การประเมินผลกระทบ มูลค่าทางสังคม ควบคู่กับการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ
และการประเมินระดับการสนับสนุนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.

นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของ ปตท.สผ.
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. มี น โยบายด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คมที่ ชั ด เจนในการสนั บ สนุ น การพั ฒ นาชุ ม ชน สั ง คม ตลอดจนอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในทุกพื้นที่ที่บริษัทเข้าไปดำ�เนินธุรกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ ผ่านการ
สนับสนุนด้านความต้องการพื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม รวมถึงการใช้ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และเครือข่าย
ของ ปตท.สผ. สนับสนุนการพัฒนาของชุมชนทั้งในระดับพื้นที่และระดับชาติ ตรงตามนโยบายการปลูกฝังค่านิยมจิตอาสา
ให้ผู้บริหาร พนักงาน และคู่ค้ามีส่วนร่วมพัฒนาสังคม

ความต้องการพื้นฐาน

การศึกษา

สิ่งแวดล้อม

วัฒนธรรม
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การด�ำเนินโครงการเพือ่ สังคมของ ปตท.สผ. สอดคล้องกับเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ ดังนี้

การมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
ปตท.สผ. มี ส่ ว นดู แ ลสุ ข ภาพและ
อ น า มั ย ข อ ง ชุ ม ช น ที่ มี ป ร ะ ช า ก ร
รายได้นอ้ ยอาศัยอยูอ่ ย่างหนาแน่น หรือ
ขาดโอกาสเข้าถึงบริการทางการแพทย์
เพื่อส่งเสริมให้คนทุกช่วงอายุมีสขุ ภาพ
และความเป็นอยู่ที่ดี โดยบริษัทให้ความช่วยเหลือผ่าน
โครงการเพื่อสังคมที่ส่งเสริมความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของชุ ม ชน ได้ แ ก่ โครงการศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
ก่อนวัยเรียนในประเทศอินโดนีเซีย โครงการโรงเรียน
อนามัยห่างไกลพยาธิ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
โครงการ ปตท.สผ. รถรักษ์สขุ ภาพ ในพืน้ ทีโ่ ครงการเอส 1
และโครงการพยาบาลชุมชน ในพื้นที่อ�ำเภอน�้ำพองและ
อ�ำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น

การศึกษาที่เท่าเทียม
ปตท.สผ. สนั บ สนุ น โอกาสทางการ
ศึ ก ษาที่ เ ท่ า เที ย มและทั่ ว ถึ ง โดยให้
ทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
ทุนฯ เพื่อให้ผู้มีศักยภาพได้มีโอกาส
เข้ า ถึ ง การศึ ก ษาและเข้ า มาท� ำ งาน
ร่ ว มกั น เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รให้ บ รรลุ เ ป้ า หมาย
รวมถึ ง ด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ สั ง คมที่ ส นั บ สนุ น โอกาส
ทางการศึกษาแก่เยาวชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการ อีกทั้ง
โครงการที่ ส่ ง เสริ ม การเรี ย นรู ้ ต ลอดชี วิ ต ส่ ง เสริ ม
การศึกษาที่มีคุณภาพและการฝึกอบรมอาชีพ ได้แก่
โครงการโรงเรียนประชารัฐ โครงการให้ทุนการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา (Higher Education Assistance for
Development – HEAD) โครงการให้ทุนการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษา (High Vocational Diploma Scholarship)
และโครงการสนับสนุนการฝึกทักษะอาชีพในสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา (Technical Capacity Building
and Development)

พลังงานสะอาดที่ทุกคนเข้าถึงได้
ปตท.สผ. ร่วมส่งเสริมให้ชุมชนเข้าถึง
พลั ง งานอย่ า งยั่ ง ยื น และทั น สมั ย
โดยส่งเสริมการพัฒนาแหล่งพลังงาน
ทางเลือก อาทิ โครงการบ่อก๊าซชีวภาพ
ซึ่ ง น� ำ ของเสี ย ในท้ อ งถิ่ น มาผลิ ต เป็ น
พลังงานใช้ในครัวเรือน ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ของชุ ม ชนในพื้ น ที่ อ� ำ เภอหนองแสง จั ง หวั ด อุ ด รธานี
ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ

สนับสนุนโครงการเพือ่ สังคม จ�ำนวนพนักงานที่เข้าร่วมอาสาสมัคร

12.62

ล้านดอลลาร์ สรอ.

1,776 คน
9,280 ชั่วโมง

การท�ำกิจกรรมจิตอาสาของพนักงาน

โครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ.
ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน ปี 2561

135 โครงการ

ชุมชนมีส่วนร่วมร้อยละ 100

แนวทางการบริหารจัดการ
การด�ำเนินการโครงการเพื่อสังคมบนพื้นฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เป็นแนวทางหนึ่งที่ส�ำคัญในการบริหารจัดการผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มั่นใจว่าทุกโครงการสามารถสร้างคุณค่า
สู่สังคมและปราศจากผลกระทบด้านลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบและบริหารจัดการความสัมพันธ์กับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียนั้นด�ำเนินการตามระบบบริหารจัดการประเด็น
และผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย (Issue and Stakeholder Management
System – ISMS) เพื่ อ ให้ ท ราบประเด็ น ที่ ชุ ม ชนและสั ง คม
มี ค วามกั ง วลต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน รวมถึ ง การวิ เ คราะห์ บ ริ บ ท
ทางสังคมต่างๆ ซึง่ อาจจะผลักดันให้เกิดผลกระทบได้ ข้อมูลทีไ่ ด้
จากการวิเคราะห์จะน�ำไปก�ำหนดกิจกรรมหรือโครงการเพือ่ สังคม
เพื่ อ ที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของชุ ม ชนอย่ า งแท้ จ ริ ง
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้ก�ำหนดให้มีแนวทางการรับเรื่อง
ร้ อ งเรี ย น (Grievance Handling Guideline) เพื่ อ ให้ ผู ้ มี
ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย สามารถแจ้ ง เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นมายั ง บริ ษั ท
เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบด้านลบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในทุ ก พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ง าน ท� ำ ให้ ทุ ก พื้ น ที่ มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
อย่างครบวงจรด้วยมาตรฐานเดียวกัน
ด้วยระบบการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหาร
จัดการข้อร้องเรียนดังกล่าว มีผลให้ช่วงปีที่ผ่านมา ปตท.สผ.
ไม่มีข้อร้องเรียนอันเป็นประเด็นขัดแย้งหรือส่งผลกระทบต่อ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
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สร้างคุณค่าสู่ชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติงาน
เพื่อพัฒนาไปพร้อมกัน
การเข้ า ไปด� ำ เนิ น การผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มในพื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก าร
ต่างประเทศ ท�ำให้ ปตท.สผ. พบกับความท้าทายด้านปัญหา
สุขอนามัยของชุมชนในพืน้ ทีห่ า่ งไกลจากสาธารณูปโภคพืน้ ฐาน
ปตท.สผ. จึ ง ได้ ด� ำ เนิ น โครงการเพื่ อ พั ฒ นาสุ ข อนามั ย และ
สร้างความตระหนักรู้เรื่องการด�ำรงชีพที่ถูกสุขลักษณะ เช่น
โครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ ในพืน้ ทีโ่ ครงการซอติก้า
ด�ำเนินโครงการโดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางและขยายผล
ถึ ง ชุ ม ชน ด้ ว ยการสร้ า งความตระหนั ก รู ้ เ รื่ อ งการด� ำ รงชี วิ ต
อย่ า งถู ก สุ ข อนามั ย ตั้ ง แต่ ปี 2553 ได้ ด� ำ เนิ น งานโครงการ
ครอบคลุม 35 โรงเรียนตลอดเเนวท่อส่งก๊าซฯ ซอติก้า มีนักเรียน
ได้ รั บ ประโยชน์ ก ว่ า 6,000 คน และลดอั ต รานั ก เรี ย นที่ มี
โรคพยาธิจากร้อยละ 41.5 เป็นร้อยละ 15.4 เมื่อสิ้นสุดโครงการ
ระยะที่ 1 โดยในปี 2561 มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการถึง 3,471 คน
และสร้างการมีส่วนร่วมกับครู ครอบครัว และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
มากกว่า 1,500 คน
โครงการเพื่ อ พั ฒ นาสุ ข ภาพของชุ ม ชนอี ก หนึ่ ง โครงการที่
ปตท.สผ. ด�ำเนินการร่วมกับองค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศ
อินโดนีเซียตั้งแต่ปี 2558 คือ โครงการคลินิกรักษาฟรีส�ำหรับ
ผู้ด้อยโอกาส (Layanan Kesehatan Cuma-Cuma) โดยมี
เป้าประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์ส�ำหรับผู้ยากไร้ และ
สร้างความตระหนักรู้เรื่องการรักษาสุขภาพ ผลการด�ำเนินงาน
จนถึงปี 2561 มีผู้เข้ารับการรักษารวมถึงผู้เข้าร่วมกิจกรรมการ
ป้องกันโรคกว่า 1 แสนคน โดยโครงการนีอ้ ยูน่ อกพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
ของบริษัท จึงนับเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่สังคมในวงกว้าง
อย่างแท้จริง

ความท้ า ทายของ ปตท.สผ. ในการสร้ า งคุ ณ ค่ า ทางสั ง คม
เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และความคาดหวังที่สูงขึ้น การเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพเป็นแนวทางที่สามารถช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ในการนี้ ปตท.สผ.
จึงด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมในรูปแบบต่างๆ เช่น การฝึกอบรม
วิ ช าชี พ ช่ า งไฟฟ้ า ช่ า งเชื่ อ ม ช่ า งติ ด ตั้ ง และซ่ อ มเครื่ อ ง
ปรั บ อากาศ ในสาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา โครงการ
พัฒนาศักยภาพแรงงานนี้ ฝึกอาชีพแรงงานแล้ว 961 คน ตั้งแต่
ปี 2558 ซึ่งในจ�ำนวนนี้แรงงาน 300 คน ได้ผ่านการสอบประเมิน
มาตรฐานแรงงานการประกอบอาชีพจริง
ในประเทศไทย นอกเหนือจากทุนการศึกษาที่ ปตท.สผ. สนับสนุน
ผูม้ ศี กั ยภาพศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทัง้ แบบไม่มขี อ้ ผูกพันและ
แบบมีเงื่อนไขผูกพัน ในปี 2561 บริษัทยังได้มอบทุนการศึกษา
ระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแก่เด็กนักเรียน
ในพืน้ ทีป่ ฏิบัตงิ านทัง้ สิ้นจ�ำนวน 2,798 ทุน ทุนการศึกษาระดับ
อาชีวศึกษาจ�ำนวน 80 ทุน และทุนระดับปริญญาตรีจ�ำนวน
121 ทุน นอกจากนี้ยังสนับสนุนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
สาขาพยาบาลศาสตร์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาในพื้นที่
อ�ำเภออุบลรัตน์และอ�ำเภอน�ำ้ พองของโครงการสินภูฮอ่ ม ตัง้ แต่
ปี 2551 เพื่ อ ให้ ผู ้ ไ ด้ รั บ ทุ น กลั บ มาเป็ น ก� ำ ลั ง ส� ำ คั ญ ด้ า น
การสาธารณสุ ข ของชุ ม ชน ปั จ จุ บั น มี ผู ้ ไ ด้ รั บ ทุ น แล้ ว ทัง้ สิ้ น
23 คน ในจ� ำ นวนนี้ จ นถึงปี 2561 มีผู้ส�ำเร็จการศึกษาและ
ประกอบอาชีพพยาบาลในพื้นที่จ�ำนวน 19 คน
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Case Study: โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน

โครงการ SIOLA โดย ปตท.สผ. มีส่วนสำ�คัญในการ
สนับสนุนและพัฒนาการเรียนรูส้ ำ�หรับเด็กก่อนวัยเรียน
ในพื้นที่ Polewali Mandar และ West Sulawesi

Andi Ibrahim
Head of Regency, Polewali Mandar
Masdar, Bupati Polewali Mandar

เพื่อตอบสนองต่อความต้องการพื้นฐานในพื้นที่ห่างไกลของ
เกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย ปตท.สผ. มองเห็นโอกาสที่
จะพัฒนาสังคมโดยลงทุนกับการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนและ
ครอบครัว ซึ่งเป็นอนาคตและหน่วยพื้นฐานของสังคม จึงได้
สนับสนุนโครงการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน (Stimulation,
Intervention, Optimization of Services for Children – SIOLA
Pre-school Development Project) ตั้งแต่ปี 2556 โครงการนี้
มีเป้าหมายในการสร้างเสริมพัฒนาสุขภาพตามอายุของเด็กเล็ก
ก่อนวัยเรียน และสร้างครัวเรือนที่มีสิ่งแวดล้อมเป็นมิตรต่อ
พัฒนาการของเด็ก ทั้งด้านโภชนาการ สุขภาพ การคุ้มครองเด็ก
รวมถึงให้บริการแก่ครอบครัว อาทิ การให้ค�ำปรึกษาครอบครัว
และการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจของครอบครัว โดยด�ำเนิน
โครงการร่วมกับภาครัฐของจังหวัดสุลาเวสีตะวันตก UNICEF
และภาคเอกชน

ทั่วทั้งจังหวัดสุลาเวสีตะวันตก พัฒนาศักยภาพด้านการสอน
ของครูในพื้นที่กว่า 30 คน เพื่อขยายผลเป็นผู้ฝึกอบรม รวมทั้ง
แบ่ ง ปั น ประสบการณ์ กั บ ครู ข องศู น ย์ อื่ น ๆ เริ่ ม จั ด กิ จ กรรม
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยความร่วมมือกับองค์กรในท้องถิ่น
(Sobis Pammase) เพื่อสนับสนุนการท�ำฟาร์มกุ้ง เป็ด ไก่
และผึ้ ง โดยแบ่ ง ก� ำ ไรบางส่ ว นมาสนั บ สนุ น การด� ำ เนิ น งาน
ของศูนย์ SIOLA ให้ยั่งยืน

นอกจากนี้ ยั ง จั ด กิ จ กรรมรณรงค์ ส ร้ า งความตระหนั ก รู ้ โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลท้องถิ่นและ UNICEF เพื่อเสริมสร้าง
สุ ข ลั ก ษณะที่ ดี ข องเด็ ก และครอบครั ว การป้ อ งกั น โรค
โภชนาการ และการให้ ค� ำ ปรึ ก ษาครอบครั ว ในหลายพื้ น ที่
จากการด�ำเนินงานที่ผ่านมา โครงการฯ สนับสนุนพัฒนาการ
ของเด็กก่อนวัยเรียนอย่างมีคณ
ุ ภาพ โดยนักเรียนและผูป้ กครอง
ที่เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ SIOLA ทั้ง 15 ศูนย์ จ�ำนวน 3,754 คน
ความคื บ หน้ า ส� ำ คั ญ ในการด� ำ เนิ น โครงการปี 2561 ได้ แ ก่ มี พั ฒ นาการดี ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ด้ า นสุ ข ภาพ การเรี ย น
การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ SIOLA เพิ่ ม อี ก 2 ศู น ย์ รวมเป็ น 15 ศู น ย์ ความมั่นใจในตัวเอง และความคิดสร้างสรรค์

นักเรียนและผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์ SIOLA ทั้ง 15 ศูนย์

จ�ำนวน 3,754 คน

ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน
(Social Return on
Investment – SROI)

1:2.87

รางวัลระดับแพลทินัม
ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
หรือ SIOLA
th
The 10 Annual Global CSR Summit
and the Global Good Governance
Awards 2018
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การสร้างคุณค่าให้แก่ประเทศไทย
ปตท.สผ. ด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมที่หลากหลายเพื่อรักษา
ทรั พ ยากรธรรมชาติ อั น อุ ด มสมบู ร ณ์ ใ นแหล่ ง มรดกโลกทาง
ธรรมชาติ ผื น ป่ า ทุ่ ง ใหญ่ น เรศวร-ห้ ว ยขาแข้ ง และผื น ป่ า
ดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยความร่วมมือกับกรมอุทยานแห่งชาติ
สั ต ว์ ป่า และพั น ธุ ์ พื ช กิ จ กรรมที่ ปตท.สผ. สนั บ สนุ น หลั ก
เป็นการส�ำรวจและพัฒนาระบบสื่อความหมายให้ผู้เยี่ยมชม
เข้าใจและตระหนักถึงความส�ำคัญของผืนป่าและการอนุรักษ์
รวมถึงการปรับปรุงระบบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใช้ในอาคาร
แสดงนิทรรศการ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง
นอกจากแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ปตท.สผ. ยังสนับสนุน
การอนุ รั ก ษ์ พื้ น ที่ สี เ ขี ย วซึ่ ง เป็ น แหล่ ง ผลิ ต ออกซิ เ จนที่ ส� ำ คั ญ
ของชุ มชนเมื อ ง โดยด�ำเนินโครงการฟื้นฟูป่า เพื่อ การเรี ยนรู ้
เชิงนิเวศสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ ร่วมกับกรมป่าไม้ กระทรวง
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม และมหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ ท�ำการฟื้นฟูป่าและวิจัยความหลากหลายทาง
นิเวศ พื้นที่ 148 ไร่ พร้อมปรับปรุงพื้นที่ให้บริการการเรียนรู้
และสวนสาธารณะ โดยยึดหลักตามแนวทางอารยสถาปัตย์
(Friendly Design) สามารถรองรับผู้ใช้บริการได้ทุกรูปแบบ

ฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์

148 ไร่

ผู้เข้าเยี่ยมชม
และใช้บริการ

> 308,715 คน

โดยเป็ น พื้ น ที่ ศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ส� ำ หรั บ ประชาชนที่ เ ป็ น ต้ น แบบ
ในระดับประเทศ รวมถึงการจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์
และพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยัง่ ยืน เพือ่ เป็นแบบแผนในด้าน
การพัฒนาพืน้ ทีใ่ นคุง้ บางกะเจ้าในอนาคต แผนงานมีระยะเวลา
8 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2556 - 2563 ทั้งนี้ในปี 2561 การด�ำเนินงาน
บ� ำ รุ ง ป่ า เก็ บ ข้ อ มู ล ความหลากหลายเชิ ง นิ เ วศภายในสวน
ศรีนครเขื่อนขันธ์ รวมทั้งการสร้างเครือข่าย “ยุวอาสาพาเที่ยว
(สวนศรี ฯ )” จ� ำ นวน 120 คน ซึ่ ง เป็ น เยาวชนในท้ อ งถิ่ น ที่ มี
ความพร้อมเป็นเยาวชนอาสาสมัคร สามารถน�ำเที่ยวภายใน
สวนศรี น ครเขื่ อ นขั น ธ์ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี นอกจากนี้ ยั ง เตรี ย ม
การปรับปรุงกลุ่มอาคารเรือนเพาะช�ำและกลุ่มอาคารทรงไทย
ให้ พั ฒ นาเป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ารนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ห้ อ งเรี ย นสาธิ ต
ระบบนิ เ วศป่ าสามยุ ค น� ำ เสนอข้ อมู ลการพั ฒ นาตั้ ง แต่อ ดีต
จนถึ ง ปั จ จุ บั น พร้ อ มเสนอแนวทางการพั ฒ นาระบบนิ เ วศ
โดยค�ำนึงถึงการอยู่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม
อีกทั้งมีแผนจัดท�ำนิทรรศการเพื่อการเรียนรู้ด้านการพัฒนา
คุ้งบางกะเจ้าอย่างยั่งยืนอีกด้วย ปัจจุบันมีผู้เข้าเยี่ยมชมและ
ใช้บริการภายในสวนศรีนครเขื่อนขันธ์มากกว่า 308,715 คน
โดยเป็นชาวต่างชาติกว่า 36,922 คน รวมถึงผูใ้ ช้รถเข็นกว่า 140 คน

ชาวต่างชาติ

36,922 คน

ผู้ใช้รถเข็น

140 คน
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Case Study: โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู
โครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้ เ พาะฟั ก ลู ก ปู เ ริ่ ม ต้ น ขึ้ น จากความ
พยายามในการสร้างรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่รอบฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิโตรเลียม อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งได้
ขยายประโยชน์และคุณค่าสูพ่ นื้ ทีข่ า้ งเคียง และสร้างองค์ความรู้
ส�ำคัญให้แก่การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในประเทศไทย
โครงการฯ เริ่มด�ำเนินงานตั้งแต่ปี 2556 โดยศูนย์การเรียนรู้
เพาะฟั ก ลู กปูู ป ระสบความส� ำ เร็ จ ในการเพาะฟั ก ทั้ ง ลู ก ปู
น�้ำกร่อยและน�้ำเค็ม ได้มีการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่ อ น� ำ กระแสไฟฟ้ า มาใช้ ใ นการเพาะฟั ก ด้ ว ยการพั ฒ นา
ความรูด้ า้ นการเพาะฟักให้เป็นระบบและมีมาตรฐาน โครงการฯ
ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงให้ชุมชนบ้านหัวเขาเป็นอย่างมาก
เนื่องจากจ�ำนวนประชากรปูเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชาวประมง
พื้นบ้านจึงท�ำการประมงได้ยาวนานขึ้น

มีสมาชิกทั้งสิ้น 1,539 คน พร้อมทั้งขยายศูนย์การเรียนรู้ไปยัง
บ้านพังสาย อ�ำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา และกลุ่มปะนาเระ
อ�ำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี สร้างแนวเขตอนุรกั ษ์ 8 แนวเขต
รวมพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร และยังเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน
การเพาะฟักลูกปูให้แก่ผู้สนใจ ปัจจุบันการด�ำเนินโครงการฯ
ได้ร่วมมือกับภาครัฐและสถาบันวิชาการ ได้แก่ กรมประมง
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงหน่วยงานปกครอง
จนถึ ง ปี 2561 โครงการฯ ได้ ส นั บ สนุ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ย ท้องถิน่ เพือ่ มุง่ สูเ่ ป้าหมายการรักษาทรัพยากรทางทะเลให้สมบูรณ์
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจ�ำนวน 32 กลุ่ม ต่อเนื่องถึงอนาคต เพื่อสร้างคุณค่าให้ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

สถิติลูกปูที่กลับสู่ธรรมชาติ

รายได้ของชาวประมงเพิ่มขึ้น
จากการขายปู ~ 60,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี

จ�ำนวนชาวประมงพื้นบ้าน /
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ
และเป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่าย

จ�ำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน

ปีละ 200 - 400 ล้านตัว

1,539 คน

ผลตอบแทนทางสังคมจากการลงทุน
(Social Return on Investment – SROI)

1:2.29

จ�ำนวน (คน)
5,000
4,000
3,000
2,000
1,200
1,000
2558

ปตท.สผ. ร่วมกับชุมชนในการเปลี่ยนที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้ให้กับสังคม และขยายวงกว้าง
ให้เด็กได้รับรู้ว่า การยีไข่ การฟักไข่ ฟื้นฟูทรัพยากร ระยะลูกปูเป็นอย่างไร

นายอนันต์ มานิล
ประธานกลุ่มประมงพื้นบ้าน ป. ทรัพย์อนันต์
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู

5,000
3,000
1,800

2559

2560

2561

ปี
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ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม บนพื้นฐานความไว้วางใจ

ความผูกพันที่เริ่มต้นจากความเข้าใจและสนับสนุน
เพื่อให้มั่นใจว่าการด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ.
เกิดประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างแท้จริง และเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียในพืน้ ที่ ในปี 2561 ปตท.สผ.
ได้ ส� ำ รวจทั ศ นคติ แ ละความผู ก พั น ของผู ้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย
ด้วยการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ระดับความผูกพัน
โดยแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ รับรู้ เข้าใจ มีส่วนร่วม และ
สนับสนุน

4 โครงการให้ ผ ลตอบแทนทางสั ง คมแก่ ผู ้ มี ส่ว นได้ ส่ ว นเสี ย
มากกว่า 2 เท่าของต้นทุนการด�ำเนินโครงการ และ 1 โครงการ
มีผลตอบแทนทางสังคมเป็น 1.5 เท่าของต้นทุนการด�ำเนิน
โครงการ จึงเป็นสิ่งยืนยันว่า การด�ำเนินโครงการเพื่อสังคม
ของ ปตท.สผ. ก่อให้เกิดคุณค่าทางสังคมอย่างแท้จริง

2

1.5

ผลการส�ำรวจในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านโครงการสินภูฮอ่ มและโครงการ
เท่า
เท่า
ซอติ ก ้ า สาธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา พบว่ า โดยเฉลี่ ย
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความผูกพันระดับรับรู้ขึ้นไป และผู้มีส่วนได้
ส่ ว นเสี ย ของโครงการคลิ นิ ก รั ก ษาฟรี ส� ำ หรั บ ผู ้ ด ้ อ ยโอกาส
4 โครงการ
1 โครงการ
ให้ผลตอบแทนทางสังคม
ให้ผลตอบแทนทางสังคม
ประเทศอินโดนีเซีย มีความผูกพันอยู่ในระดับมีส่วนร่วมขึ้นไป
มากกว่
า
2
เท่
า
ของต้
น
ทุ
น
เป็น 1.5 เท่าของต้นทุน
มากกว่าร้อยละ 50 ของชุมชน โดยทั้ง 3 พื้นที่เห็นว่า โครงการ
การด�
ำ
เนิ
น
โครงการ
การด�ำเนินโครงการ
เพือ่ สังคมของ ปตท.สผ. ตรงกับความต้องการและเป็นประโยชน์
ต่ อ ชุ ม ชน สะท้ อ นถึ ง การลงทุ น ด้ า นการพั ฒ นาสั ง คมของ
ปตท.สผ. ว่ามีการตอบสนองต่อความต้องการในพื้นที่ได้จริง การประเมินโครงการ การส�ำรวจทัศนคติและความผูกพันของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านี้ เป็นกระบวนการซึ่ง ปตท.สผ. ให้
นอกจากนี้ บริษัทยังประเมินค่าผลตอบแทนทางสังคมจากการ ความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพราะจะเป็นข้อมูลส�ำหรับการพัฒนา
ลงทุน (Social Return on Investment – SROI) ของโครงการ โครงการเพื่อสังคมให้ตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่าง
เพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปี 2561 ได้มีก ารวิเคราะห์ มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีแผนส�ำรวจฯ ในโครงการเอส 1
ผลตอบแทนทางสังคมฯ ของ 5 โครงการ1 (ในพืน้ ทีฐ่ านสนับสนุน โครงการสุพรรณบุรี และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
การพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา พืน้ ทีโ่ ครงการเอส 1 จังหวัด สงขลาอี ก ครั้ ง ในปี 2562 เพื่ อ ปรั บ แผนการด� ำ เนิ น งานให้
ก�ำแพงเพชร สุโขทัย และพิษณุโลก และโครงการเพื่อสังคม ยกระดั บ ความผู ก พั น ของผู ้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ให้ ถึ ง ระดั บ
ในระดับบริษัท) ผลการประเมินผลตอบแทนฯ แสดงให้เห็นว่า สนับสนุนภายในปี 2563

1

ได้ แ ก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และรายได้โ ดยมี โ รงเรี ยนเป็ น ศู นย์ กลาง, โครงการพั ฒ นาโรงพยาบาลลานกระบือ ,
โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล, โครงการพัฒนานักกีฬาเรือใบ และโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.
ส่งมอบคุณค่าแก่สังคม บนพื้นฐานความไว้วางใจ

โครงการพัฒนานักกีฬาเรือใบ

โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้ โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

โครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
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รางวัล
แห่งความส�ำเร็จ

การด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่ม
ดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (DJSI) ระดับโลก
ในกลุ่มธุรกิจน�ำ้ มันและก๊าซฯ
ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5
RobecoSAM

รางวัลด้านความยัง่ ยืน
SAM Sustainability Award ระดับ Silver Class
จากการจัดล�ำดับด้านความยัง่ ยืนระดับสากล
ใน Sustainability Yearbook 2562
RobecoSAM

ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของ
ดัชนี FTSE4Good Index Series
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
ฟุตซี่ รัสเซล (FTSE Russell)

รางวัล The Best Initiative in Innovation
นิตยสาร The Asset

รางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืนประจ�ำปี 2561
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
ประจ�ำปี 2561 ประเภทดีเด่น
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ได้รบั คัดเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษทั จดทะเบียน
ที่มีความโดดเด่นในการด�ำเนินธุรกิจ
ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล
(ESG100)
สถาบันไทยพัฒน์

รางวัลรายงานความยั่งยืน
ประเภทยอดเยี่ยม
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.
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การก�ำกับดูแลองค์กร
รางวัล Asia’s Best CEO
(Investor Relations)

นิตยสาร Corporate Governance Asia

รางวัล Asia’s Best CFO
(Investor Relations)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

นิตยสาร Corporate Governance Asia

รางวัล Asia’s Icon on
Corporate Governance
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

นิตยสาร Corporate Governance Asia

รางวัล The Platinum Corporate Award
นิตยสาร The Asset

รางวัล 1 ใน 50 บริษัทจดทะเบียน
ในกลุ่มประเทศอาเซียน (10 อันดับแรก)
จากการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับอาเซียน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ธนาคารพัฒนาเอเชีย

รางวัล 1 ใน 3 บริษัทจดทะเบียนของไทย
จากการประเมินด้านการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
ในระดับอาเซียน
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
ธนาคารพัฒนาเอเชีย

ได้รับการรับรองในฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
ต่อเนื่องเป็นสมัยที่ 2
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต
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ความรับผิดชอบต่อสังคม
รางวัลโครงการซีเอสอาร์แห่งปี
ส�ำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู
นิตยสาร Petroleum Economist

รางวัล The Best Initiative
in Social Responsibility
ส�ำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู
นิตยสาร The Asset

รางวัลระดับแพลทินัม
ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น
ส�ำหรับโครงการศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน
หรือ SIOLA

The 10th Annual Global CSR Summit and Awards
and the Global Good Governance Awards 2018

รางวัลระดับทอง
ประเภทโครงการด้านสิ่งแวดล้อมดีเด่น
ส�ำหรับโครงการแหล่งเรียนรูเ้ รือหลวงไทยใต้ทะเล

The 10th Annual Global CSR Summit and Awards
and the Global Good Governance Awards 2018

รางวัลระดับทอง
ประเภทโครงการเพื่อชุมชนดีเด่น
ส�ำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู

The 10th Annual Global CSR Summit and Awards
and the Global Good Governance Awards 2018

รางวัล CECT Sustainability Awards 2018
ประเภทสุขภาพและความเป็นอยู่
ส�ำหรับโครงการคลินิกรักษาฟรี
ส�ำหรับผู้ด้อยโอกาสในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

Center for Entrepreneurship, Change, and Third
Sector (CECT), Trisakti University

รางวัลระดับเงิน
ประเภท Innovation in Community Relations
ส�ำหรับโครงการคลินิกรักษาฟรีสำ� หรับ
ผู้ด้อยโอกาสในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
The Asia-Pacific Stevie Awards

รางวัลระดับเงิน ประเภท Innovation
in Community Relations
ส�ำหรับโครงการขยะสู่พลังงาน
The Asia-Pacific Stevie Awards

รางวัล Asia Responsible Enterprise
Awards 2018 ประเภทผู้น�ำด้านสิ่งแวดล้อม
ส�ำหรับโครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทย
ใต้ทะเล
Enterprise Asia

รางวัล Asia Responsible Enterprise
Awards 2018 ประเภทส่งเสริมสุขภาพ
ส�ำหรับโครงการคลินิกรักษาฟรี
ส�ำหรับผู้ด้อยโอกาสในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Enterprise Asia

รางวัล Asia Corporate Excellence
& Sustainability Awards 2018
ประเภท Top CSR Advocates
MORS Group

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.
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การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุน
รางวัล The Best Investor Relations Team
นิตยสาร The Asset

รางวัล Best Investor Relations Company
(Thailand)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
นิตยสาร Corporate Governance Asia

รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งแวดล้อม
รางวัลส�ำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือ
ส�ำนักงานสีเขียว (Green Office) ระดับดีเยี่ยม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

รางวัล The Best Initiatives in
Environmental Stewardship
นิตยสาร The Asset

ประกาศนียบัตรการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ประจ�ำปี 2561
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

ประกาศนียบัตรเกียรติคุณ
ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรม
ลดก๊าซเรือนกระจก
(Low Emission Support Scheme: LESS)
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์การมหาชน)

ใบรับรองการต่ออายุ Green Meetings
และใบรับรอง Green Meetings Plus
ส�ำหรับ ปตท.สผ. ส�ำนักงานใหญ่
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ใบรับรอง Green Meetings
ส�ำหรับโครงการฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา (PSB)
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

84

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.
���������������������������������������

ผลการด�ำเนินงาน
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
Operational Control
Support

Production Phase

Environment*
Hydrocarbon
production
Energy consumption
Greenhouse gas
emissions
Flare
Emissions
(NOx, SOx, VOC)
Spills
Water withdrawal
Water discharge
Waste generation
Waste disposal
Biodiversity and
ecosystem services
Environmental
compliance
Health and Safety
Fatality - Workforce
Fatality - Contractors
Occupational health
and safety - Workforce
Occupational
health and safety Contractors
Process safety
Loss of primary
containment
Corporate Social Responsibility
Volunteer
In-kind giving
Management overhead
Remarks:
*
Scope of reporting for environmental data covers only projects that are in production phase and support.
**
Joint operator
***
Project was official relinquished with approval on 10 April 2018
Not relevant and excluded from scope of reporting
Included in reporting scope

Myanmar
Australia

Vietnam

Indonesia
Algeria

Myanmar

Malaysia

Algeria
Australia
Canada

Country

Thailand

G9/43

Scope of Reporting

International
Exploration Phase

Arthit
B6/27
Bongkot
L22/43
L53/43 and L54/43
PTTEP 1
S1
Sinphuhorm
Headquarters
Petroleum Development
Support Base
Algeria Hassi Bir Rekaiz
PTTEP Australasia
Mariana Oil Sands
Sarawak SK410B
Sarawak SK417
Sarawak SK438
Myanmar M11
Myanmar M3
Myanmar MD-7
Myanmar MOGE 3
Indonesia Malunda***
Algeria 433a and 416b**
Vietnam 16-1**
Vietnam 9-2**
Zawtika
PTTEP Australasia

Exploration

Domestic
Production
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Economics (1)
Data Collection Period
GRI

Required Data

Unit

2015

2016

2017

2018

GRI:201 Direct Economic Value Generated
201-1
Total revenue
Economic
Value Distributed
GRI:201

Million USD

5,614

4,339

4,523

5,459

201-1
Salary, wages and employees’ benefits
201-1
Operating expense
GRI:201 Payment to Provider of Capital

Million USD
Million USD

139.19
685

138.61
582

178.62
652

195.32
645

Million USD
Million USD
Million USD

1,398
298
253

950
310
200

826
459
186

1,331
556
186

201-1
201-1
201-1

Payment to government (2)
Dividend payment
Interest payment

Remarks:
(1)
Scope of reporting Economics performance is in alignment with PTTEP Annual Report 2018.
(2)
Payment to government covers petroleum royalties and tax payment.

Corporate Social Responsibility
Data Collection Period
GRI

Required Data

Unit

2015

2016

2017

2018

GRI:201 Total Contribution
201-1

Total contribution

Million USD

26.46

11.23

11.59

12.62

-

Volunteer

Hours

6,438

4,806

18,807

9,280

-

In-kind giving

Million USD

1.02

1.00

0.99

1.03

-

Management overhead

Million USD

0.95

1.13 (1)

3.40

3.35

Remarks:
(1)
Rectify cost of Management overhead due to typo (from 12.36 Million USD to 1.13 Million USD).
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Environment (1)
Data Collection Period
2015
GRI
GRI:302
302-1

302-1

302-3
GRI:305
305-1
305-2
305-3
305-4

OGSS
OG6
OG6
OG6
GRI:305
305-7
-

2016 (2)

2017 (3)

InterRequired Data
Unit
Thailand national Thailand
Hydrocarbon Production
Production from BOE
136,408,299 102,888,543 25,116,412 98,043,001
operating asset Tonnes
19,015,762 15,112,236 3,339,866 14,936,612
Energy Consumption
Total direct
GJ
26,116,608 20,909,807 5,301,953 20,096,714
energy
consumption
Total indirect
GJ
81,510
106,908
6,828 141,785 (4)
energy
consumption
by primary
energy source
(electricity
purchased)
Total energy
GJ/tonne
1.38
1.39
1.59
1.35
intensity
production
Greenhouse Gas Emissions (GHGs) (5) (6) (7)
Direct total
Tonne CO2
4,885,952 4,048,528 582,963 4,083,327
GHGs
equivalent
Indirect total
Tonne CO2
4,228
5,283
383
5,239
GHGs
equivalent
Other relevant Tonne CO2
57,910
17,181 41,649
16,534
indirect GHG
equivalent
emissions (8)
GHG intensity
Tonne CO2
260
269
187
275
equivalent/
thousand
tonne
production
Flare
Total flaring
MMscf
48,285
40,152
3,283
42,854
Hydrocarbon
Tonnes
1,096,671
982,161 77,194 1,043,084
flaring
Hydrocarbon
Tonnes/
8.04
9.55
3.07
10.64
flaring intensity thousand
BOE
Emissions
Volatile organic Tonne VOC
16,620
14,865
1,198
15,755
compounds
(VOCs)
VOC intensity
Tonne VOC/
0.874
0.984
0.359
1.055
thousand
tonne
production

2018

International

Thailand

International

22,343,237 91,292,879 22,492,872
2,855,571 14,040,323 2,574,323
4,555,825 19,585,720

4,757,786

2,578 (4)

149,390

1,955

1.60

1.41

1.85

561,541 3,660,334

467,283

532

5,406

229

20,658

19,421

13,434

204

262.47

186.82

2,911
68,809

36,458
886,178

2,106
49,613

3.08

9.71

2.21

1,049

13,385

776

0.367

0.953

0.302
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Data Collection Period

GRI

Required Data
Unit
GRI:305 Emissions
305-7
Nitrogen oxides Tonne NO2
(NOx)
NOx intensity
Tonne NO2
/thousand
tonne
production
305-7
Sulfur oxides
Tonne SO2
(SOx)
SOx intensity
Tonne SO2
/thousand
tonne
production
305-6
Ozone-depleting kg of CFC11
substances
equivalent
(Hydrochlorofluorocarbon:
HCFC) (9)
GRI:306 Spills
Spills
Cases
306-3
Tonnes
Hydrocarbons Cases
306-3
Tonnes
NonCases
306-3
hydrocarbons
Tonnes
GRI:303 (2018) Water Withdrawal
303-3
Total water
Cubic
withdrawal from meters
all areas
Freshwater (10)
Cubic
meters
Freshwater
Cubic
from areas meters
with water
stressed (12)
303-3
Surface
Cubic
water
meters
GroundCubic
water
meters
Municipal Cubic
water
meters
supply
303-3
Water
Cubic
withdrawal
meters
excluding
once through
cooling water

2017 (3)

2016 (2)

2015

Thailand

International

Thailand

2018

International

Thailand

International

11,043

8,746

2,115

7,868

1,253

7,122

1,655

0.581

0.579

0.633

0.527

0.439

0.507

0.643

598

460

150

374

0.031

0.030

0.045

0.025

0.015

0.021

0.046

8.5

3.7

NA

12.9

NA

6.8

16.8

17
17.14
15
16.59
2
0.55

9
0.51
9
0.51
0
0.00

7
0.23
7
0.23
0
0.00

9
4.29
8
4.29
1
0.00

4
0.36
3
0.36
1
0.00

8
9.70
8
9.77
0
0.00

1
0.29
1
0.29
0
0.00

350,924 49,675,463

52,062

51,295,665 50,420,020

362,098 47,921,070

44 298.41896 118.492529

NA (11)

NA

NA

NA

NA

523,421

33,745

NA

NA

NA

NA

NA

441,936

0

NA

NA

NA

NA

NA

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

425,022

0

NA

NA

NA

NA

NA

16,914

0

2,630,453

1,944,573

362,098

2,492,540

350,924 2,550,562

52,062
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Data Collection Period
2016

2015
GRI
GRI:303
(2018)
303-4

Required Data
Unit
(13) (14)
Water Discharge

International

Thailand

2018

International

Thailand

Thailand

International

Cubic
meters

7,668,987

7,281,782

939,108

7,813,693 1,057,173 7,927,061

500,526

Cubic
meters
Cubic
meters
Disposed by Cubic
evaporation meters
Treated and Cubic
discharged meters
Disposed by Cubic
waste
meters
processor
303-4
Process
Cubic
wastewater
meters
Injection
Cubic
meters
Disposed by Cubic
waste
meters
processor
Treated and Cubic
discharged meters
GRI:306 Waste Generation (15) (16)
306-2
Hazardous waste Tonnes
306-2
Non-hazardous Tonnes
waste
GRI:306, OGSD Waste Disposal (16) (17)
Hazardous waste Tonnes
OG7
Drilling mud
Tonnes
and cutting
waste
306-2
Other
Tonnes
hazardous
waste
Non-hazardous Tonnes
waste
OG7
Drilling mud
Tonnes
and cutting
waste
306-2
Other
Tonnes
non-hazardous
waste
306-4
Exported
Tonnes
hazardous waste
under the Basel
Convention

7,668,987

7,281,782

939,108

7,760,171 1,057,173 7,892,085

500,526

7,013,451

7,276,263

0

7,755,653

279,930

4,823

103,679

2,601

374,451

0

835,429

1,155

696

0

1,917

NA

NA

NA

NA

NA

NA

303-4

Total water
discharge to all
areas
Produced
water
Injection

2017 (3)

(2)

0 7,885,638

0

0

2,915

0

0 1,057,173

0

500,526

0

3,532

0

53,522

0

34,976

0

NA

53,522

0

34,944

0

NA

NA

0

0

32

0

NA

NA

NA

0

0

0

0

42,566
175,750

28,243
149,018

499
220

38,477
104,251

451
3,361

57,558
80,680

267
42,275

42,366
40,286

27,668
25,348

541
0

39,517
36,571

555
0

58,971
54,811

261
0

2,080

2,320

541

2,946

555

4,159

261

175,506

148,953

199

104,253

3,361

80,599

42,275

171,911

143,139

0

100,871

2,809

78,859

41,859

3,595

5,814

199

3,382

552

1,741

416

0

0

0

1,169

0

1,055

0
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Data Collection Period
2016 (2)

2015
GRI

Required Data
Unit
GRI:304, OGSD Biodiversity and Ecosystem Services
OG4
Significant
Number of
operating sites
sites
where biodiversity %
risks have been
assessed
304-1
Significant
Number of
operating sites sites
exposed to
%
significant
biodiversity risks
Environmental Management
Investing in
Million USD
managing
environmental
impacts
Treatment
Million USD
and disposal
expenses
Protection,
Million USD
management
and
investments
Percentage of %
prevention cost in
total environment
expense
GRI:307 Legal Compliance
307-1
Significant fines, Cases
penalties and
Million USD
settlements

2017 (3)

International

Thailand

2018

International

Thailand

Thailand

International

NA

8

3

8

2

8

2

NA

100

100

100

100

100

100

NA

0

0

0

0

0

0

NA

0

0

0

0

0

0

12.77

39.56

0.98

38.016

1.36

21.30 (18)

1.89

6.42

4.85

0.69

10.22

0.28

4.75 (18)

0.10

6.36

34.71

0.29

27.80

1.08

16.55 (18)

1.80

50

88

30

73

79

78

95

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

Remarks:
(1)
PTTEP revised the category for environmental data of Thailand and international from 2016 onwards.
(2)
International column includes Australia, Myanmar and Oman assets in 2016.
(3)
Since 2017, international column includes Australia and Myanmar assets as PTTEP completed sales agreement of Oman asset.
(4)
Revised 2017 data due to consistency of calculation methodology.
(5)
Total direct GHG emissions (Scope 1) based on equity basis is not included in this report.
(6)
GHG emissions from well service venting is not included.
(7)
In 2018, methane (CH4) emission is equivalent to 9,710 and 3,126 tonnes CH4 for Thailand and international assets respectively.
(8)
Other relevant indirect GHG emissions (Scope 3) is comprised of transportation and air travel.
(9)
Ozone-depleting substances (ODS) include Hydrochlorofluorocarbon (HCFC) only.
(10)
Refer to PTT Group procedure, total dissolved solid < 2,000 mg/L
(11)
NA (not available)
(12)
Water stress area classified by IPIECA Global Water Tool
(13)
In 2018, hydrocarbon discharged within produced water is equal to 0 and 11.93 tonnes for Thailand and international assets respectively.
(14)
Since 2017, injected process wastewater was reported under water discharge.
(15)
In 2018, hazardous and non-hazardous waste disposal subtracted by reuse/recycling/recovery are 4,204 and 122,394 tonnes respectively.
(16)
Waste generation and disposal included both production and drilling activities.
(17)
The difference between waste generation and disposal amount is accounted for on-site storage.
(18)
Refer to 2017 environmental management expenses for S1
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Health and Safety (1)
Data Collection Period
2016
2017
2018
InterInterInter- PTTEP
Thailand national Thailand national Thailand national Global

2015
GRI
Required Data
GRI:403 (2018) Fatalities
403-9
Total number
Workforce(2)
Contractors(3)
403-9
Fatal accident rate
(FAR) - Workforce

Unit

Cases
Cases
Cases
Cases per
million hours
worked
403-9
Fatal accident rate Cases per
(FAR) million hours
Contractors
worked
GRI:403 (2018) Occupational Health and Safety
403-9
Total recordable Cases
incident rate
Cases per
(TRIR) million hours
Workforce
worked
403-9
Total recordable
incident rate
Cases per
(TRIR) million hours
Contractors
worked
403-9
Lost time injury
Cases
frequency (LTIF) - Cases per
Workforce
million hours
worked
403-9
Lost time injury
Cases
frequency (LTIF) - Cases per
Contractors
million hours
worked
Severity of lost
Average
work day cases - days lost
Workforce
per LWDC
403-9
403-9

Severity of lost
work day cases Contractor
Severity of restricted
work day
cases - Workforce
Severity of
restricted work day
cases - Contractor
Near Miss Workforce

Average
days lost
per LWDC
Average
days lost
per RWDC
Average
days lost
per RWDC
Cases

Near Miss Contractors

Cases

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

1
0
1
0

0
0
0
0

1
0
1
0

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.06

0

0.05

9
1.02

1
0.13

4
2.76

5
0.69

1
0.77

2
0.28

3
2.17

5
0.59

25
1.14

16
1.00

5
1.04

4
0.24

12
2.54

12
0.74

4
1.22

16
0.82

2
0.23

0
0.00

0
0.00

1
0.14

0
0.00

0
0.00

0
0.00

0
0.00

2
0.09

2
0.13

1
0.21

0
0.00

2
0.42

2
0.12

0
0.00

2
0.10

3.16

0.00

0.00

25.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2.52

0.84

0.21

0.00

25.71

3.68

0.00

3.07

10.16

0.43

33.36

1.81

7.39

1.13

59.34

10.62

11.26

5.49

0.00

2.81

18.21

2.39

24.43

6.08

44

21

28

9

14

10

17

27

34

14

7

16

15

22

15

37
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Data Collection Period
2016
2017
2018
InterInterInter- PTTEP
Thailand national Thailand national Thailand national Global

2015
GRI
Required Data
Unit
GRI:403 (2018) Illness
403-10
Total recordable Cases per
occupational
million hours
illness frequency worked
(TROIF) Workforce
403-10
Total recordable Cases per
occupational
million hours
illness frequency worked
(TROIF) Contractors
OGSD
Process Safety
OG13
Number of Tier 1 Cases
process safety
events
OG13
Number of Tier 2 Cases
process safety
events
Loss of Primary Containment (LOPC)
OGSD
OG13
Loss of primary
Number of
containment
incidents
(LOPC)
per million
work hours
of drilling
and
production

91

0.03

0.00

2.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

0

0

1

0

1

0

1

5

1

0

0

0

1

0

1

0.21

0.06

0.00

0.06

0.00

0.12

0.00

0.11

Remarks:
International column includes Algeria (Hassi Bir Rekaiz), Canada, Myanmar, Australia, Malaysia and Indonesia in 2018.
(2)
Workforce means employees and supervised workers of PTTEP and PTTEP Services Limited.
(3)
Contractor means an individual or a company carrying out work under the supervision, instructions and SSHE Management System of
PTTEP or subsidiaries within the reporting boundary.
(1)
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Labor Practices
Data Collection Period
2015
GRI
Required Data
GRI:102, 405 Workforce
102-8
Total workforce (1)
Staff by gender
102-8
Staff by region
Thailand
Australia
Myanmar
Others
405-1
Staff by age
<30 years
30 - 50 years
>50 years
102-8
Staff by employment type
Permanent (3)
Temporary (4)
405-1
Staff by employee category
Executives
Middle management
Senior
Employee
Training and Development
GRI:404
404-1
Average all employees
GRI:405
405-1
405-1
405-1
405-1
405-1
GRI:401
401-1
401-1
401-1
401-1
401-1

Unit

2016

2017

2018

Male Female Male Female Male Female Male Female

Persons
Persons

4,297
2,904 1,393

3,794
2,540 1,254

Persons
Persons
Persons
Persons

2,270
154
244
236

1,189
35
98
71

2,043
107
272
118

Persons
Persons
Persons

660
1,826
418

351
955
87

408
1,760
372

222
941
91

361
1,793
355

187 343
976 1,842
102 397

182
986
111

Persons
Persons

1,700
1,204

862
531

1,541
999

975
459

1,484
1,025

794 1,562
471 1,020

799
480

Persons
Persons
Persons
Persons

33
77
619
2,175

8
29
237
1,119

26
83
912
1,519

8
23
276
947

30
89
835
1,555

12
28
11
22
86
22
292 814 230
939 1,654 1,016

Hours/
person/
year

39

44

32

20

55

Employee Satisfaction
Employee satisfaction
%
Composition of Governance Bodies
Board of directors
Persons
Executives
Persons
Middle management
Persons
Senior
Persons
Employee
Persons
New Employee Hired by Age Group
<30 years
Persons
30 - 50 years
Persons
>50 years
Persons
Total
Persons
New hire rate
% of total
employees

50

3,774
3,861
2,509 1,265 2,582 1,279

1,071 1,991 (2) 1,070 (2) 1,986 1,062
30 100 (2)
30 (2) 114
23
(2)
102 310
118 (2) 371 138
51 108 (2)
47 (2) 111
56

53

39

65

15
33
77
619
2,175

0
8
29
237
1,119

14
26
83
912
1,519

1
8
23
276
947

14
30
89
835
1,555

62
85
11
158
3.7

39
25
1
65
1.5

27
41
11
79
2.1

23
15
1
39
1.0

48
51
14
113
3.0

60

44

66
1
12
2
12
28
11
22
86
22
292 814 230
939 1,654 1,016
43
35
4
82
2.2

81
58
24
163
4.2

48
33
3
84
2.2
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Data Collection Period
2015
GRI
GRI:401
401-1
401-1
401-1
401-1
401-1

Required Data
Turnover by Age Group
<30 years
30 - 50 years
>50 years
Total
Turnover rate

GRI:401
401-1
401-1
401-1
401-1
GRI:401
401-3
401-3

Turnover by Type
Voluntary resignation
Persons
Dismissal
Persons
Retirement
Persons
Death - not related to work
Persons
Parental Leave
Employee taken parental leave Persons
Employee returned to work after %
parental leave
Integrity
Training hours concerning
Hours
human rights, anti-bribery, and
corruption
Gender Diversity and Equal Remuneration
Ratio basic salary women/men Ratio
Gender Diversity and Equal Remuneration
Women in workforce
Persons
%
Women in professional positions Persons
%
Women in management positions Persons
%
Women in senior leadership
Persons
positions
%

GRI:412
412-2
GRI:405
405-2
GRI:405
405-1
405-1
405-1
405-1

Unit
Persons
Persons
Persons
Persons
% of total
employees

2016

2017

2018

Male Female Male Female Male Female Male Female
46
66
37
149
3.5

43
67
7
117
2.7

29
98
31
158
4.2

29
94
9
132
3.5

18
81
56
155
4.1

28
42
7
77
2.0

12
50
52
114
3.0

15
46
12
73
1.9

139
0
7
3

115
0
1
1

111
30
16
1

124
5
3
0

128
8
17
2

72
2
2
1

61
29
20
4

57
8
8
0

61
98.4

46
97.8

35
100.0

39
97.4

37
97.3

45
34
100.0 100.0

44
97.4

675

891

502

339

1,199

846 1,223 1,702

0.66

0.73

0.78

0.78

1,393
32
1,119
34
237
28
37
25

1,254
33
947
38
276
23
31
22

1,265
34
939
38
292
26
34
26

1,279
33
1,016
38
230
22
33
22

Remarks:
(1)
Total workforce is the total number of employees involved in core activities of PTTEP’s and subsidiaries’. This does not include workers
and supervised workers performing non-core activities in the company, e.g. maids, gardeners, drivers, etc.
(2)
Restatement is made to 2017 number of staff by region due to edition of calculation methodology from grouping by work unit to grouping
by work location.
(3)
Permanent means employment contracts with an indeterminate period made with PTTEP or its subsidiaries excluding PTTEP Services
which is manpower agency of PTTEP.
(4)
Temporary means employment contract with or without a specific employment period made through manpower agencies, e.g. PTTEP
Services, etc.
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การรับรองจากหน่วยงานภายนอก
KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd.
48th Floor, Empire Tower,
1 South Sathorn Road, Yannawa
Sathorn, Bangkok 10120, Thailand
Tel +66 2677 2000
Fax +66 2677 2222
Website kpmg.com/th

บริษัท เคพีเอ็มจีิภูมไชย ที่ปรึกษาธุรกจิจากัด
ชั้นิ48 เอ็มไพร์ทาวเวอร์
1ิถนนิสาทรใต้ิแขวงยานนาวา
เขตสาทริกรุงเทพฯิ10120
โทริ +66 2677 2000
แฟกซ์ +66 2677 2222
เว็บไซต์ิิkpmg.com/th

รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างจากัดอย่างเป็นอิสระ
เสนอ กรรมการบริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) (“ปตท.สผ.”)
ข้อสรุป
จากการปฏิบัติงานตามกระบวนการที่กล่าวในหัวข้อถัดไป บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จํากัด (“สํานักงาน”) ไม่พบปัจจัยใดที่เป็นเหตุให้เชื่อ
ว่าข้อมูลความยั่งยืนที่ถูกเลือก (“ข้อมูลความยั่งยืน”) ซึ่งกล่าวถึงในหัวข้อถัดไปและรวมอยู่ในรายงานความยั่งยืนประจําปี 2561 (“รายงาน”) สําหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และการเปิดเผยการปฏิบัติตามหลักการด้านความรับผิดชอบด้านการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความมีสาระสําคัญ
และการตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกระบวนการที่นําไปใช้ในการจัดทํารายงานตาม AA1000APS (2008) และความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูลความยั่งยืน ไม่ได้จัดทําตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน (“เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน”) ในสาระสําคัญ
ความรับผิดชอบของสานักงาน
สํานักงานได้รับมอบหมายจาก ปตท.สผ. และสํานักงานเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการให้ ข้อสรุปของงานที่ให้ ความเชื่อมั่นอย่างจํากัดต่อข้อมู ลความ
ยั่งยืนสําหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่รวมอยู่ในรายงานความ
ยั่งยืน ตามที่ระบุไว้ถัดไป
สํานักงานได้ปฏิบัติงานการให้ความเชื่อมั่นตาม International Standard
on Assurance Engagements ISAE 3000 Assurance Engagements other
than Audits or Reviews of Historical Financial Information,
International Standard on Assurance Engagements แ ล ะ ISAE 3410
Assurance on Greenhouse Gas Statements สํานักงานยังให้ความเชื่อมั่น
ตาม AA1000AS (2008) ที่ระดับ moderate level ที่สอดคล้องกับการให้
ความเชื่อมั่นอย่างจํากัดตาม ISAE 3000 โดยเป็นประเภท Type 2 ซึ่งไม่
ครอบคลุมเฉพาะลัก ษณะและขอบเขตขององค์ ก รในการปฏิบัติตาม
AA1000APS (2008) แต่รวมไปถึงความน่าเชื่อถือของข้อมูลความยั่งยืน
ตามที่ระบุด้านล่าง ซึ่งมาตรฐานการตรวจสอบนี้กําหนดให้สมาชิกของ
ทีมผู้ปฏิบัติง านให้ ค วามเชื่อ มั่น ต้ องมีค วามรู้ ทัก ษะเฉพาะทาง และ
ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพที่จําเป็นในการให้ความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
ความยั่ง ยืน สํานัก งานได้วางแผนและปฏิบัติงานเพื่อให้ค วามเชื่อมั่น
อย่ า งจํ า กั ด ต่ อ ข้ อ มู ล ความยั่ ง ยื น ที่ มี ก ารจั ด ทํา ตามเกณฑ์ ที่ ใ ช้ใ นการ
ประเมินในสาระสําคั ญ สํานัก งานปฏิบัติตามข้ อกําหนดในประมวล
จรรยาบรรณสําหรับผู้ประกอบวิช าชีพบัญชีที่ออกโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานจรรยาบรรณนานาชาติสําหรับนักบัญชี เพื่อ ให้มั่นใจในความ
เป็นอิสระ สํานัก งานได้ปฏิบัติตามมาตรฐานระหว่างประเทศในการ
ควบคุมคุณภาพ ฉบับที่ 1 และรักษาไว้ซึ่งระบบของการควบคุมคุณภาพ
โดยรวม รวมถึง การจัดทํานโยบายวิธี ปฏิบัติเ กี่ ย วกับการปฏิ บั ติ ต าม

ข้อกําหนดทางจรรยาบรรณ มาตรฐานทางวิชาชีพ และกฎหมายข้อบังคับ
และข้อกําหนดที่เกี่ยวข้อง
สํานักงานไม่ได้รับมอบหมายในการให้ข้อสรุปในความเชื่อมั่นต่อข้อมูล
อื่นที่เปิดเผยในรายงาน
ข้อมูลความยั่งยืน
ข้อมูลความยั่งยืนรวมถึงข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือข้อความต่อไปนี้สําหรับ
ปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
 GRI 302-1 Energy consumption within organization (2016
version)
 GRI 303-3 Water withdrawal (2018 version)
 GRI 303-4 Water discharge (2018 version)
 GRI 305-1 Direct (Scope 1) GHG emissions (2016 version)
 GRI 305-2 Energy indirect (Scope 2) GHG emissions (2016
version)
 GRI 305-3 Other indirect (Scope 3) GHG emissions (2016
version)
 GRI 305-6 Emissions of ozone-depleting substances (ODS)
(2016 version)
 GRI 305-7 Nitrogen oxides (NOx), Sulfur oxides (SOx), and
other significant air emissions (2016 version)
 GRI 306-2 Waste by type and disposal method (2016 version)
 GRI 306-3 Significant spills (2016 version)
 GRI 403-9 Work-related injuries (2018 version)
 GRI 403-10 Work-related ill health (2018 version)

KPMG Phoomchai Business Advisory Ltd., a Thai limited liability company and a member firm of the KPMG network of
independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity.
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OGSD – OG4 Number and percentage of significant operating
sites in which biodiversity risk has been assessed and monitored
 OGSD – OG5 Volume and disposal of formation or produced
water
 OGSD – OG7 Amount of Drilling Waste (Drill mud and
cuttings) and Strategies for treatment and disposal


เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน
ข้อมูลความยั่งยืนจะถูกประเมิน ตามเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินที่กําหนด
ดังนี้
 มาตรฐานการรายงานความยั่ ง ยื น โดย The Global Reporting
Initiative (“GRI Standards”)
 The Oil and Gas Sector Disclosures (“OGSD”)
 AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (“AA1000
APS”)
ความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร
กรรมการและผู้บริหารของ ปตท.สผ. เป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําและ
นําเสนอข้ อมูล ความยั่ง ยืนโดยทําให้ มั่นใจว่าข้ อมูล ความยั่ง ยืนได้ถูก
จั ด ทํ า และนํ า เสนอตามเกณฑ์ ที่ กํ า หนดไว้ ใ นสาระสํ า คั ญ ความ
รับผิดชอบนี้รวมถึง การควบคุ มภายในที่เ กี่ยวกับการจัดทํารายงานที่
ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสําคัญไม่ว่าจะ
เกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน
ในการให้ ข้ อ สรุ ป ในความเชื่ อ มั่ น อย่ า งจํ า กั ด ต่ อ ข้ อ มู ล ความยั่ ง ยื น
กระบวนการในการปฏิบัติงานของสํานักงานประกอบด้วยการสอบถาม
และการวิเคราะห์เปรียบเทียบและการรวบรวมหลักฐานอื่นๆ ดังนี้
 สัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูงและพนักงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับ
องค์กรและระดับพื้นที่ปฏิบัติงาน
 สอบถามเกี่ยวกับการออกแบบและการปฏิบัติตามของระบบและ
วิธีการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลที่นําเสนอใน
รายงานตลอดจนการรวบรวมแหล่งข้อมูลลงในข้อมูลความยั่งยืน
 สอบถามเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติและขัน้ ตอนในการบริหารที่
เกี่ยวข้องกับการระบุผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความคาดหวังของ
พวกเขา การพิจารณาประเด็นความยั่งยืนที่สําคัญ และการปฏิบัติ
นโยบายและแนวทางความยั่งยืน
 ปฏิบัติการภาคสนามจํานวน 2 สถานที่ โครงการบงกชเหนือ และ
โครงการซอติก้า ที่สุ่มเลือกบนพื้นฐานของการวิเคราะห์ความเสี่ยง
รวมทั้งการพิจารณาปัจจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
 เปรียบเทียบข้อมูลความยั่งยืนกับแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องโดยการ
สุ่มเลือกตัวอย่างเพื่อประเมินว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดได้ถูก
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รวมอยู่ในข้อมูลความยั่งยืนและได้จัดทําขึ้นตามเกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมิน
ขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ความเชื่อมั่นอย่างจํากัด มีความแตกต่างใน
ลัก ษณะและระยะเวลา และขอบเขตการปฏิบัติง านจํากัดกว่างานให้
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล เป็นผลให้ระดับความเชื่อมั่นที่ได้รับจาก
งานที่ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า งจํ า กั ด น้ อ ยกว่ า งานให้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุ ส มผล ดั ง นั้ น สํ า นั ก งานจึ ง ไม่ ไ ด้ ใ ห้ ค วามเชื่ อ มั่ น อย่ า ง
สมเหตุสมผล
ข้อจากัดโดยธรรมชาติ
เนื่องจากข้อจํากัดโดยธรรมชาติของโครงสร้างระบบการควบคุมภายใน
อาจเป็นไปได้ว่าข้อผิดพลาดหรือความผิดปกติในข้อมูลที่นําเสนอใน
รายงานอาจเกิ ด ขึ้ น และไม่ ถู ก ตรวจพบ การให้ ค วามเชื่ อ มั่ น ของ
สํานักงานไม่ได้ออกแบบมาเพื่อตรวจหาจุดอ่อนทั้งหมดในระบบการ
ควบคุมภายในเกี่ยวกับการจัดทํา และการนําเสนอรายงาน เนื่องจากการ
ให้ความเชื่อมั่นไม่ได้มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลา และ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติอยู่บนพื้นฐานของการทดสอบ
ข้อจากัดในการใช้รายงานของสานักงาน
รายงานของสํานักงานมิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการนําไปใช้
หรื อ อ้ า งอิ ง โดยบุ ค คลอื่ น นอกเหนื อ จาก ปตท.สผ. หากบุ ค คลใด
นอกเหนือจาก ปตท.สผ. ซึ่งสามารถเข้าถึงรายงานหรือสําเนารายงาน
ของสํานักงาน ได้นําข้อมูลในรายงานของสํานักงานไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนไปใช้ประโยชน์เ พื่อวั ตถุประสงค์ใดๆ จะต้องรับผิดชอบใน
ความเสี่ยงที่เ กิดขึ้ นเองทั้ง สิ้น ทั้ง นี้ ภายใต้บทบัญญัติข องกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง สํานักงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธต่อความรับผิดชอบใดๆ ที่
มีต่อบุคคลที่สามนอกเหนือจาก ปตท.สผ. สําหรับงานการรายงานการ
ให้ความเชื่อมั่นอย่างจํากัดอย่างเป็ นอิสระ และข้อสรุปของสํานักงาน
โดยสิ้นเชิง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
กรุงเทพมหานคร
1 มีนาคม 2562
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ข้อมูลตามตัวชี้วัดและ
UNGC Communication on Progress
GLOBAL REPORTING INITIATIVE (GRI) AND
UNITED NATIONS SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (UN SDGs)
YES

GRI G4 Indicator GRI G4 OGSS Indicator
GRI STANDARD
Organizational Profile
102-1 Name of the organization
102-2
102-3
102-4
102-5

102-6
102-7
102-8

102-9
102-10

Activities, brands,
products, and services
Location of headquarters

Reference/Remarks
SR2018, Page 8
URL: https://www.pttep.com/en/Aboutpttep/Pttepgroup/
Pttepheadquarters.aspx
SR2018, Page 16-17

SR2018, Back Cover
URL: https://www.pttep.com/en/Aboutpttep/Pttepgroup/
Pttepheadquarters.aspx
Location of operations
SR2018, Page 16-17
Ownership and legal form
URL: https://www.pttep.com/en/InvestorRelations/
ShareholderInformation/Top10Shareholders.aspx
https://www.pttep.com/en/Aboutpttep/
Corporategovernance/Bylaws.aspx (Affidavit)
Markets served
SR2018, Page 16-17
Scale of the organization
SR2018, Page 16-17, 29, 85, 92
URL: https://www.pttep.com/en/InvestorRelations/
FinancialPerformance/FinancialHighlight.aspx
Information on employees and other workers SR2018, Page 92
Remark: No significant variation in employment
numbers and changes in 2018
Relation to SDGs Targets: 8.5, 10.3
Supply chain
SR2018, Page 50
Significant changes to the organization and Remark: No significant changes during the reporting
its supply chain
year
Precautionary principle or approach
SR2018, Page 46
External Initiatives
SR2018, Page 18, 44, 63, 69, 71, 74-77, 80-83
Membership of associations
SR2018, Page 22-23, 80-83

102-11
102-12
102-13
Strategy
102-14 Statement from senior decision-maker
102-15 Key impacts, risk, opportunities
Ethics and Integrity
102-16 Values, principles, standards, and norms
of behavior

102-17 Mechanisms for advice and concerns about
ethics

SR2018, Page 6-7
SR2018, Page 18, 46
SR2018, Page 15, 19
URL: https://www.pttep.com/en/Aboutpttep/
Corporategovernance/CgandbusinessEthics.aspx
Relation to SDGs Targets: 16.3
SR2018, Page 45
URL: https://www.pttep.com/en/
Aboutpttep/Corporategovernance/
Reportingandwhistleblowingregulations.aspx
Relation to SDGs Targets: 16.3

NO
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GRI STANDARD
Governance
102-18 Governance Structure
102-19 Delegating authority
102-20 Executive-level responsibility for economic,
environmental, and social topics
102-21 Consulting stakeholders on economic,
environmental, and social topics
102-22 Composition of the highest governance body
and its committees
102-23 Chair of the highest governance body
102-24 Nominating and selecting the highest
governance body
102-25 Conflicts of interest

Reference/Remarks
URL: https://www.pttep.com/en/AboutPTTEP/
Publications/PTTEPOrganizationStructure.aspx
URL: https://www.pttep.com/en/Sustainable
development/Sustainabilityatpttep/
SDGovernanceStructure.aspx
SR2018, Page 10
URL: https://www.pttep.com/en/
Sustainabledevelopment/Sustainabilityatpttep/
SDGovernanceStructure.aspx
SR2018, Page 8-10
Relation to SDGs Targets: 16.7
URL: https://www.pttep.com/en/Aboutpttep/
Corporategovernance/Thecommittee.aspx
Relation to SDGs Targets: 5.5, 16.7
URL: https://www.pttep.com/en/Aboutpttep/
Corporategovernance/Thecommittee.aspx
Relation to SDGs Targets: 16.6
URL: https://www.pttep.com/en/Aboutpttep/
Corporategovernance/CgandbusinessEthics.aspx
(6.2 Selection of Directors and Chief Executive Officer)
Relation to SDGs Targets: 5.5, 16.7

URL: https://www.pttep.com/en/Aboutpttep/
Corporategovernance/CgandbusinessEthics.aspx
(6.3 Roles of the Board of Directors and Management,
Conflict of Interest Prevention)
Relation to SDGs Targets: 16.6
102-26 Role of highest governance body in setting URL: https://www.pttep.com/en/Sustainable
purpose, values, and strategy
development/Sustainabilityatpttep/
SDGovernanceStructure.aspx
102-27 Collective knowledge of highest governance URL: https://www.pttep.com/en/Aboutpttep/Corporate
body
governance/Cgreport.aspx (Training of Directors)
102-28 Evaluating the highest governance body’s
AR2018, Page 104-106
performance
102-32 Highest governance body’s role in
SR2018, Page 10
sustainability reporting
102-33 Communicating critical concerns
AR2018, Page 106-108
102-34 Nature and total number of critical concerns AR2018, Page 106-108
102-35 Remuneration policies
AR2018, Page 115-118
102-36 Process for determining remuneration
AR2018, Page 115-118
102-37 Stakeholders’ involvement in remuneration
AR2018, Page 115-117
Relation to SDGs Targets: 16.7
Stakeholder Engagement
102-40 List of stakeholder groups
SR2018, Page 9
102-41 Collective bargaining agreements
All employees are covered by collective bargaining
agreement.
Relation to SDGs Targets: 8.8
102-42 Identifying and selecting stakeholders
SR2018, Page 8-9
102-43 Approach to stakeholder engagement
SR2018, Page 9
102-44 Key topics and concerns raised
SR2018, Page 10
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GRI STANDARD
Reporting Practice
102-45 Entities included in the consolidated financial
statements
102-46 Defining report content and topic boundaries
102-47 List of material topics
102-48 Restatements of information
102-49 Changes in reporting
102-50 Reporting period
102-51 Date of most recent report
102-52 Reporting cycle
102-53 Contact point for questions regarding
the report
102-54 Claims of reporting in accordance with
the GRI Standards
102-55 GRI content index
102-56 External assurance
Material Topics
ECONOMICS
GRI 201: Economic Performance 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
GRI 201: Economic Performance
201-1 Direct economic value generated and
distributed
201-2 Financial implications and other risks and
opportunities for the organization’s activities
due to climate change
GRI 203: Indirect Economic Impacts 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 203: Indirect Economic Impacts
203-1 Development and impact of infrastructure
investments and services supported
203-2

Significant indirect economic impacts,
including the extent of impacts

Reference/Remarks
SR2018, Page 8
SR2018, Page 8, 10, 12-13
SR2018, Page 11-13
SR2018, Page 89, 91, 93
Remark: No significant changes from previous reporting
periods in the scopes and aspect boundaries
SR2018, Page 8
Remark: Most recent previous report is 2017 PTTEP
Sustainability Report.
Remark: PTTEP publishes Sustainability Report annually.
SR2018, Back Cover
SR2018, Page 8
SR2018, Page 96-103
SR2018, Page 94-95

SR2018, Page 19-21
SR2018, Page 19-20, 43-44
SR2018, Page 85
Relation to SDGs Targets: 8.1, 8.2, 9.1, 9.4, 9.5
SR2018, Page 18-19, 68-69
Relation to SDGs Targets: 13.1

SR2018, Page 26, 72, 74
SR2018, Page 72-79
SR2018, Page 73-79
SR2018, Page 72-79
Relation to SDGs Targets: 5.4, 9.1, 9.4, 11.2
SR2018, Page 72-79
Relation to SDGs Targets: 1.2, 8.2, 8.3, 8.5
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GRI STANDARD
GRI 204: Procurement Practices 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 204: Procurement Practices
204-1 Proportion of spending on local suppliers
ENVIRONMENT
GRI 302: Energy 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 302: Energy
302-1 Energy consumption within the organization
302-3

Energy Intensity

GRI 303: Water and Effluents 2018
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
GRI 303: Water and Effluents
303-1 Interactions with water as a shared resource
303-2 Management of water discharge-related impacts
303-3 Water withdrawal
303-4

Water discharge

GRI 304: Biodiversity 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
GRI 304: Biodiversity
304-1 Operational sites owned, leased managed in,
or adjacent to, protected areas and areas of
high biodiversity value outside protected areas

Reference/Remarks

SR2018, Page 47, 51, 53-54
SR2018, Page 47-48
SR2018, Page 27, 47-48, 50, 52, 53
SR2018, Page 48
Relation to SDGs Targets: 8.3

SR2018, Page 66-70
SR2018, Page 66-71
SR2018, Page 27, 67-68, 70-71
SR2018, Page 86
Relation to SDGs Targets: 7.2, 7.3, 8.4, 12.2, 13.1
SR2018, Page 86
Relation to SDGs Targets: 7.3, 8.4, 12.2, 13.1
SR2018, Page 71
SR2018, Page 71
SR2018, Page 71
SR2018, Page 71
SR2018, Page 87
Relation to SDGs Targets: 6.3, 6.4, 8.4, 12.2
SR2018, Page 88
Omission: Information unavailable for GRI 303-4
(b, c and d), PTTEP will improve the data collection
in the next reporting cycle.
Relation to SDGs Targets: 3.9, 6.3, 6.4, 6.6, 12.4, 14.1
SR2018, Page 71
SR2018, Page 71
SR2018, Page 89
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GRI STANDARD
GRI 305: Emissions 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 305: Emissions
305-1 Direct Greenhouse Gas (GHG) Emissions
(Scope 1)
305-2 Energy Indirect Greenhouse Gas (GHG)
Emissions (Scope 2)
305-3 Other Indirect Greenhouse Gas (GHG)
Emissions (Scope 3)
305-4 Greenhouse Gas (GHG) Emissions Intensity

Reference/Remarks

SR2018, Page 67-68
SR2018, Page 67-69
SR2018, Page 26, 67-69

SR2018, Page 86
Relation to SDGs Targets: 3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.2
SR2018, Page 86
Relation to SDGs Targets: 3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.2
SR2018, Page 86
Relation to SDGs Targets: 3.9, 12.4, 13.1, 14.3, 15.2
SR2018, Page 86
Relation to SDGs Targets: 13.1, 14.3, 15.2
305-5 Reduction of Greenhouse Gas (GHG)
SR2018, Page 68
Emissions
Relation to SDGs Targets: 13.1, 14.3, 15.2
305-6 Emissions of ozone-depleting substances
SR2018, Page 87
(ODS)
Relation to SDGs Targets: 3.9, 12.4
305-7 NOx, SOx, and other significant air emissions SR2018, Page 86-87
Relation to SDGs Targets: 3.9, 12.4, 14.3, 15.2
GRI 308: Supplier Environmental Assessment 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
SR2018, Page 47-48
its boundaries
103-2 The management approach and
SR2018, Page 47-48
its components
103-3 Evaluation of the management approach
SR2018, Page 27, 47-54
GRI 308: Supplier Environmental Assessment
308-1 New suppliers that were screened using
SR2018, Page 52
environmental criteria
GRI 306: Effluent and Waste 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
SR2018, Page 27, 70
its boundaries
103-2 The management approach and
SR2018, Page 70
its components
103-3 Evaluation of the management approach
SR2018, Page 27, 70
GRI 306: Effluent and Waste
306-1 Water discharge by quality and destination
306-2

Waste by type and disposal method

SR2018, Page 88
Relation to SDGs Targets: 3.9, 6.3, 6.4, 6.6, 12.4, 14.1
SR2018, Page 88
Relation to SDGs Targets: 3.9, 6.3, 12.4, 12.5
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GRI STANDARD
GRI 306: Effluent and Waste
306-3 Significant Spills

306-4

Transport of hazardous waste

GRI 307: Environmental Compliance 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 307: Environmental Compliance
307-1 Non-compliance
with environmental laws and regulations
LABOR PRACTICES AND DECENT WORK
GRI 401: Employment 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 401: Employment
401-1 New employee hires and employee turnover
401-3

Parental leave

GRI 403: Occupational Health and Safety 2018
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 403: Occupational Health and Safety
403-5 Worker training on occupational health
and safety
403-9 Work-related injuries
403-10 Work-related ill health

Reference/Remarks
AR2018, Page 65
SR2018, Page 87
Remark: Refer to Annual Report for updates of the legal
disputes on the environmental impacts of the Montara
Oil Spills
Relation to SDGs Targets: 3.9, 6.3, 6.6, 12.4, 14.1, 15.1
SR2018, Page 88
Relation to SDGs Targets: 12.4
SR2018, Page 66-71
SR2018, Page 66-71
SR2018, Page 27, 66-71
SR2018, Page 89
Relation to SDGs Targets: 16.3

SR2018, Page 60
SR2018, Page 60-61
SR2018, Page 25, 60
SR2018, Page 92-93
Relation to SDGs Targets: 5.1, 8.5, 8.6, 10.3
SR2018, Page 93
Relation to SDGs Targets: 5.1, 5.4, 8.5
SR2018, Page 55-56, 58
SR2018, Page 55-56, 58
SR2018, Page 25, 56-59
SR2018, Page 56-57
Relation to SDGs Targets: 3.3, 3.9, 8.8
SR2018, Page 90
Relation to SDGs Targets: 3.3, 3.9, 8.8
SR2018, Page 91
URL: https://www.pttep.com/en/SustainableDevelopment/
Safetysecurityhealthandenvironment/Ssheinpttep.aspx
(Medical and Occupational Health)

101
External
Assurance

102

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.

ข้อมูลตามตัวชี้วัดและ UNGC Communication on Progress

GRI STANDARD
GRI 404: Training and Education 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 404: Training and Education
404-1 Average hours of training per year per
employee
404-2 Programs for upgrading employee skills and
transition assistance programs
404-3 Percentage of employees receiving regular
performance and career development reviews
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 405: Diversity and Equal Opportunity
405-1 Diversity of governance bodies and
employees
405-2 Ratio of basic salary and remuneration of
women to men
GRI 414: Supplier Social Assessment 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 414: Supplier Social Assessment
414-1 New suppliers that were screened using
social criteria
SOCIETY
GRI 413: Local Communities 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 413: Local Communities
413-1 Operations with local community
engagement, impact assessments, and
development programs

Reference/Remarks

SR2018, Page 25, 62
SR2018, Page 62
SR2018, Page 25, 62-64
SR2018, Page 92
Relation to SDGs Targets: 4.3, 4.4, 4.5, 5.1, 8.2, 8.5, 10.3
SR2018, Page 62-64
Relation to SDGs Targets: 8.2, 8.5
SR2018, Page 64
Relation to SDGs Targets: 5.1, 8.5, 10.3

SR2018, Page 25, 65
SR2018, Page 65
SR2018, Page 65
SR2018, Page 65, 92-93
Relation to SDGs Targets: 5.1, 5.5, 8.5
SR2018, Page 93
Relation to SDGs Targets: 5.1, 8.5, 10.3
SR2018, Page 47-54
SR2018, Page 42, 47-54
SR2018, Page 27, 47-54
SR2018, Page 52
Relation to SDGs Targets: 5.2, 8.8, 16.1

SR2018, Page 72
SR2018, Page 72-79
SR2018, Page 26, 73, 75-79
SR2018, Page 73
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GRI STANDARD
GRI 205: Anti-Corruption 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 205: Anti-Corruption
205-2 Communication and training about
anti-corruption policies and procedures
205-3 Confirmed incidents of corruption and actions
taken
GRI 419: Compliance 2016
GRI 103: Management Approach
103-1 Explanation of the material topic and
its boundaries
103-2 The management approach and
its components
103-3 Evaluation of the management approach
GRI 419: Socioeconomic Compliance
419-1 Non-compliance with laws and regulations in
the social and economic area
GRI Oil and Gas Sector Disclosure
G4-OG1 Volume and type of estimated proved
reserves and production
G4-OG2 Total amount invested in renewable energy
G4-OG3 Total amount of renewable energy generated
by source
G4-OG4 Number and percentage of significant
operating sites in which biodiversity risk
has been assessed and monitored
G4-OG5 Volume and disposal of formation or
produced water
G4-OG6 Volume of flared and vented hydrocarbon
G4-OG7 Amount of drilling waste
(drill mud and cuttings) and strategies for
treatment and disposal
G4-OG10 Number and description of significant disputes
with local communities and indigenous
peoples
G4-OG11 Number of sites that have been decommissioned
and sites that are in the process of being
decommissioned
G4-OG13 Number of process safety events,
by business activity

Reference/Remarks

SR2018, Page 24, 45
SR2018, Page 45
SR2018, Page 24, 45
SR2018, Page 45
Relation to SDGs Targets: 16.5
SR2018, Page 45
Relation to SDGs Targets: 16.5
SR2018, Page 24, 42-44
SR2018, Page 42-44
SR2018, Page 42-44
Remark: No cases of non-compliance with the laws
and regulations
Relation to SDGs Targets: 16.3
SR2018, Page 19
Remark: Not applicable to PTTEP business.
Remark: Not applicable to PTTEP business.
SR2018, Page 89
SR2018, Page 88
SR2018, Page 86
SR2018, Page 88
Remark: No disputes with local communities and
indigenous people
Remark: No projects are in the process of being
decommissioned.
SR2018, Page 91
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INTEGRATED REPORTING <IR>
Capital
Financial Capital

Description
Page
The pool of funds that is available to an organization for use in the production SR2018, Page 28, 64, 73, 85
of goods or the provision of services obtained through financing such as debt,
equity or grants or generated through operations or investments.

Manufactured
Capital

Manufactured physical objects that are available to an organization for use
in the production of goods or the provision of services
(e.g. buildings, production, equipment and infrastructure).
Organizational, knowledge-based intangibles including intellectual property
(e.g. patents, copyrights, software, rights and licenses) and organizational
capital (e.g. tacit knowledge, systems procedures and protocols).
People’s competencies, capabilities and experience, and their motivations
to innovate.
The institutions and relationships established within and between each
community, group of stakeholders and other networks and an ability to share
information to enhance individual and collective well-being
(e.g. shared norms, common values and behaviors; key stakeholder
relationships; intangibles associated with the brand and reputation; social
license to operate).
All renewable and non-renewable environmental stocks that provide goods
and services that support the current and future prosperity of an organization
(e.g. air, water, land, minerals and forests biodiversity and eco-system health).

Intellectual Capital
Human Capital
Social and
Relationship Capital

Natural Capital

SR2018, Page 16-17, 19,
28, 50
SR2018, Page 21, 26, 28,
38-41
SR2018, Page 25, 28,
55-57, 62-65
SR2018, Page 9, 18, 26, 28,
44, 73-78

SR2018, Page 19, 27,
28-29, 67-71, 86-89
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UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT (UNGC)
COMMUNICATION ON PROGRESS – ADVANCED LEVEL
Criteria of UNGC COP
for the advanced level

Page

STRATEGY, GOVERNANCE AND ENGAGEMENT
Scope:
Implementing the Ten Principles
into Strategies & Operations

1. Mainstreaming into corporate functions SR2018, Page 24-27
and business units
2. Value chain implementation

SR2018, Page 47-54

Principle 1:
Support and respect the protection
of internationally proclaimed human
rights

3. Robust commitments, strategies or
policies in the area of human rights

SR2018, Page 48, 72-73
URL: https://www.pttep.com/en/
Sustainabledevelopment/Business/
Labourpractices.aspx

Principle 2:
Not complicit in human rights
abuses

4. Effective management systems to
integrate the human rights principles

URL: https://www.pttep.com/en/
Sustainabledevelopment/Business/
Labourpractices.aspx

5. Effective monitoring and evaluation
mechanisms of human rights
integration

SR2018, Page 52
URL: https://www.pttep.com/en/
Sustainabledevelopment/Business/
Labourpractices.aspx

6. Robust commitments, strategies or
policies in the area of labor

SR2018, Page 47-54, 55-58, 60-65

HUMAN RIGHTS

LABOR
Principle 3:
Uphold the freedom of association
and the effective recognition of
the right to collective bargaining

Principle 4:
Uphold the elimination of all forms of 7. Effective management systems to
forced and compulsory labor
integrate the labor principles

SR2018, Page 47-54, 55-58, 60-65

Principle 5:
Uphold the effective abolition of child
labor
Principle 6:
Uphold the elimination of
discrimination in respect of
employment and occupation

8. Effective monitoring and evaluation
mechanisms of labor principles
integration

SR2018, Page 47-54, 55-58, 60-65
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ENVIRONMENT
9. Robust commitments, strategies or
Principle 7:
policies in the area of environmental
Support a precautionary approach to
stewardship
environmental challenges

SR2018, Page 21, 66-71

Principle 8:
Undertake initiatives to promote
greater environmental responsibility

10. Effective management systems to
integrate the environmental principles

SR2018, Page 66-71

Principle 9:
Encourage the development and
diffusion of environmentally friendly
technologies

11. Effective monitoring and evaluation
mechanisms for environmental
stewardship

SR2018, Page 36-37, 41, 66-71

ANTI-CORRUPTION
12. Robust commitments, strategies or
Principle 10:
policies in the area of anti-corruption
Work against corruption in all its
forms, including extortion and bribery
13. Effective management systems to
integrate the anti-corruption principle

SR2018, Page 42-45, 47, 51
SR2018, Page 42-45, 47, 51

14. Effective monitoring and evaluation
mechanisms for the integration of
anti-corruption

SR2018, Page 42-45

15. Core business contributions to UN
goals and issues

SR2018, Page 24-27

16. Strategic social investments and
philanthropy

SR2018, Page 72-79

17. Advocacy and public policy
engagement

SR2018, Page 18, 44, 69, 71, 74-77

18. Partnerships and collective action

SR2018, Page 18, 44, 63, 69, 71, 74-77, 80-83

19. CEO commitment and leadership

SR2018, Page 6-7

20. Board adoption and oversight

SR2018, Page 43-46

21. Stakeholder engagement

SR2018, Page 8-10

UN GOALS AND ISSUES
Scope:
Taking action in support of broader
UN goals and issues

GOVERNANCE
Scope:
Corporate sustainability governance
and leadership

รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2561 l ปตท.สผ.

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้อ่าน
ข้อเสนอแนะของท่านจะน�ำมาใช้ในการพัฒนาการจัดท�ำรายงานความยั่งยืนในอนาคต
1. ท่านเข้าใจการดำ�เนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. มากน้อยเพียงใด
 เข้าใจทั้งหมด
 เข้าใจบางส่วน

 ไม่เข้าใจ

2. ความพึงพอใจต่อรูปแบบรายงานความยั่งยืน ประจำ�ปี 2561
ความสมบูรณ์ของรายงาน
 มาก
 ปานกลาง
ประเด็นของรายงาน
 มาก
 ปานกลาง
เนื้อหาเข้าใจง่าย
 มาก
 ปานกลาง
การออกแบบรูปเล่ม
 มาก
 ปานกลาง
ความพึงพอใจต่อรายงานโดยรวม
 มาก
 ปานกลาง

 น้อย
 น้อย
 น้อย
 น้อย
 น้อย

 ไม่พอใจ
 ไม่พอใจ
 ไม่พอใจ
 ไม่พอใจ
 ไม่พอใจ

3. กรุณาเลือกประเด็นที่ท่านคิดว่ามีอิทธิพลต่อการดำ�เนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (จำ�นวน 3 ประเด็น)
 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
 การหกรั่วไหลของน�้ำมันและสารเคมี
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 การเพิ่มปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร
 การบริหารห่วงโซ่อุปทาน
 การพัฒนาสังคม
 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. กรุณาระบุประเด็นความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
5. กรุณาระบุสถานะของท่าน
 ผู้ถือหุ้น / นักลงทุน
 รัฐบาล / หน่วยงานภาครัฐ
 คู่ค้า
 พนักงาน
 นักเรียน นักศึกษา
 องค์กรนอกภาครัฐ (NGO)
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .............................

 สื่อมวลชน
 สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
 ชุมชนรอบพื้นที่ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ขอขอบพระคุณอย่างสูงสำ�หรับคำ�แนะนำ�ของท่าน

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน (น) 3225 ปณศ. จตุจักร
ถ้าฝากส่งในประเทศไม่ต้องผนึกไปรษณียากร

กรุณาส่ง บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
แผนกกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19 - 36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ปตท.สผ. สร้างสรรค์
องค์ความรู้
สู่ความยั่งยืน

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
PTT Exploration and Production Public Company Limited
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19 - 36
เลขที่ 555/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2537 4000 โทรสาร: 0 2537 4444

www.pttep.com
www.facebook.com/pttepplc
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สแกน QR Code
เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

