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ปตท.สผ. พลังเพื่ออนาคต
นับจากวันเริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน
จากโครงการแรกสู่กว่า 40 โครงการ ใน 15 ประเทศ
จากพนักงานเพียงไม่กี่คน สู่กว่า 4,000 ชีวิต
จากการเรียนรูแ้ ละฝึกฝน สูก่ ารต่อยอดความสามารถ
จนได้รับความเชื่อมั่นในระดับสากล
จากต้นทางของการสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
สูก่ ารดูแลใส่ใจสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
ทั้งหมดนี้คือหนึ่งในบทพิสูจน์
ของพลังที่ไม่มีขีดจ�ำกัดของเรา
ตลอด 35 ปีแห่งการด�ำเนินงานของ ปตท.สผ.
คือการบุกเบิกและแสวงหา เพื่อสร้างความมั่นคง
ทางด้านพลังงานให้กับประเทศไทย
คือเส้นทางทีท่ า้ ทายของการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเทในภารกิจ
สร้างการเติบโตและต่อยอดโดยไม่หยุดนิ่ง
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สารบัญ
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สารบัญ
4 จุดเด่นการดำ�เนินงาน
6 สารประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
8 การประกอบธุรกิจ
9
35
55
65
76
77

นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ปัจจัยความเสี่ยง
ทรัพย์สินที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจ
ข้อพิพาททางกฎหมาย
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

98 การจัดการและการกำ�กับดูแลกิจการ
99 ข้อมูลหลัก ทรัพย์และผู้ถือหุ้น
107 โครงสร้างการจัดการ
139 การกำ�กับดูแลกิจการ
190 ความรับผิดชอบต่อสังคม
192 การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง
202 รายการระหว่างกัน

222 ฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงาน
223 ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
229 คำ�อธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

250 เอกสารแนบ
251 รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร
ผูม้ อี �ำ นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
311 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษทั ย่อย
และบริษทั ร่วม
318 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
321 รายละเอียดเกีย่ วกั บรายการประเมินราคาทรัพย์สิน

ดาวน์โหลดรายงานประจ�ำปี 2562 ฉบับเต็ม

ก้าวแห่งความเชื่อมั่น
วันนี้ ปตท.สผ. พร้อมก้าวต่อไปสูค่ วามท้าทายใหม่
ที่ ร ออยู่ใ นอนาคต ด้ ว ยความเชื่ อ มั่ น ในพลั ง
ความสามารถและจิตวิญญาณแห่งนักบุกเบิกที่
ส่งต่อกันจากรุน่ สูร่ นุ่ และการผสานความร่วมมือกัน
ในระดับโลก ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมที่ทันสมัย เราพร้อมที่จะเป็นพันธมิตร
ที่ทุกคนเลือกและร่วมก้าวไปด้วยกัน เพื่อสร้าง
คุณค่าที่ยั่งยืนตลอดไป
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จุดเด่นด้านการดำ�เนินงาน
ข้อมูลสำ�คัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
รายได้รวม

(ล้านดอลลาร์ สรอ.)

หนี้สินรวม
กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

25,000
22,202
20,000

19,484

19,133

15,000
12,005

11,502

11,841
10,361

10,000
7,631

7,479
4,523

5,000

0

2560

2561

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมดำ�เนินงาน*

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมลงทุน

2560
2561
2562

2560
2561
2562

2562

กระแสเงินสด
จากกิจกรรมจัดหาเงิน
(1,576)
(2,019)
(3,964)

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดต้นงวด

เงินสดและรายการเทียบเท่า
เงินสดปลายงวด

2560
2561
2562

2560
2561
2562

4,022**
4,468**
4,001**

1,569

1,120

594

2,687
3,276
3,540

6,413

5,459

4,468**
4,001**
3,023**

2560
2561
2562

(665)
(1,724)
(554)

(ล้านดอลลาร์ สรอ.)
* รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
** รวมเงินลงทุนระยะสั้น

จุดเด่นด้านการดำ�เนินงาน

2560

2561

2562

เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)

4.25

5.00

6.00*

Dividend Yield (%)**

4.25

4.41

4.82

* เงินปันผลประจำ�ปี 2562 ในอัตรา 6.00 บาทต่อหุ้น ประกอบด้วยเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 2.25 บาทต่อหุ้น และเงินปันผลสำ�หรับงวดหกเดือนหลัง
ในอัตรา 3.75 บาทต่อหุ้น ซึง่ จะมีการนำ�เสนอเพือ่ ทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและอนุมตั เิ งินปันผลสำ�หรับงวดหกเดือนหลังในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้
ประจำ�ปี 2563 ในวันที่ 30 มีนาคม 2563
** คำ�นวณจากราคาหุ้น ณ วันสิ้นงวด

อัตราส่วนทางการเงิน

2560

2561

2562

อัตรา EBITDA ต่อรายได้จากการขาย (%)

70

73

71

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

0.25

0.16

0.29

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

5

10

13

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (%)

3

6

8

อัตราผลตอบแทนจากทุนทีใ่ ช้ (ROCE)

4.91

8.58

11.35

ปริมาณสำ�รองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้ว

ปริมาณการขายปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ

(ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)
2560
2561
2562

(บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน)

631
677
1,140

2560
2561
2562

อัตราส่วนปริมาณการขาย
ก๊าซธรรมชาติต่อนํ้ามันดิบและคอนเดนเสท
(%)

ก๊าซธรรมชาติ

70

30

ราคาต้นทุนต่อหน่วย

น�้ำมันดิบและคอนเดนเสท

72

28

71

29

(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)
2560
29.05
2561
31.69
2562
31.71

ราคาขายเฉลี่ย
2560

2561

299,206
305,522
350,651

2562

(ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)
2560
39.20
2561
46.66
2562
47.24
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สารประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่

(นายปรัชญา ภิญญาวัธน์)
ประธานกรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้ ด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ โดยมี วิ สั ย ทั ศ น์ (Vision)
ในการเป็ น “Energy Partner of Choice” ให้ ค วามส� ำคัญกับ
การสร้างพันธมิตรเชิงกลยุทธ์ เพื่อสร้างคุณค่าและสานประโยชน์
ร่วมกัน เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง นอกจากนี้
ได้ ป รั บ กลยุ ท ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งานเป็ น “Expand and Execute”
เน้นการปฏิบตั งิ านให้บรรลุเป้าหมายองค์กร ทัง้ ในส่วนการขยายธุรกิจ
และการปฏิบตั กิ าร รวมถึงการควบคุมต้นทุนให้อยูใ่ นระดับทีแ่ ข่งขัน
ได้อย่างต่อเนื่อง

(นายพงศธร ทวีสิน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

การปฏิบตั กิ าร (Execute) และการรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน

ปตท.สผ. มุง่ เน้นการรักษาปริมาณการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิม่
จากโครงการหลั ก โดยด� ำ เนิ น การปรั บ ใช้ เ ทคโนโลยี ชั้ นสูงใน
การปฏิบัติงานของโครงการเอส 1 อย่างต่อเนื่อง เช่น การทดสอบ
เทคโนโลยี Enhanced Oil Recovery (EOR) และการท�ำ Hydraulic
Fracturing รวมถึงมีแผนที่จะใช้ PTTEP Seismic Processing
Center (PSPC) ใหม่ ในการท�ำ Seismic ให้ดขี นึ้ อีกด้วย นอกจากนี้
ยังมีการจัดตั้งศูนย์ดิจิทัลสู่ความเป็นเลิศ (The Digital Center of
Excellence – DCOE) เพือ่ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เช่น Artificial
การด�ำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Expand and Execute ของ ปตท.สผ. Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) เพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ควบคุมการบริหารต้นทุนการผลิต
ในรอบปี 2562 ถือว่าประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง ดังนี้
อย่างต่อเนื่องให้อยู่ระดับที่แข่งขันได้

การขยายการลงทุนและการขยายธุรกิจ (Expand)

ปตท.สผ. มุง่ เน้นการลงทุนในพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตร์หลัก ได้แก่ ประเทศไทย
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และการลงทุนในภูมิภาค
ตะวันออกกลาง ร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic
Alliance) ได้แก่ การเข้าซือ้ กิจการบริษทั Murphy ในประเทศมาเลเซีย
การเข้าซื้อกลุ่มบริษัท Partex ที่มีการลงทุนหลักในแหล่งผลิตน�้ำมัน
ขนาดใหญ่ในรัฐสุลต่านโอมาน ณ สิ้นปี 2562 ปตท.สผ. มีปริมาณ
ส�ำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว (Proved Reserves) เพิ่มขึ้นเป็น
1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ ส่งผลให้มีอัตราส่วนปริมาณ
ส�ำรองทีพ่ สิ จู น์แล้วต่ออัตราการผลิต (Proved Reserves/Production
Ratio) ตามเป้าหมายที่ 7.5 ต่อปี นอกจากนี้ ยังได้มองหาโอกาส
ทางธุรกิจที่ ปตท.สผ. มีความเชี่ยวชาญใน Gas Value Chain
โดยขยายการลงทุนในพื้นที่ที่มีตลาดรองรับในสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาในรูปแบบ Gas to Power อีกด้วย

ในปี 2562 เป็นปีที่ ปตท.สผ. มีปริมาณการขายเฉลีย่ สูงสุดที่ 350,651
บาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน และคาดการณ์การเติบโตอย่าง
ต่อเนือ่ ง โดยในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า (2563 - 2568) คาดว่าจะมีปริมาณ
การขายเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6 ต่อปี (Compounding
Annual Growth Rate – CAGR)
ในส่วนของโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา ปตท.สผ. มุ่งเน้น
การด�ำเนินงานให้สำ� เร็จตามแผนงานทีว่ างไว้ ได้แก่ การพัฒนาโครงการ
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่มการพัฒนา
โครงการระยะที่ 1 ตามแผนพัฒนาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ โดยเริม่ ด�ำเนินการ
ในเดือนมีนาคมเป็นต้นมา คาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2564 ด้วยก�ำลัง
การผลิตประมาณ 10,000 - 13,000 บาร์เรลต่อวัน
โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 กลุ่มผู้ร่วมทุนได้มีประกาศการตัดสินใจ
ลงทุนขั้นสุดท้าย (FID) เพื่อพัฒนาโครงการก๊าซธรรมชาติเหลว

สารจากประธานกรรมการ
และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

โดยการพัฒนาระยะแรกประกอบด้วยโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว
2 สายการผลิ ต (Train) มี ก� ำ ลั ง การผลิ ต รวม 12.88 ล้ า นตั น
โดยคาดว่ า จะสามารถผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย มเชิ ง พาณิ ช ย์ ไ ด้ ต ามแผน
ในปี 2567
ในด้านกิจกรรมการส�ำรวจปี 2562 ถือว่า ปตท.สผ. ประสบความส�ำเร็จ
เป็ น อย่ า งดี ยงิ่ โดยมี ก ารค้ น พบแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ ข นาดใหญ่
ในโครงการซาราวัก เอสเค 410 บี เป็นแหล่งก๊าซที่ใหญ่ที่สุดจาก
การค้นพบของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ยังให้ความส�ำคัญกับการเปลี่ยนสิทธิการด�ำเนินงาน
(Transition of Operations) จากผูด้ ำ� เนินการเดิม ได้แก่ แปลงส�ำรวจ
ในทะเลอ่าวไทย แหล่งเอราวัณ โครงการ Murphy ในประเทศมาเลเซีย
และโครงการภายใต้กลุ่มบริษัท Partex เพื่อให้การเปลี่ยนผ่าน
การด�ำเนินการและการผลิตจากแหล่งต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่องอีกด้วย

ผลประกอบการประจ�ำปี 2562

ในการด�ำเนินงานภายใต้แนวคิดทีม่ งุ่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
และพร้อมส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมีกรอบ
การบริหารจัดการด้านความยั่งยืนที่ขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกับ
กลยุทธ์ Expand and Execute ใน 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นองค์กรทีม่ งุ่ สู่
ความเป็นเลิศ (High Performance Organization – HPO) หรือ
การเป็น “คนเก่ง” การก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี การบริหารความเสีย่ ง และ
การก�ำกับปฏิบัตติ ามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management
and Compliance – GRC) หรือการเป็น “คนดี” และการสร้างคุณค่า
ในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholder Value Creation –
SVC) หรือการเป็น “คนที่มีความรับผิดชอบ” เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ในการเป็น “Energy Partner of Choice”
ด้วยความมุ่งมั่นในการด�ำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิก
กลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์หรือ Dow Jones Sustainability
Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มธุรกิจน�้ำมันและก๊าซ
ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream
and Integration Industry) และยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุด
หรือ Industry Leader ของกลุ่มบริษัทในธุรกิจประเภทเดียวกัน
ทั่ ว โลกเป็น ครั้ ง ที่ 2 และได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น สมาชิ ก ของดั ช นี
FTSE4Good Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวมถึงได้รับรางวัล SET Awards ประเภทรางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability
Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศ
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชนประเภทรัฐวิสาหกิจ จากกระทรวง
ยุติธรรม และรางวัลองค์กรโปร่งใส จากส�ำนักงาน ป.ป.ช. อีกด้วย

ในปี 2562 ปตท.สผ. มีก�ำไรสุทธิ 1,569 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
449 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับ
ปี 2561 ที่มีก�ำไรสุทธิ 1,120 ล้านดอลลาร์ สรอ. รายได้จากการขาย
6,046 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2561 มาจาก
ปริมาณการขายทีส่ งู ขึน้ จากการเข้าซือ้ สัดส่วนเพิม่ เติมโครงการบงกช
การเข้าซื้อกิจการในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซื้อกลุ่มบริษัท
Partex ท�ำให้สามารถเพิม่ ปริมาณการขายเฉลีย่ ต่อวันจาก 305,522
บาร์เรลเทียบเท่าน�ำ้ มันดิบในปี 2561 เป็น 350,651 บาร์เรลเทียบเท่า
น�้ำมันดิบ และมีราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้นจาก 46.66 ดอลลาร์ สรอ. ปี 2563 ปตท.สผ. จะด�ำเนินธุรกิจครบ 35 ปี ในฐานะบริษัทคนไทย
ต่อบาร์เรล เทียบเท่าน�้ำมันดิบในปี 2561 เป็น 47.24 ดอลลาร์ สรอ. ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียม เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงาน
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
ให้กับประเทศอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา
ปตท.สผ. มุ่งมั่นในการด�ำเนินงานโครงการพัฒนาสังคมและชุมชน
ในปี 2562 ปตท.สผ. มีกำ� ไรจากการด�ำเนินงานตามปกติ (Recurring ในทุกพื้นที่ที่เข้าไปปฏิบัติการ โดยเน้นโครงการด้านความต้องการ
Net Profit) 1,445 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่มีก�ำไร พื้นฐาน การศึกษา สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และต่อยอดความส�ำเร็จ
จากการด�ำเนินงานตามปกติที่ 1,215 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผล ของโครงการเพื่อสังคมด้านอื่น ๆ พร้อมยกระดับสู่การด�ำเนินการ
มาจากปริมาณการขายปิโตรเลียมและราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ในรูปแบบโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) เพื่อให้
ตามราคาน�้ำมันในตลาดโลก
ชุมชนได้รับผลประโยชน์ต่อเนื่อง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมั่นที่จะ
เป็น องค์ก รคาร์บอนต�่ำ (Low Carbon Footprint) โดยตั้งเป้า
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่ง ลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมด�ำเนินงานของ ปตท.สผ.
ด้วยสินทรัพย์จ�ำนวน 22,202 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีหนี้สินรวม ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 ด้วยการด�ำเนินโครงการ
10,361 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น น� ำ ก๊ า ซส่ ว นเกิ น และก๊ า ซที่ จ ะเผาทิ้ ง กลั บ มาใช้ ป ระโยชน์ ห รื อ
ที่ 0.29 เท่า ซึ่งยังคงสภาพคล่องสูง และอยู่ภายใต้กรอบนโยบาย น� ำ เข้ า กระบวนการผลิ ต การใช้ พ ลั ง งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
การเงินของ ปตท.สผ. และมีสภาพคล่องด้วยเงินสดในมือประมาณ และการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตอย่าง
3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. พร้อมรองรับแผนการลงทุนเพือ่ รักษาระดับ ต่อเนื่อง
การผลิตตามแผนงาน รวมถึงรองรับค่าใช้จา่ ยในการพัฒนาโครงการ
และการเจาะส� ำ รวจตามแผนการลงทุ น และโอกาสทางธุ ร กิ จ คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปตท.สผ. ทุกคน
ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ ปตท.สผ.
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุน
การด� ำ เนิ น งานของ ปตท.สผ. ด้ ว ยดี ม าโดยตลอด และขอให้
องค์กรแห่งความยั่งยืน มุ่งสร้างคุณค่าแก่ผู้มีส่วนได้เสีย ความเชื่อมั่นว่า ปตท.สผ. จะมุ่งมั่น ทุ่มเท ในการด�ำเนินธุรกิจ
ทุกฝ่าย
อย่างรอบคอบ รัดกุม และโปร่งใส ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม
ในด้านการมุ่งสู่ความเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ปตท.สผ. ได้ยึด เป็นองค์กรที่สง่างามของคนไทยที่เจริญก้าวหน้า สร้างความมั่นคง
แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติสากล โดยมีหลัก ทางพลังงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนตลอดไป
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1. นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ
1.1

วิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือกลยุทธ์

ปตท.สผ. เป็นผู้ประกอบธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมชั้นนาของประเทศไทย มีภารกิจในการจัดหาแหล่งปิโตรเลียมที่มั่นคงให้กับ
ประเทศไทยและประเทศที่บริษัทเข้าลงทุน เพื่อเพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียมและปริมาณการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึง
สร้างผลตอบแทนอย่างเป็นธรรมแก่ผู้ถือ หุ้นและผู้ มีส่วนเกี่ยวข้อ ง บริษัท ได้ปรับ กลยุทธ์ของบริษั ทเป็น Expand and Execute เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน ส่งเสริม การเติบโตอย่างยั่งยืน และรองรับความท้ าทายของธุร กิจพลังงานในอนาคต บริษัท จึงกาหนด
วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (Mission) ดังนี้
วิสัยทัศน์ Energy Partner of Choice through Competitive Performance and Innovation for Long-term Value Creation
พันธกิจ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืน
แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ปตท.สผ. มีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความสมดุลใน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านผลการดาเนินงาน
และผลตอบแทนจากการใช้เงินลงทุน (Strong Performance) และด้านความยั่งยืนขององค์กร (Business Sustainability) โดยมีการกาหนด
เป้าหมายระยะยาว ดังนี้
• ต้นทุนการดาเนินการต่อหน่วย (Unit cost) ในระดับ top quartile เมื่อเทียบกับ peers
• รักษาอัตราส่วน R/P ให้อยู่ในระดับมากกว่า 7 ปี
• มีอัตราการเติบโตของการผลิตเฉลี่ยต่อปี (CAGR) ได้ตามเป้าร้อยละ 5 จนถึงปี 2573
กลยุทธ์ เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายข้างต้นให้ได้ ปตท.สผ. มุ่งเน้นแผนกลยุทธ์ 2 ด้าน ได้แก่ (1) Expand และ (2) Execute
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) Expand กลยุทธ์ในกำรขยำยธุรกิจ โดยมุ่งเน้นในพื้นที่ยุทธศำสตร์ที่มีควำมชำนำญและมองหำโอกำสทำง
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้ำนพลังงำนเพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในระยะยำว
• กลยุทธ์ Coming-Home: มุ่งเน้นขยายการลงทุนในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเป็น
พื้นที่ยุทธศาสตร์หลัก รวมถึงการมองหาโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เช่น Gas Value Chain โดยขยายการลงทุนในพื้นที่
ที่มีตลาดรองรับในการขายปิโตรเลียมในเมียนมาในรูปแบบของ Gas to Power
• กลยุ ท ธ์ Strategic Alliance: มองหาโอกาสการลงทุ น ในพื้ น ที่ อื่ น ๆ ที่ มี ศั ก ยภาพร่ ว มกั บ ผู้ ร่ ว มทุ น ที่ มี
ความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance) โดยเน้นภูมิภาคตะวันออกกลาง
• กลยุทธ์สร้างความยั่งยืน: ลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยี และความสามารถด้านงานวิจัย
พัฒนาขององค์กรที่ส่งเสริมธุรกิจปัจจุบัน รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน
(2) Execute กลยุทธ์ในกำรเพิ่มปริมำณกำรผลิตจำกโครงกำรหลัก และรักษำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
• สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปัจจุบัน โดยเน้นการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก
• ควบคุมต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ โดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางาน
• ผลักดันการพัฒ นาของโครงการหลักในต่างประเทศ บริ ษัทมุ่งเน้นในการติดตามและสนับสนุนการพัฒนา
โครงการหลัก เช่น โครงการ Mozambique Area 1 Project และโครงการ Hassi Bir Rekaiz

ส่วนที่ 1 หน้า 1

9

PRF#5_1_นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ_2562_format_removed header

10

26 Feb 2020

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
•

ดาเนินการโครงการบงกช เอราวัณ และโครงการใหม่จากการเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ ในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมี

ประสิทธิภาพ
ขั้นตอนหรือกระบวนกำรกำรกำหนดวิสยั ทัศน์และพันธกิจของบริษัท
คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนและอนุมัติวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัททุกปี โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อร่วมปรึกษาหารือกับฝ่ายจัดการในการทบทวนและกาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ขณะนั้น ทั้งนี้ กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ ได้จัดทาอย่างเป็นระบบ เริ่มจากการพิจารณาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบันและแนวโน้ม
ในอนาคต รวมถึงสถานการณ์ ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบต่อ บริษัทในแง่ของโอกาสและความเสี่ยง
ในการดาเนินงาน อีกทั้งมีการวิเคราะห์สถานการณ์ลงทุนของบริษัท ความสมดุลระหว่างผลตอบแทนกับความเสี่ยงในการลงทุน เพื่อกาหนด
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และทิศทางการดาเนินการเชิงกลยุทธ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจที่เกิดขึ้น
หลังจากนั้น ฝ่ายจัดการจะรับ แนวนโยบายการดาเนิน งานเชิงกลยุท ธ์ดัง กล่าวมาใช้ในการกาหนดแผนงาน งบประมาณ และดัช นีชี้วัด
ผลการด าเนิน งานประจาปี และน ากลับ มาเสนอต่ อ คณะกรรมการเพื่ อ ให้พิ จ ารณาอนุมั ติ แ ผนงาน งบประมาณ และดั ชนีชี้ วัดผลการ
ดาเนินงานประจาปีถัดไป
หลังจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้พิจารณาอนุมัติวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ในการดาเนินงาน ฝ่ายจัดการจะมีการสื่อสารและ
ถ่ายทอดทิศทางการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์และเป้าหมายองค์กรที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการให้กับผู้บริหารและพนักงานทุกคน เพื่อสื่อสาร
และสร้างความเข้าใจร่วมกัน ซึ่งจะนาไปสู่การกาหนดแผนงานย่อยและการปฏิบัติงานที่สอดรับกับเป้าหมาย แผนงานรวม และค่านิยมของ
องค์ กร ท าให้ สามารถบรรลุ เป้ าหมายตามที่ ก าหนดไว้ ของบริษั ท ทั้ งนี้ คณะกรรมการบริษั ทมี การก ากับดู แ ลและติดตามให้ ฝ่ ายจัดการ
มี การปฏิ บั ติ ตามแผนงานที่ ก าหนดไว้ ตามทิ ศทางและกลยุ ทธ์ อ งค์ กรอย่ างสม่ าเสมอ โดยฝ่ ายจั ดการมี การรายงานผ ลการด าเนิ น งาน
เปรียบเทียบกับแผนกลยุทธ์ที่ได้กาหนดไว้ให้ที่ประชุมคณะกรรมการทราบเป็นประจาทุกไตรมาส
1.2

การบริหารจัดการความยั่งยืนของ ปตท.สผ.
1.2.1 ภำพรวมกำรบริหำรจัดกำรควำมยั่งยืนของ ปตท.สผ.

การบริหารจัดการความยั่งยืน (Sustainability Management) ของ ปตท.สผ. คือ การดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เป็นส่วนหนึ่งของการตัดสินใจทางธุรกิจเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากนักลงทุน ผู้ถือหุ้น ผู้ร่วมธุรกิจ รัฐบาลของประเทศ
ที่บริษัทเข้าลงทุน ชุมชน รวมถึงพนักงานของ ปตท.สผ. โดยบริษัทได้พัฒนากระบวนการทางานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านธุรกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อ มให้มีประสิทธิภ าพในการทางานเพิ่มขึ้น เพื่อ นาไปสู่การพัฒ นาอย่างยั่งยืน โดยการกาหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และแผน
การดาเนินงาน การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม รวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance หรือ GRC) การคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดค่าใช้จ่าย
และสร้างพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างคุณค่าให้กับองค์กรและผู้มีส่วนได้เสีย
ต่าง ๆ โดย ปตท.สผ. ได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจ และมีการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ เป้ า หมายการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรื อ UN SDGs)
โดยมุ่งเน้นเป้าหมายที่ 7, 8, 12, 13 และ 14 ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นสาคัญด้านความยั่งยืนของบริษัท นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังใช้ Dow Jones
Sustainability Indices (DJSI) เป็นตัวชี้วัดผลการดาเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรในระดับสากลอีกด้วย
โดยในปี 2562 ปตท.สผ. ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนของดาวโจนส์ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ามันและ
ก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และยังได้รับคะแนนประเมิน
สูงสุด หรือ Industry Leader ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกันเป็นครั้งที่ 2 จากที่เคยได้รับเมื่อปี 2559 ซึ่ง ปตท.สผ.
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มีเป้าหมายที่จะรักษาสถานะการเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนี DJSI ไว้อย่างต่อ เนื่อ ง นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนี
FTSE4Good Index Series ประจาปี 2562 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 รวมถึงได้รับรางวัล SET Awards ประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความ
ยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกด้วย
1.2.2 กำรประเมินประเด็นที่สำคัญต่อควำมยั่งยืน (Materiality Assessment)
ปตท.สผ. ได้ประเมินประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืน ตามระดับความสาคัญที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และระดับ
ความสนใจของผู้มีส่วนได้เสียต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ภายใต้กรอบการรายงาน Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI
Standards) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) ที่ยึดหลักการรายงานความยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมน้ามันและก๊าซ (Sustainability
Reporting Guidelines & Oil and Gas Sector Disclosures–OGSD) และกรอบการรายงานและบริหารจัดการความยั่งยืน 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 Standards Board (SASB) เป็ น ต้ น ซึ่ ง เป็ น แนวทางที่ เป็ น ที่ ย อมรั บ ในระดั บ สากลที่ ค รอบคลุ ม
ประเด็นสาคัญด้านธุรกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยรวมถึงการทบทวนความเสี่ยงและโอกาสที่มีอยู่อย่างมีระบบ โดยประเด็นที่สาคัญต่อ
ความยั่งยืนดังกล่าวจะถูกนามาใช้ในการกาหนดกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กร รวมถึงแผนงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(Sustainable Development Roadmap) และได้เปิดเผยในรายงานความยั่งยืนประจาปีอีกด้วย
โดยประเด็นสาคัญ ด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. ในปี 2562 ประกอบด้วย 8 ประเด็น ซึ่งมาจากการสรุปประเด็นจากการ
มีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียและประเด็นสาคัญของบริษัทที่อยู่ในระดับสูง ดังนี้
ด้านธุรกิจ
•
การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
•

การเพิ่มปริมาณสารองปิโตรเลียม

•
•
•

การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ด้านสังคม
•
การสร้างคุณค่าให้แก่สังคม และชุมชน
ด้านสิ่งแวดล้อม
•
การเป็นองค์กรคาร์บอนต่า
•
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
การทบทวนการคัดกรองประเด็นสาคัญ ปี 2562 ของ ปตท.สผ. สะท้อนประเด็นและมุมมองที่สาคัญ ในด้านธุรกิจ สังคม
และสิ่ งแวดล้ อ มทั้ งของบริษั ท และผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย โดยมี ก ระบวนการที่ ส าคั ญ โดยสั งเขป ได้ แ ก่ การระบุ ป ระเด็ น ส าคั ญ ต่ อ ปตท.สผ.
การกาหนดขอบเขตการรายงานของแต่ละประเด็น การจัดลาดับความสาคัญ ของประเด็น และการนาเสนอผลที่ได้เพื่อทบทวนและอนุมัติ
ต่อคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) และคณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ซึ่งสามารถหารายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ https://www.pttep.com/th/Sustainabledevelopment/Disclosure/Approachtoreporting.aspx
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
1.2.3 กำรดำเนินงำนด้ำนสิ่งแวดล้อมและสังคม
ปตท.สผ. มีการดาเนินงานด้ านสิ่งแวดล้ อมและสังคมตามนโยบายด้ านความยั่ งยืน ซึ่งในปีที่ ผ่านมาบริษั ทมี การด าเนิ น
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นโครงการใหม่และโครงการต่อ เนื่อง ได้แ ก่ การนาก๊าซส่วนเกินและก๊าซที่จะเผาทิ้งกลับมาใช้ ประโยชน์
การสารวจและการลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทนในกระบวนการผลิต การเปลี่ยนชนิดเมมเบรนที่ใช้ในกระบวนการแยกก๊าซเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติ ซึ่งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยการนาความร้อนเหลือทิ้ง จากเครื่อ งกาเนิดไฟฟ้ามาใช้ผลิตไอน้า การควบคุม การทางานของเครื่อ งสูบ น้าทะเลเพื่อ ใช้
หล่อเย็นเครื่องจักรให้เหมาะสม และการบริหารจัดการกองเรือส่งกาลังบารุงเพื่อให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งโครงการ
ทั้งหมดในปี 2562 สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือ นกระจกได้ 256,498 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่ าต่อปี และสามารถคิดเป็น
รายได้เพิ่มให้กับบริษัทจากการนาก๊าซไฮโดรคาร์บอนกลับเข้าสู่กระบวนการผลิตและการประหยัดพลังงานเป็นมูลค่ารวมประมาณ 676.543
ล้านบาทต่อปี
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ยังมีโครงการที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอื่น ๆ เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โดยเป็ น
ความคิดริเริ่มระหว่าง ปตท.สผ. กับชุมชนที่ตาบลหัวเขา จังหวัดสงขลา ซึ่งส่วนใหญ่มีอาชีพทาประมงพื้นบ้านและประสบปัญหาสัตว์น้า
ลดปริมาณลงอย่างมาก จนผลผลิตไม่เพียงพอต่อ การทากิน บริษัทจึงร่วมมือ กับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าชายฝั่ง และ
เครือข่ายประมงพื้นบ้านในการก่อตั้งศูนย์การเรียนรู้ในปี 2556 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการเพาะฟักพันธุ์ลูกปูเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
เพื่อส่งเสริมการทาประมงแบบยั่งยืนและสร้างรายได้ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ได้ขยายผลเพิ่มเป็น 4 ศูนย์การเรียนรู้ นามาซึ่งกา ร
สร้างกลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์กว่า 33 กลุ่ม และแนวเขตอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 25 แนวเขต คิดเป็นพื้นที่ 18 ตารางกิโลเมตร
ศูนย์เพาะฟักลูกปูเป็นเพียงหนึ่งในโครงการด้านสังคมของ ปตท.สผ. ที่แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์ของบริษัทที่จะนาความรู้ความเชี่ยวชาญ
ขององค์กรมาประกอบกับภูมิปัญญาชุมชน ในการแก้ปัญหาและสร้างสรรค์สังคมเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดย ปตท.สผ. เชื่อว่าความพยายาม
เหล่านี้จะทาให้เกิดการยอมรับของสังคมต่อการดาเนินธุรกิจของบริษัท และเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบที่สาคัญต่อทั้งสังคมและ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งถือเป็นการลดค่าใช้จา่ ยในการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ในทางอ้อมอีกด้วย
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
1.3

พัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญ ในปี 2562

สาหรับปี 2562 ปตท.สผ. ได้ดาเนินงานภายใต้กรอบกลยุทธ์ Expand and Execute เพื่อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัท
ประสบความสาเร็จในการขยายการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามกลยุทธ์ Expand ที่มุ่งเน้นการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(Coming Home Strategy) และการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance) ส่วนในด้าน
Execute เป็นกลยุทธ์ที่มุ่งรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันผ่านการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพและการใช้เทคโนโลยี การรักษาระดับ
การผลิตและการดาเนินงานในโครงการที่มีอยู่ให้สาเร็จตามแผนงาน การมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดาเนินการ (Transition of Operations)
จากผู้ดาเนินการเดิม อาทิ แปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยหมายเลข G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช) โครงการใหม่ในมาเลเซีย
และโครงการภายใต้ บ ริษั ท Partex การเร่งรัดการพัฒ นาโครงการที่ร อการตัด สินใจขั้นสุ ดท้าย (FID) รวมถึงการวางแผนเร่งดาเนิน การ
เจาะสารวจปิโตรเลียมเพื่อเพิ่มปริมาณสารองในระยะยาว ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
โครงกำรในประเทศไทย
ในเดือ นกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญ ญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อ เข้าซื้อ สัดส่วนการถือ หุ้น
ร้อ ยละ 33.8 ในบริษั ท APICO LLC ซึ่งเป็นผู้ ร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อ ม จากบริษั ท Tatex Thailand LLC และ Tatex Thailand II LLC
เป็นผลให้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนรวม (ทั้งทางตรงและทางอ้อม) เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 66.8
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 บริษัทร่วมกับบริษัท เอ็มพี จี2 (ประเทศไทย) จากัด บริษัทย่อยของบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย)
ได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contracts) ในแปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 60
และร้อยละ 40 ตามลาดับ สาหรับในแปลง G2/61 (แหล่งบงกช) หลังจากลงนามในสัญ ญาแบ่งปันผลผลิต บริษัท มีสัดส่วนการลงทุน
ร้อ ยละ 100 และเป็ น ผู้ ด าเนิ น การทั้ ง สองแปลง โดยส าหรั บ แหล่ ง เอราวั ณ และแหล่ ง บงกชจะมี ป ริม าณการผลิ ต ขั้ น ต่ าที่ 800 และ
700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันตามลาดับ และจะเริ่มผลิตในปี 2565 - 2566
ในเดือนกรกฎาคม 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย (Share Purchase Agreement: SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนเพิ่มร้อยละ 39
ในบริษั ท APICO LLC จากบริษั ท Coastal Energy Company (Khorat) Limited ส่ งผลให้ บ ริษั ท มี สัด ส่ วนการลงทุน เพิ่ ม ขึ้น จากร้อ ยละ
66.80 เป็นร้อยละ 80.48
โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
ในเดือ นมี นาคม 2562 บริษัท ได้ลงนามในสัญ ญาซื้อ ขายหุ้น (Share Sale and Purchase Agreement : SSPA) เพื่อ เข้าซื้อ ธุรกิจ
ทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซื้อหุ้นในบริษัทย่อยซึ่งได้แก่ บริษัท Murphy Sabah
Oil Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Ltd. (Murphy Sarawak) ในสั ด ส่ ว นร้ อ ยละ 100 โดยทั้ ง สองบริ ษั ท มี ก ารลงทุ น
ในธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมจานวน 5 โครงการ ประกอบด้วย โครงการที่อยู่ในระยะผลิต 2 โครงการ ระยะพัฒนา 1 โครงการ และ
ระยะสารวจ 2 โครงการ ซึ่งได้ แ ก่ โครงการ SK309 & SK311 โครงการ Sabah K โครงการ Sabah H โครงการ SK314A และโครงการ
SK405B โดยการซื้อขายเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม 2562 ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีปริมาณการขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นประมาณ 48,000
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน และเพิ่มเป็น 60,000 - 70,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวันในปี 2565
ในเดื อ นมี น าคม 2562 บริ ษั ท และบริ ษั ท PETRONAS Carigali Sdn. Bhd. (PCSB) ได้ ล งนามในสั ญ ญ าแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต
(Production Sharing Contracts) กับ Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
ในแปลงสารวจบริเวณนอกชายฝั่งเพนนินซูลาร์ มาเลเซีย จานวน 2 แปลง ได้แก่ แปลง PM407 ซึ่งบริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อ ยละ 55
และ PCSB มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 45 ส่วนแปลง PM415 บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 70 และ PCSB มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 30
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 บริษั ท ได้ ค้ น พบก๊ า ซธรรมชาติ ใน Lang Lebah-1RDR2 ซึ่ ง เป็ น หลุ ม ส ารวจแรกของโครงการซาราวั ก
เอสเค 410 บี ที่ตั้งอยู่บริเ วณนอกชายฝั่งรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย บริษัทดาเนินการเจาะหลุมและได้พบแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติสุทธิ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
หนา 252 เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (multi-TCF gas discovery) โดยบริษัทถือสัดส่วนร้อยละ 42.5
และเป็นผู้ดาเนินการ และมีกลุ่มผู้ร่วมทุนอื่นประกอบด้วย KUFPEC และ PETRONAS Carigali Sdn. Bhd ในสัดส่วนร้อยละ 42.5 และร้อย
ละ 15 ตามลาดับ
ในเดือนกันยายน 2562 โครงการเมียนมา เอ็ม 11 ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลง
สารวจหลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปั นผลผลิตครบถ้วนแล้ว เนื่องจากเจาะหลุมสารวจและไม่พบแหล่งปิโตรเลียมที่มี
ศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนา โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาล
โครงกำรในตะวันออกกลำง
ในเดื อ นมกราคม 2562 บริษั ท ร่ วมกั บ บริ ษั ท Eni Abu Dhabi B.V. ซึ่ งเป็ น บริษั ท ย่ อ ยของ Eni ชนะการประมู ล แปลงส ารวจใน
Abu Dhabi’s Open Block Licensing Round เพื่ อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในแปลงสารวจ Offshore 1 และ
Offshore 2 ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมีสัดส่วนการลงทุนสาหรับบริษัท
PTTEP MENA Limited ที่ร้อยละ 30 และบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. (ผู้ดาเนินการ) ที่ร้อยละ 70
ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น (Share Purchase Agreement : SPA) เพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น
ทั้งหมดในบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) จากมูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation ซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนทั้งสิ้นใน 7 โครงการ
ครอบคลุม 5 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในฐานะผู้ร่วมทุน (non-operating partner) และมุ่งเน้นการลงทุนในรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นหลัก ซึ่งได้แก่ โครงการ PDO (Block 6) โครงการ Mukhaizna (Block 53) โครงการ Oman LNG Project (OLNG)
และโครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) โดยการซื้อขายเสร็จสิ้นสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2562 ส่งผลให้ ปตท.สผ. มีปริมาณ
การขายปิโตรเลียมเพิ่มขึ้นประมาณ 16,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
โครงกำรในแอฟริกำ
ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทและผู้ร่วมทุน ประกอบด้วย SONATRACH (บริษัทน้ามันแห่งชาติของประเทศแอลจีเรีย) และ CNOOC
Limited ได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่มพัฒนาโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ประเทศแอลจีเรีย ระยะที่ 1 ตามแผนการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติ
จาก ALNAFT (Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures – หน่วยงานกากับดูแลการสารวจและผลิต
ปิโตรเลีย ม) โดยสามารถเริ่ม ดาเนิน การพัฒ นาได้ ในเดื อ นมี น าคม 2562 และคาดว่าจะเริ่ม ผลิต ในช่วงต้ นปี 2564 ด้ วยกาลังการผลิ ต
ประมาณ 10,000 - 13,000 บาร์เรลต่อวัน พร้อมทั้งมีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตเป็น 50,000 - 60,000 บาร์เรลต่อวัน ในปี 2568
โดยโครงการนี้บริษัทมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 24.5 โดยผู้ร่วมทุนอื่นประกอบด้วย SONATRACH และ CNOOC Limited มีสัดส่วนร้อยละ
51 และร้อยละ 24.5 ตามลาดับ
ในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทซึ่งมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 8.5 ในโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน ได้ร่วมกับกลุ่มผู้ร่วมทุน ประกาศ
การตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในการพัฒนาและก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบกสาหรับ 2 สายการผลิตแรก ในแหล่งก๊าซ
ธรรมชาติ Golfinho-Atum ซึ่งตั้งอยู่นอกชายฝั่งแอเรีย วัน สาธารณรัฐโมซัมบิก โดยจะเริ่มผลิตจาก 2 สายการผลิตแรกด้วยกาลังการผลิต
รวม 12.88 ล้านตันต่อปี ซึ่งในปัจจุบันมีสัญ ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวรองรับประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี คิดเป็นมากกว่า
ร้อยละ 80 ของกาลังการผลิตทั้งหมด นอกจากนี้ โครงการยังได้รับอนุมัติจากรัฐบาลโมซัมบิก ให้เป็นผู้ดาเนินการ (First Mover) ก่อสร้าง
สิ่งอานวยความสะดวกที่จะใช้ร่วมกัน (Shared facilities) กับโครงการแอเรีย โฟร์ ทั้งนี้ โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน มีการค้นพบปริมาณ
ทรัพยากรก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะผลิตได้ประมาณ 75 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต และมีศักยภาพที่จะเป็นแหล่งผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG)
ที่ใหญ่ ที่ สุ ดแห่ งหนึ่ งของโลก โดยคาดว่ าโครงการนี้จ ะสามารถเพิ่ ม ปริม าณสารองปิ โตรเลี ย มที่ พิ สู จน์ แ ล้ ว (Proved Reserves) ให้ กั บ
ปตท.สผ. ตามสัดส่วนการลงทุน ประมาณ 140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ และจะสามารถเริ่มการผลิตได้ในปี 2567
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
โครงกำรในออสตรำเลเชีย
ในเดือนมีนาคม 2562 บริษัทได้ดาเนินการเจาะหลุมสารวจ Orchid-1 ใน Permit AC/P54 โดยพบชั้นหินกักเก็บก๊าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทมี ค วามหนา 34 เมตร ซึ่ง บริษั ทจะวางแผนพั ฒ นาร่ว มกับ แหล่ง Cash-Maple ที่ มี ป ริม าณทรัพ ยากรประเภท Contingent
resources 3.5 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุตต่อไป
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26 Feb 2020

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
1.4

โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
1.4.1 ภำพรวมกำรประกอบธุรกิจ

ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจหลักด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงการด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมใน 15 ประเทศ โดยแบ่งตามประเทศได้ดังนี้
ลำดับ
ประเทศไทย
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อโครงกำร

ระยะ
กำรดำเนินงำน

ที่ตั้ง

โครงการบงกช
โครงการเอส 1
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการบี 6/27
โครงการอาทิตย์
โครงการแอล 22/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการอี 5

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

โครงการคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 4
โครงการจี 4/43
โครงการสินภูฮ่อม

ผลิต
ผลิต
ผลิต
ผลิต

13
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
14
โครงการจี 4/48
15
โครงการจี 1/61
16
โครงการจี 2/61
พื้นที่คำบเกี่ยว
1
โครงการพื้นที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย
2
โครงการจี 9/43

ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ

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

ผลิต
สารวจ

ไทย-มาเลเซีย
ไทย-กัมพูชา

9
10
11
12

สัดส่วน
กำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

66.6667%
100%
100%
100%
80%
100%
100%
20%

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

5%
60%
21.375%
55%1

Chevron
Chevron
Chevron
ปตท.สผ.

25.001%
5%
60%2
100%2

Chevron
Chevron
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

50%
100%

CPOC
ปตท.สผ.

1

ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนในโครงการสินภูฮ่อมทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 80.48 หลังการเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้น ในบริษัท APICO
ร้อยละ 33.8 จากบริษัท Tatex และร้อยละ 39 จากบริษัท Coastal Energy ในปี 2562 โดยบริษัท APICO มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 ในโครงการ
สินภูฮ่อม
2
ปตท.สผ. ได้รับสิทธิในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมแปลง G1/61 และ G2/61 ในเดื อนธันวาคม 2561 และได้ลงนามในสัญ ญาแบ่งปันผลผลิต
(Production Sharing Contracts) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ต่ำงประเทศ
สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ
1
โครงการซอติก้า
2
โครงการยาดานา
3
โครงการเยตากุน
4
โครงการเมียนมา เอ็ม 3
5
โครงการเมียนมา เอ็ม 113
6
โครงการเมียนมา เอ็มดี-7
7
โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3
มำเลเซีย
1
โครงการมาเลเซีย5

สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
1
โครงการเวียดนาม 9-2
2
โครงการเวียดนาม 16-1
3
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
4
โครงการเวียดนาม 52/97
สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย
1
โครงการนาทูน่า ซี เอ
สำธำรณรัฐคำซัคสถำน
1
โครงการดุงกา7

ระยะ
กำรดำเนินงำน

ที่ตั้ง

สัดส่วน
กำรร่วมทุน

ผู้ดำเนินกำร

ผลิต
ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ
สารวจ
สารวจ

อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
อ่าวเมาะตะมะ
ทะเลอันดามัน
บนบก

80%
25.5%
19.31784%
80%
100%
50%
77.5%4

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

สารวจ/
พัฒนา/
ผลิต

นอกชายฝั่ง

6.4-80%6

ปตท.สผ.6

ผลิต
ผลิต
สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
28.5%
8.5%
7%

HV JOC
HL JOC
Petrovietnam
Petrovietnam

ผลิต

นอกชายฝั่ง

11.5%

Premier Oil

ผลิต

บนบก

20%

Total

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ปตท.สผ. ได้ ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจโครงการเมียนมา เอ็ม 11 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพัน
ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
4
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ปตท.สผ.ได้รับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในการรับโอนสัดส่วนการลงทุนในโครงการเมียนมา
เอ็มโอจีอี 3 จากผู้ร่วมทุนอื่น ทาให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 77.5 ปตท.สผ. ยังเป็นผู้ดาเนินการ
5
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อธุรกิจทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย
โดยการเข้าซื้อบริษัทดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม 2562 ภายหลังการเข้าซื้อ ปตท.สผ.ได้รวมการลงทุนในโครงการทั้งหมด
ในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อโครงการมาเลเซีย
6
โครงการมาเลเซียมีแหล่งปิโตรเลียมที่ ปตท.สผ. เป็น ผู้ด าเนิ น การหลายแหล่ง ซึ่งแต่ล ะแปลงมีสัด ส่วนการร่วมทุ น ระหว่าง 42-80% และมีแหล่ง
Gumusut-Kakap (GK) ในแปลง Sabah K ที่ปตท.สผ. เป็นผู้ร่วมทุนในสัดส่วน 6.4% และ Shell เป็นผู้ดาเนินการ
3

7

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท Partex Holding B.V. จากมูลนิธิ
Calouste Gulbenkian Foundation โดยการเข้าซื้อบริษัทดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2562
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26 Feb 2020

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ระยะ
กำรดำเนินงำน

ที่ตั้ง

สัดส่วน
กำรร่วมทุน

ผลิต

บนบก

2%

ผลิต

บนบก

1%

Petroleum Development
Oman
Occidental Petroleum

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

30%
30%

Eni Abu Dhabi B.V.
Eni Abu Dhabi B.V.

ผลิต
พัฒนา

บนบก
บนบก

35%
24.5%

GBRS
ปตท.สผ.

พัฒนา

นอกชายฝั่ง

8.5%

Total9

สารวจ

นอกชายฝั่ง

2.5%

Total

โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย

สารวจ

นอกชายฝั่ง

90 100%10

ปตท.สผ.

แคนำดำ
1
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
สหพันธ์สำธำรณรัฐบรำซิล

สารวจ

บนบก

100%

ปตท.สผ.

ลำดับ

ชื่อโครงกำร

ผู้ดำเนินกำร

รัฐสุลต่ำนโอมำน
1

โครงการพีดีโอ (แปลง 6)7

2
โครงการมุคไคซนา (แปลง 53)7
สหรัฐอำหรับเอมิเรตส์
1
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 18
2
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 28
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนแอลจีเรีย
1
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
2
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ
สำธำรณรัฐโมซัมบิก
1
โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
สำธำรณรัฐแองโกลำ
1
โครงการแปลง 17/067
เครือรัฐออสเตรเลีย
1

1
2
3
สหรัฐเม็กซิโก
1
2

โครงการโปติกัวร์7
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23

ผลิต

บนบก

50%

ปตท.สผ.

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

25%
20%

Shell Brasil
Petrobras

โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)

สารวจ
สารวจ

นอกชายฝั่ง
นอกชายฝั่ง

20%
16.67%

PC Carigali Mexico
Repsol Exploración México

ปตท.สผ. ได้ชนะการประมูลแปลงสารวจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จานวน 2 แปลง ได้แก่ แปลงสารวจ Offshore 1 และ Offshore 2 และได้ลงนามใน
สัญญาสัมปทานเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562
9
เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 การซื้อขายกิจการระหว่าง Anadarko Petroleum Corporation, Occidental Petroleum Corporation รวมถึงการซื้อขาย
กิจการระหว่าง Occidental และ TOTAL สาหรับการลงทุนในทวีปแอฟริกาได้เสร็จสิ้น ส่งผลให้ TOTAL เป็นผู้ดาเนินการในโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
10
โครงการประกอบด้วยแปลงสัมปทานหลายแปลง โดยแต่ละแปลงมีสัดส่วนการร่วมทุนระหว่าง 90 - 100%
8
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
โครงกำรหลักที่ดำเนินกำรอยู่ในปัจจุบัน
ข้อมูลและกิจกรรมหลักในปี 2562 ของแต่ละโครงการมีรายละเอียดดังนี้ โดยตัวเลขปริมาณการผลิตและปริมาณการขายที่กล่าวถึง
ในหัวข้อนี้แสดงปริมาณการผลิตและปริมาณการขายทั้งหมดของโครงการ
(1) โครงกำรในประเทศไทย ปตท.สผ. มีโครงการในประเทศส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Producing Phase)
ทั้งในอ่าวไทยและบนบก โดยในปี 2562 ปตท.สผ. ได้ดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรบงกช
โครงการบงกช ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย ประกอบด้วยแหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้ (แปลงบี 15, บี 16 และ
บี 17) บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 66.6667 หลังจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 22.2222 ในแปลงบี 15 แปลง บี 16 และ
แปลงบี 17 จากบริ ษั ท Shell Integrated Gas Thailand Pte. Limited (Shell) และแปลงจี 12/48 จากบริ ษั ท Thai Energy Company
Limited (บริษัทย่อยของ Shell) ในเดือนมิถุนายน 2561 โดยบริษัทเป็นผู้ดาเนินการ (Operator) โครงการได้เริ่มการผลิตมาตั้งแต่ปี 2536
และขายก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทที่ผลิตทั้งหมดให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take or Pay ตามสัญญาซื้อขายระยะยาว
สาหรับปี 2562 โครงการได้เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติม เพื่อรักษาระดับการผลิต ในส่วนแปลงจี 12/48 ซึ่งอยู่ทางตะวันออกของ
แหล่งบงกชใต้ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 66.6667 และเป็นผู้ดาเนินการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้อนุมัติพื้นที่ ผลิตและแผนพัฒนา
เมื่อเดือนมีนาคม 2558 และเริ่มผลิตเมื่อ วันที่ 20 ตุลาคม 2561 โดยผลิตผ่านแท่นผลิตกลางของแหล่งบงกชใต้ ซึ่งปริมาณการขายของ
แปลงจี 12/48 ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติร่วมกับแหล่งบงกชใต้ โครงการบงกชมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซ
ธรรมชาติสาหรับปี 2562 ที่ 810 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 131,200 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดย
เฉลี่ยของคอนเดนเสทที่ประมาณ 22,800 บาร์เรลต่อวัน
จากผลการประมู ล ยื่ น ขอสิ ท ธิ ส ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มแปลงส ารวจในทะเลอ่ า วไทยที่ จ ะหมดอายุ สั ม ป ทานในปี
2565 - 2566 เมื่ อ วัน ที่ 13 ธัน วาคม 2561 นั้ น บริษั ท ได้ รับ สิ ท ธิในการส ารวจและผลิต ปิ โตรเลี ย มและเป็ น ผู้ ด าเนิน การในแปลงสารวจ
หมายเลข G2/61 (แหล่งบงกช ซึ่งประกอบด้วยแปลงบี 15 บี 16 และบี 17) โดยมีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 100 โดยปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมเพื่อรักษาระดับกาลังการผลิตก๊าซฯ ตั้งแต่ปี 2565 ไปจนถึงตลอดช่วงอายุสัญญาฯ ซึ่งเป็นไปตามข้อเสนอตามสัญญา
แบ่งปันผลผลิต โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมในโครงการ G2/61
โครงกำรเอส 1
โครงการเอส 1 เป็นแหล่งน้ามันดิบบนบกที่ใหญ่ ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ จังหวัดกาแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร และจังหวัดอุตรดิตถ์ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ ผลิตภัณฑ์ของโครงการ
ประกอบด้วย น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และก๊าซปิโตรเลียมเหลว โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท. ขนส่งทางรถบรรทุกและรถไฟ
ไปยังโรงกลั่นบริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (บางจาก) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จากัด (มหาชน) และบริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน) ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้และก๊าซอีกส่วนหนึ่งที่ผ่านกระบวนการแ ยกในรูปของ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว ได้ถูกขายให้ ปตท. ทั้งหมด
ในปี 2562 โครงการได้เจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องและจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
การผลิตเดิมและแหล่งผลิตใหม่อื่น ๆ รวมทั้งมีแผนเจาะหลุมสารวจเพื่อรักษาปริมาณการผลิต โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
น้ามันดิบอยู่ที่ประมาณ 31,000 บาร์เรลต่อวัน ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 10 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วัน (หรือ ประมาณ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
1,900 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซปิโตรเลียมเหลวที่ 200 เมตริกตันต่อวัน (หรือประมาณ 1,700
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรพีทีทีอีพี 1
โครงการพี ที ที อีพี 1 ตั้งอยู่ ในจังหวัด สุ พ รรณบุ รีแ ละจั งหวัด นครปฐม บริษั ท มี สัด ส่ วนการร่วมทุ น ร้อ ยละ 100 และเป็ น
ผู้ดาเนินการ น้ามันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แ ก่ ปตท. โดยขนส่งทางรถบรรทุกไปยั งโรงกลั่นบางจาก สาหรับปี 2562 โครงการมีปริมาณ
การขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบประมาณ 230 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรบี 6/27
โครงการบี 6/27 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย ห่างจากชายฝั่งทะเลของจังหวัดชุมพร บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็น
ผู้ดาเนินการ โดยในปัจจุบันโครงการอยู่ในขั้นตอนรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากสัญญาสัมปทานใกล้หมดอายุ
โครงกำรอำทิตย์
โครงการอาทิตย์ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอ่าวไทย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยโครงการ
ได้ทาสัญญาซื้อขายระยะยาวสาหรับก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสทกับ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay
สาหรับปี 2562 โครงการอาทิตย์ได้ดาเนินการก่อสร้างแท่นผลิตรวมถึงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับ
การผลิต โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติอ ยู่ที่ประมาณ 230 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วัน (หรือ ประมาณ 37,000
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาร์เรลต่อวัน ทั้งนี้ ในส่วนแปลง
จี 8/50 ซึ่งอยู่ติดกับพื้นที่ทางด้านเหนือของแปลงสัมปทานอาทิตย์ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยเดิม
มีการผลิตผ่านแท่นผลิตกลางของโครงการอาทิตย์และได้หยุดผลิตในเดือนมีนาคม 2562 อย่างไรก็ตาม ไม่ได้กระทบกับปริมาณการขายของ
โครงการอาทิตย์โดยรวม
โครงกำรแอล 22/43
โครงการแอล 22/43 ตั้งอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดพิจิตร บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ
โดยในปี 2562 โครงการอยู่ ร ะหว่างการหยุ ด ผลิ ต ชั่วคราวเพื่ อ เปลี่ย นแปลงอุป กรณ์ ก ารผลิ ต ให้ เหมาะสมกับ ศั ก ยภาพ
การผลิต น้ามัน ดิบ และโอนอุป กรณ์ การผลิต แบบเคลื่อ นย้ายได้ (Mobile Production Facility) เพื่ อ สนับ สนุน การผลิต ในโครงการเอส 1
โดยคาดว่าโครงการจะกลับมาผลิตอีกครั้งในกลางปี 2563
โครงกำรแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 ตั้งอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัด พระนครศรี อยุธยา และจังหวัด
อ่างทอง บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้จะถูกขายให้แก่ ปตท. โดยขนส่งทางรถบรรทุก
ไปยังโรงกลั่นบางจาก
ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบอยู่ที่ประมาณ 1,700 บาร์เรลต่อวัน และได้หยุดการผลิตตั้งแต่
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป เนื่องจากไม่มีศักยภาพในการผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
โครงกำรอี 5
โครงการอี 5 ตั้ ง อยู่ ที่ จั ง หวั ด ขอนแก่ น บริ ษั ท มี สั ด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้ อ ยละ 20 และมี ExxonMobil เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ
ก๊าซธรรมชาติทั้งหมดจะถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว โดยก๊าซธรรมชาติจะ
ถูกส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตไฟฟ้าน้าพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 8 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 1,300 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรคอนแทร็ค 3
โครงการคอนแทร็ค 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 5 และมี
Chevron เป็ นผู้ดาเนินการ โดยก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสททั้งหมดจะถูกส่งขายให้แ ก่ ปตท. ตามสัญ ญาซื้อ ขายก๊าซธรรมชาติและ
คอนเดนเสทระยะยาว ส าหรับ น้ ามั น ดิ บ ที่ ผ ลิ ต จะมี สั ญ ญาซื้ อ แบบรายปี รวมทั้ งการจ าหน่ ายในตลาดจรกั บ ผู้ ซื้ อ น้ ามั น ดิ บ รายอื่ น ๆ
ในประเทศด้วย
ในปี 2562 โครงการได้เจาะหลุมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิต โดยโครงการมีระดับปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
ก๊าซธรรมชาติที่ประมาณ 630 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 106,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) ปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของ
น้ามันดิบอยู่ที่ประมาณ 18,000 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสทอยู่ที่ประมาณ 23,000 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรคอนแทร็ค 4
โครงการคอนแทร็ค 4 และแปลงจี 7/50 ตั้ งอยู่ น อกชายฝั่ งทะเลอ่ าวไทย บริษั ท มี สัด ส่ วนการร่วมทุ น ร้อ ยละ 60 และมี
Chevron เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ โดยก๊ าซธรรมชาติ แ ละคอนเดนเสททั้ งหมดจะถู ก ขายให้ แ ก่ ปตท. ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายก๊ าซธรรมชาติ และ
คอนเดนเสทระยะยาว
ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ประมาณ 410 ล้านลูกบาศก์ฟุต ต่อวัน (หรือประมาณ
68,000 บาร์เรลเที ย บเท่ าน้ ามั น ดิ บ ต่ อ วัน ) ปริม าณการขายโดยเฉลี่ ย ของคอนเดนเสทอยู่ ที่ ป ระมาณ 18,000 บาร์เรลต่ อ วัน โครงการ
มีการเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิต
โครงกำรจี 4/43
โครงการจี 4/43 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย บริษัท มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 21.375 และมี Chevron เป็นผู้ดาเนินการ โครงการ
มีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติและน้ามันดิบร่วมกับโครงการบี 8/32 และ 9 เอ
สาหรับปี 2562 โครงการได้เจาะหลุมพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาระดับการผลิต ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ย
ของน้ามันดิบอยู่ที่ประมาณ 3,200 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ
280 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรสินภูฮ่อม (อียู-1 และอี 5 เหนือ)
โครงการสินภูฮ่อม ตั้งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัด ขอนแก่น บริษัทเป็นผู้ดาเนินการ และมีสัดส่วนการร่วมทุนทั้งทางตรง
และทางอ้อมรวมร้อยละ 80.48 หลังการเข้าซื้อสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท APICO ร้อยละ 33.8 จากบริษัท Tatex และร้อยละ 39 จากบริษัท
Coastal Energy ในปี 2562 โดยบริษัท APICO มีสัดส่วนการลงทุนร้อ ยละ 35 ในโครงการ ทั้งนี้ โครงการมีสัญ ญาซื้อ ขายก๊าซธรรมชาติ
ระยะยาวกับ ปตท. โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งผ่านท่อไปยังโรงผลิตไฟฟ้าน้าพองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
ส่วนที่ 1 หน้า 13
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ในเดือ นพฤษภาคม 2562 โครงการได้รับอนุ มัติการต่ อ ระยะเวลาผลิ ตปิโตรเลียมออกไปอีกเป็น ระยะเวลา 10 ปี จนถึ ง
ปี 2572 และ 2574 สาหรับแปลงอียู -1 และแปลงอี 5 เหนือ ตามลาดับ ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ
ที่ประมาณ 80 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 13,900 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของคอนเดนเสท
ที่ประมาณ 270 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรบี 8/32 และ 9 เอ
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลอ่าวไทยที่จังหวัดชุมพร บริษัทมีสัด ส่วนการร่วมทุนร้อ ยละ 25 และมี
Chevron เป็นผู้ดาเนินการ โครงการมีสัญ ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ ปตท. และมีสัญ ญาซื้อขายน้ามันดิ บแบบรายปีร วมทั้ง
การจาหน่ายในตลาดจรกับผู้ซื้อน้ามันดิบรายอื่น ๆ ด้วย
ในปี 2562 โครงการได้เจาะหลุมพัฒ นาอย่างต่อ เนื่อง รวมทั้งดาเนินการทา Waterflooding เพื่อเพิ่มศักยภาพและรักษา
ระดับการผลิตน้ามัน โดยโครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบอยู่ที่ประมาณ 21,000 บาร์เรลต่อวัน และปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ประมาณ 70 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 12,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรจี 4/48
โครงการจี 4/48 ตั้ งอยู่น อกชายฝั่ งทะเลอ่ าวไทยที่ จั งหวัด สุ ราษฎร์ธานี บริษั ท มี สัด ส่ วนการร่วมลงทุ นร้อ ยละ 5 และมี
Chevron เป็นผู้ดาเนินการ โดยโครงการมีสัญ ญาซื้อ ขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวและการจาหน่ายน้ามันดิบในตลาดจรร่วมกับโครงการ
คอนแทร็ค 3
ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 3 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 480 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบประมาณ 670 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรจี 1/61
โครงการจี 1/61 เป็นโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในทะเลอ่าวไทยภายใต้สัญ ญาแบ่งปั นผลผลิต ตั้งอยู่บนพื้น ที่
สัมปทานที่จะสิ้นสุดลงในปี 2565 แปลง 10-13 (โครงการเอราวัณ ) ซึ่งปัจจุบันมีบริษัท เชฟรอน ประเทศไทย เป็นผู้ดาเนินการ โดยจาก
ผลการประมูลยื่นขอสิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2565 - 2566 เมื่อวันที่ 13
ธันวาคม 2561 นั้น บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (PTTEP ED) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. และบริษัท เอ็มพี จี2
(ประเทศไทย) จากั ด ซึ่ งเป็ นบริษั ท ย่ อ ยของบริษั ท มู บ าดาลา ปิ โตรเลี ยม (ประเทศไทย) ได้ รับ สิ ท ธิในการสารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม
แปลง G1/61 (แหล่งเอราวัณ) ตามสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 60 และ 40 ตามลาดับ โดยมี PTTEP ED เป็นผู้ดาเนินการ และได้ลงนาม
ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
สาหรับปี 2562 โครงการได้เริ่มดาเนินการตามแผนดาเนินงานในช่วงเตรียมการ ซึ่งรวมถึงการเริ่มวางแผนการเจาะหลุม
สารวจ การสร้างแท่นผลิตและท่อส่งก๊าซฯ และการศึกษาการเตรียมความพร้อมในด้า นอื่น ๆ เพื่อเตรียมผลิตก๊าซฯ ให้ได้ตามสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตในปริมาณขั้นต่า 800 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันในปี 2565 โดยมีการประสานงานกับผู้รับสัมปทานรายเดิมและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการดาเนินการที่ราบรื่น
โครงกำรจี 2/61
โครงการจี 2/61 เป็ น โครงการส ารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยมในทะเลอ่ าวไทยภายใต้ สั ญ ญาแบ่ งปั นผลผลิ ต ตั้ งอยู่ บ นพื้ น ที่
สัมปทานที่จะสิ้นสุดลงในปี 2565 และ 2566 แปลง 15, 16, และ 17 (โครงการบงกช) ที่ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้ดาเนินการ โดยจากผลการประมูล
ยื่นขอสิทธิสารวจและผลิตปิโตรเลียมแปลงสารวจในทะเลอ่าวไทยที่จะหมดอายุสัมปทานในปี 2565 - 2566 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561 นั้น
ส่วนที่ 1 หน้า 14
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอร์ยี่ ดีเวลลอปเม้นท์ จากัด (PTTEP ED) บริษัทในเครือของ ปตท.สผ. ได้รับสิทธิในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม
แปลง G2/61 (แหล่งบงกช) โดยมีสัด ส่วนการร่วมทุนร้อ ยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยได้ลงนามสัญ ญาแบ่งปันผลผลิตเมื่อ วัน ที่
25 กุมภาพันธ์ 2562
สาหรับปี 2562 โครงการได้เริ่มดาเนินการตามแผนดาเนินงานในช่วงเตรียมการ ซึ่งรวมถึงการเริ่มวางแผนการเจาะหลุม
สารวจ การสร้างแท่นผลิตและท่อส่งก๊าซฯ และการศึกษาการเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ เพื่อเตรียมผลิตก๊าซฯ ให้ได้ตามสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตที่อัตราขั้นต่า 200 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วันในปี 2565 และ 700 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วันในปี 2566 โดยมีการประสานงานกับผู้รับ
สัมปทานรายเดิมและกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการดาเนินการที่ราบรื่น
โครงกำรในพื้นที่คำบเกี่ยว
โครงกำรพื้นที่พัฒนำร่วมไทย-มำเลเซีย
สาหรับโครงการพื้นที่พั ฒ นาร่วมไทย-มาเลเซียนั้น บริษัทมี สัดส่วนการร่วมทุนร้อ ยละ 50 โดยมีบริษั ท Carigali PTTEPI
Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC) เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ปตท.สผ. และ PC JDA Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ PETRONAS (บริษัท
น้ามันแห่งประเทศมาเลเซีย) รวมถึงองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ได้ลงนามในสัญ ญาซื้อ ขายก๊าซธรรมชาติ (GSA) เพื่อนาส่งก๊าซธรรมชาติ
ที่ผลิตได้จากโครงการ ให้แก่ บริษัท ปตท. และ PETRONAS โดยน้ามันดิบและคอนเดนเสทจะถูกจาหน่ายผ่านการประมูล
ในปี 2562 โครงการได้ดาเนินการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาอัตราการผลิต โดยมีแผนการเจาะหลุมสารวจและ
หลุมประเมินผลในปี 2562 เพื่อหาศักยภาพเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564 ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยที่
ประมาณ 330 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 54,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และปริมาณการขายคอนเดนเสทเฉลี่ยอยู่ที่
ประมาณ 9,400 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรจี 9/43
โครงการจี 9/43 ตั้งอยู่ในอ่าวไทย โดยบริ ษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 และเป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบันโครงการอยู่ใน
ระหว่างการระงับการดาเนินการ เพื่อรอข้อยุติในเรื่องความขัดแย้งทางเขตแดนระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชา
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(2)

โครงกำรต่ำงประเทศ ปตท.สผ. มีโครงการในต่างประเทศโดยแบ่งออกตามภูมิภาค ดังนี้
(2.1) โครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา (เมียนมา) มาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรซอติก้ำ
โครงการซอติก้าเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา โดยบริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยมีหน่วยงานรัฐบาลที่กากับดูแลกิจการการสารวจและผลิตปิโตรเลียมของเมียนมา (Myanma
Oil and Gas Enterprise หรือ MOGE) ร่วมทุ นร้อ ยละ 20 ทั้ งนี้ ก๊าซธรรมชาติจะขายให้ แ ก่ ปตท. เพื่ อ ใช้ในประเทศไทย ภายใต้ เงื่อนไข
Take-or-Pay ตามสั ญ ญาซื้ อ ขายก๊ า ซธรรมชาติ ร ะยะยาว และบางส่ ว นขายให้ แ ก่ MOGE เพื่ อ ใช้ ใ นเมี ย นมา ตามสั ญ ญาซื้ อ ขาย
ก๊าซธรรมชาติระยะยาว ทั้งนี้ การขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้ามายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้างและดาเนินการ
วางท่อส่งนอกชายฝั่งและท่อส่งบนบกจากโครงการซอติก้าไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อบริษัท Andaman Transportation Limited
(ATL) โดยได้เริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ MOGE ในเดือนมีนาคม 2557 และขายให้แก่ ปตท. ในเดือนสิงหาคม 2557
ในปี 2562 โครงการได้ เสร็จสิ้ น การเจาะหลุ ม ประเมิ น และหลุ ม ส ารวจ จ านวน 6 หลุ ม ในพื้ น ที่ ด้ านตะวั น ออก
ของแปลง และได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจหลุมแรกในพื้นที่ด้านตะวันตก โดยในปัจจุบันอยู่ระหว่างการเจาะหลุมสารวจที่ 2 ทั้งนี้ ยังได้
เริ่มการสารวจวัดคลื่นไหวสะเทือนแบบ 3 มิติ (3D seismic) บริเวณพื้นที่ด้านเหนือในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 นอกจากนี้ เพื่อความต่อเนื่องใน
การรักษาระดับการผลิตในอนาคต ทางโครงการได้รับการอนุมัติแผนพัฒนาโครงการเฟส 1D (Field Development Plan) จากรัฐบาลเมียน
มาเป็ น ที่ เรีย บร้อ ย โดยมี ป ริมาณการขายรวมของปี 2562 โดยเฉลี่ ยอยู่ที่ 297 ล้ านลูก บาศก์ ฟุ ต ต่อ วัน (หรือ ประมาณ 48,000 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรยำดำนำ
โครงการยาดานาเป็นโครงการก๊าซธรรมชาติข นาดใหญ่ ตั้ งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะของเมียนมา บริษั ท มีสัด ส่วน
การร่วมทุนร้อ ยละ 25.5 และมี Total E&P Myanmar (TEPM) เป็นผู้ดาเนินการ ทั้งนี้ ก๊าซธรรมชาติจะถูกขายให้แก่ ปตท. ภายใต้เงื่อนไข
Take-or-Pay ตามสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว และบางส่วนขายให้แก่ MOGE เพื่อใช้ในเมียนมา โดยการขนส่งก๊าซธรรมชาติจาก
โครงการยาดานามายังประเทศไทยนั้น บริษัทและผู้ร่วมทุนได้ก่อสร้างและดาเนินการวางท่อส่งบนบกและท่อส่งนอกชายฝั่งจากโครงการ
ยาดานาไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Moattama Gas Transportation Company (MGTC) ต่อมา ปตท. ได้ดาเนินการวางท่อส่ง
บนบกจากชายแดนประเทศไทยไปยังโรงผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในจังหวัดราชบุรี
ในปี 2562 โครงการได้ เสร็จ สิ้ น งานส ารวจคลื่ น ไหวสะเทื อ นแบบ 3 มิ ติ (3D seismic) โดยขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
การแปลผลข้อมูลและศึกษาแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพเพื่อประเมินแผนงานเจาะหลุมสารวจต่อไป นอกจากนี้ โครงการได้อยู่ ระหว่าง
การเตรียมการสาหรับการเจาะหลุมผลิตเพิ่มเติมในแหล่งยาดานาและแหล่งบาดัมยา โดยจะเริ่มเจาะหลุมแรกในเดือ นมกราคม 2563
เพื่อรักษาระดับการผลิตและรองรับปริมาณการขายตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติในระยะยาว ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติในปี 2562 ที่ 776 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 96,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเยตำกุน
โครงการเยตากุนเป็นโครงการผลิตก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ตั้งอยู่ในอ่าวเมาะตะมะของเมียนมา โดยบริษัท
มีสั ดส่วนการร่วมทุ นร้อ ยละ 19.31784 และมี PC Myanmar (Hong Kong) Limited เป็ นผู้ ดาเนิ นการ ทั้ งนี้ ก๊าซธรรมชาติจะถูกขายให้ แ ก่
ส่วนที่ 1 หน้า 16

PRF#5_1_นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ_2562_format_removed header

26 Feb 2020
นโยบายและภาพรวม
การประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ปตท. ภายใต้เงื่อ นไข Take-or-Pay ตามสัญ ญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาว โดยการขนส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการเยตากุนมายัง
ประเทศไทยนั้น บริษั ทและผู้ร่วมทุน ได้ ก่อ สร้างและดาเนินการวางท่ อ ส่งนอกชายฝั่งและท่อ ส่งบนบก (ขนานไปกับท่ อ ส่งของโครงการ
ยาดานา) จากโครงการไปยังชายแดนประเทศไทย ภายใต้ชื่อ Taninthayi Pipeline Company (TPC)
ในปี 2562 โครงการได้ ท าการส ารวจคลื่ น ไหวสะเทื อ นแบบ 3 มิ ติ (3D Seismic) เพื่ อ ประเมิ น ศั ก ยภาพของ
ปิโตรเลียม และได้มี การเจาะหลุมผลิตและหลุม สารวจเพิ่ มเติมเพื่อ รักษาอัต ราการผลิตอย่างต่อ เนื่ อ ง โดยโครงการมีป ริมาณการขาย
โดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 105 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (หรือประมาณ 17,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) และคอนเดนเสท
ประมาณ 2,300 บาร์เรลต่อวัน ตามลาดับ
โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 3
โครงการเมียนมา เอ็ม 3 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา โดยบริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
80 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยในไตรมาสที่ 4 ปี 2562 บริษัทได้ยื่นปรับแผนพัฒนาโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการ Gas to
Power ต่อรัฐบาลเมียนมา
โครงการ Gas to Power ในประเทศเมี ย นมา เป็ น การสร้า งตลาดให้ กั บ แหล่ งปิ โตรเลี ย มในประเทศเมี ย นมา
โดยในเบื้องต้นบริษัทมีแผนในการส่งก๊าซธรรมชาติจากโครงการซอติก้าและโครงการเมียนมา เอ็ม 3 เพื่อป้อนเป็นเชื้อเพลิงเข้าสู่โรงไฟฟ้า
โดยกระแสไฟฟ้าที่ผลิตได้จะจาหน่ายในประเทศเมียนมา เนื่องจากประเทศยังมีความต้องการใช้ไฟฟ้าอยู่มาก ในส่วนของความคืบหน้า
บริษั ทได้ท า Feasibility Study และได้ เสนอแผนพั ฒ นาโครงการต่อ รัฐ บาลเมี ยนมาไปแล้ว ขณะนี้อ ยู่ร ะหว่างรอการอนุมั ติ ให้ เดิ นหน้ า
โครงการจากรัฐบาลเมียนมา เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาสัญญาซื้อขายไฟฟ้าและทาวิศวกรรมเบื้องต้น ต่อไป
โครงกำรเมียนมำ เอ็ม 11
โครงการเมียนมา เอ็ม 11 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา โดยบริษั ทมีสัดส่วนการร่วมทุ น
ร้อ ยละ 100 และเป็ นผู้ด าเนิน การ ในปี 2561 รัฐบาลเมี ยนมาได้ อ นุมั ติการขยายระยะเวลาสารวจเพิ่ ม รวมเป็น ระยะเวลาทั้ งหมด 5 ปี
(23 ตุลาคม 2557 - 22 ตุลาคม 2562)
ในปี 2562 โครงการได้ เสร็ จ สิ้ น การเจาะหลุ ม ส ารวจจ านวน 1 หลุ ม ในเดื อ นมิ ถุ น ายน และจากการวิ เคราะห์
ผลการเจาะสารวจ ไม่พบแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนา จึงได้ยื่นขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในเดือน
กันยายน 2562 หลังจากดาเนินการตามข้อผูกพันตามสัญ ญาแบ่งปันผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจาก
รัฐบาลเมียนมา
โครงกำรเมียนมำ MD-7
โครงการเมียนมา MD-7 ตั้งอยู่ในทะเลลึก อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา ปัจจุบัน บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ
50 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยในปี 2560 บริษัท TOTAL E&P Myanmar (TEPM) ได้เข้าเป็นผู้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 50
ในปี 2562 โครงการอยู่ระหว่างเตรียมการเจาะหลุมสารวจ จานวน 1 หลุม ซึ่งมีแผนจะเริ่มเจาะในไตรมาสที่ 1 ปี 2563
โครงกำรเมียนมำ เอ็มโอจีอี 3
โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 เป็นโครงการบนบกในเมียนมา บริษัทเป็นผู้ดาเนินการ และมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อ ยละ 77.5 ภายหลั ง จากที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ จ ากรั ฐ บาลเมี ย นมาในการรั บ โอนสั ด ส่ ว นการลงทุ น ร้ อ ยละ 2.5 จากผู้ ร่ ว มทุ น อื่ น เมื่ อ วั น ที่
28 กุมภาพันธ์ 2562
ส่วนที่ 1 หน้า 17
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ในปี 2562 โครงการได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจทั้ง 4 หลุม โดยจากการวิเคราะห์ผลการเจาะสารวจ ไม่พบแหล่ง
ปิโตรเลียมที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนา จึงได้มีการตัดจาหน่ายหลุมสารวจครบทั้ง 4 หลุมในปี 2562
โครงกำรมำเลเซีย
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 บริษัท PTTEP HK Offshore Limited บริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขาย
หุ้นเพื่อ เข้าซื้อ ธุรกิจทั้งหมดของบริษัท Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผ่านการเข้าซื้อ หุ้นในบริษัทย่อยซึ่งได้แก่
บริษัท Murphy Sabah Oil Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Ltd. (Murphy Sarawak) ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยการเข้าซื้อ
บริษัทดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ ในเดือนกรกฎาคม 2562 ภายหลังการเข้าซื้อ ปตท.สผ. ได้ร่วมการลงทุนในโครงการทั้งหมด
ในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อโครงการมาเลเซีย โดยมีรายละเอียดดังนี้
โครงการมาเลเซีย: แปลงเค เป็ นแหล่งผลิตน้ ามัน ตั้งอยู่ในทะเลน้ าลึก นอกชายฝั่งรัฐ Sabah ประกอบด้วย
แหล่งคิดเค่ห์ แหล่งเซียกัป นอร์ท -เปไตย (SNP) และแหล่งกูมูสุท-คาคัป (GK) โดยบริษัทเป็นผู้ดาเนินการในแหล่งคิดเค่ห์และแหล่ง SNP
และมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 56 และร้อยละ 22.4 ตามลาดับ สาหรับแหล่ง GK ซึ่งมี Shell เป็นผู้ดาเนินการ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 6.4 โดยโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย ในปี 2562
ในปี 2562 โครงการได้ เสร็ จ สิ้ น การท า Subsea Gas Lift เฟส 1 ในแหล่ ง คิ ด เค่ ห์ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ในกระบวนการ
เพิ่มปริมาณการผลิตจากแหล่งกักเก็บ (Improved Oil Recovery หรือ IOR) เพื่อรักษาระดับการผลิตและเพิ่มปริมาณสารอง โครงการมี
ปริมาณการผลิตน้ามันดิบเฉลี่ยประมาณ 27,000 บาร์เรลต่อวัน1 และมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติประมาณ 17 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน1
(หรือประมาณ 3,200 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงการมาเลเซีย: ซาราวัก เอสเค 309 และเอสเค 311 เป็นแหล่งผลิตน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเล
น้าตื้น นอกชายฝั่งซาราวัก บริษัทเป็นผู้ดาเนินการและมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อ ยละ 42 ในแหล่งอีสต์แพทริเซีย และร้อยละ 59.5 ในพื้นที่
ส่วนที่เหลือ โดยโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย ในปี 2562
ในปี 2562 โครงการได้เริ่มการผลิตก๊าซธรรมชาติจาก 2 หลุม (Infill gas development wells) ที่ได้เริ่มเจาะในช่วง
ครึ่งปีแรกของปี โดยมีปริมาณการผลิตน้ามันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 26,000 บาร์เรลต่อวัน1 และมีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน1 (หรือประมาณ 46,800 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงการมาเลเซีย: แปลงเอช เป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ตั้งอยู่ ในทะเลน้าลึก นอกชายฝั่ง
รัฐ Sabah บริษัทเป็นผู้ดาเนินการและมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 56 ในแหล่งโรตัน และร้อยละ 42 ในพื้นที่ส่วนที่เหลือ โดยโครงการเป็น
ส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย ในปี 2562
ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง Subsea Infrastructure ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ปี 2563
และในส่วนของ Petronas Floating LNG ที่จะรับก๊าซจากโครงการ กาลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างและคาดว่าจะพร้อมเคลื่อนย้ายเพื่อติดตั้ง
ในเดื อ นกุ ม ภาพั น ธ์ 2563 โดยโครงการมี ก าลั ง การผลิ ต ก๊ า ซธรรมชาติ ที่ 270 ล้ า นลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วั น และคาดว่ า จะสามารถผลิ ต
ก๊าซธรรมชาติได้ภายในไตรมาสที่ 3 ปี 2563
โครงการมาเลเซีย: ซาราวัก เอสเค 410 บี ตั้งอยู่นอกชายฝั่งซาราวักของมาเลเซีย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อ ยละ 42.5 และเป็นผู้ดาเนินการ ในเดือ นมีนาคม 2562 โครงการได้เ จาะหลุมสารวจ Lang Lebah-1RDR2 ถึงระดับความลึกสุดท้ายที่

1

เป็นปริมาณการผลิตเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่วันที่การเข้าซื้อเสร็จสิ้น
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
3,810 เมตร และพบแหล่งกักเก็บก๊าซธรรมชาติสุทธิหนา 252 เมตร ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ (multi-TCF
gas discovery) โดยโครงการได้รับการอนุมัติจากปิโตรนาสให้ขยายระยะเวลาการสารวจออกไปอีก 3 ปี จนถึงไตรมาส 1 ปี 2566 และได้
ดาเนินการการศึกษาแผนพัฒนาโครงการและวางแผนเจาะหลุมประเมินผลเพื่อประเมินศักยภาพเพิ่มเติมในปี 2563 จานวน 1 หลุม
โครงการมาเลเซีย : ซาราวัก เอสเค 314เอ ตั้งอยู่ในทะเลน้าตื้ น นอกชายฝั่งของรัฐซาราวัก มาเลเซีย บริษั ท
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 59.5 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย ในปี 2562
ในปี 2562 โครงการได้ รับ การอนุ มั ติ จ ากปิ โตรนาสให้ ข ยายระยะเวลาการส ารวจออกไปอี ก 3 ปี จนถึ ง เดื อ น
พฤศจิกายน 2565 พร้อมกันนี้ บริษัทได้ดาเนิน การศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อวางแผนดาเนินการเจาะหลุมสารวจ
จานวน 2 หลุม ในภายในปี 2564
โครงการมาเลเซี ย : ซาราวัก เอสเค 417 ตั้ งอยู่ ในทะเลน้ าตื้ น นอกชายฝั่ งของรัฐ ซาราวัก มาเลเซี ย บริษั ท
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ ในปี 2562 โครงการอยู่ระหว่างประมวลผลการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพ
ทางปิโตรเลียม เพื่อเตรียมการเจาะหลุมสารวจจานวน 3 หลุม ในปี 2563
โครงการมาเลเซี ย : ซาราวัก เอสเค 438 ตั้ งอยู่ ในทะเลน้ าตื้ น นอกชายฝั่ งของรัฐ ซาราวัก มาเลเซี ย บริษั ท
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 80 และเป็นผู้ดาเนินการ ในปี 2562 โครงการได้ปรับแผนการเจาะหลุมสารวจเพื่อให้เกิดการ Synergy กับแปลง
อื่น ๆ และลดต้นทุนการสารวจ โดยได้วางแผนเจาะหลุมสารวจ 3 หลุม ในปี 2563 พร้อมกับโครงการในพื้นที่ใกล้เคียง
โครงการมาเลเซีย : ซาราวัก เอสเค 405บี ตั้งอยู่ในทะเลน้าตื้น นอกชายฝั่ งของรัฐซาราวัก บริษั ท มีสัด ส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 59.5 และเป็นผู้ดาเนินการ โดยโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย ในปี 2562
ในปี 2562 โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อวางแผนดาเนินการเจาะหลุม
สารวจจานวน 1 หลุม ในปี 2563
โครงการมาเลเซีย: เพนนินซูลาร์พีเอ็ม 407 ตั้งอยู่ในทะเลน้าตื้น นอกชายฝั่งของเพนนินซูลาร์ มาเลเซีย โดยเมื่อ
วั น ที่ 21 มี น าคม 2562 บริ ษั ท ได้ ล งนามในสั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต (Production Sharing Contract) กั บ Petroliam Nasional Berhad
(PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 55 และบริษัทเป็นผู้ดาเนินการ
ในปี 2562 โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อวางแผนดาเนินการเจาะหลุมสารวจจานวน 2 หลุม
ในปี 2564
โครงการมาเลเซีย: เพนนินซูลาร์พีเอ็ม 415 ตั้งอยู่ในทะเลน้าตื้น นอกชายฝั่งของเพนนินซูลาร์ มาเลเซีย โดยเมื่อ
วัน ที่ 21 มี น าคม 2562 บริษั ท ได้ ล งนามในสั ญ ญาแบ่ ง ปั น ผลผลิ ต (Production Sharing Contracts) กั บ Petroliam Nasional Berhad
(PETRONAS) เพื่อรับสิทธิในการดาเนินการสารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 70 และบริษัทเป็นผู้ดาเนินการ
ในปี 2562 โครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อวางแผนดาาเนินการเจาะหลุมสารวจจานวน 2 หลุม
ในปี 2563
โครงกำรเวียดนำม 9-2
โครงการเวียดนาม 9-2 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเล ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเวียดนาม บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 25 และมี Hoan Vu Joint Operating Company เป็นผู้ดาเนินการ น้ามันดิบที่ผลิตได้จะถูกจาหน่ายให้กับโรงกลั่นภายในประเทศ
ส่วนก๊าซธรรมชาติจะขายให้กับ PetroVietnam Gas ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเวียดนามเพื่อใช้ภายในประเทศ
ส่วนที่ 1 หน้า 19
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ในปี 2562 โครงการรัก ษาระดับ การผลิต ได้ต ามเป้ าหมาย โครงการมี ป ริม าณการขายโดยเฉลี่ ย ของน้ ามั น ดิ บ
ประมาณ 4,400 บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการขายเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 14 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วัน (หรือประมาณ 3,000 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเวียดนำม 16-1
โครงการเวี ยดนาม 16-1 ตั้ งอยู่ น อกชายฝั่ งทะเลของเวี ยดนาม บริ ษั ท มี สั ด ส่ วนการร่ วมทุ น ร้ อ ยละ 28.5 และมี
Hoang-Long Joint Operating Company เป็ น ผู้ ด าเนิ น การ น้ ามั น ดิ บ ที่ ผ ลิ ต ได้ ถู ก จ าหน่ ายให้ กั บ โรงกลั่ น ภายในประเทศ และส่ งออก
โดยผ่านการประมูล ในส่วนของก๊าซธรรมชาติจะถูกจาหน่ายให้แก่ Vietnam Oil and Gas Group ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของเวียดนาม เพื่อใช้
ภายในประเทศ
ในปี 2562 โครงการได้เริ่มผลิตจากหลุมผลิตจานวน 2 หลุม และอยู่ระหว่างการเตรียมการเจาะหลุมประเมินอีก
1 หลุม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 เพื่อรักษาระดับการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย ทั้งนี้ โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบประมาณ
16,000 บาร์เรลต่อวัน และมีปริมาณการขายเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติ 7 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อ วัน (หรือประมาณ 1,700 บาร์เรลเทียบเท่า
น้ามันดิบต่อวัน)
โครงกำรเวียดนำม บี และ 48/95
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลของเวียดนาม บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 และมี
Petrovietnam เป็ นผู้ดาเนิ นการ โครงการได้รับ การอนุ มัติแ ผนพั ฒ นาโครงการ (Field Development Plan) เป็นที่ เรียบร้อ ยแล้ว ปัจจุบั น
โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญ ญาเชิงพาณิ ชย์เพื่อ รองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ต่อไป
ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2566 ซึ่งเมื่อรวมกับโครงการเวียดนาม 52/97 จะมีกาลังการผลิตที่จะค่อย ๆ
เพิ่มไปสู่ระดับ 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
โครงกำรเวียดนำม 52/97
โครงการเวี ย ดนาม 52/97 ตั้ งอยู่ น อกชายฝั่ งทะเลของเวี ย ดนาม บริ ษั ท มี สั ด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้ อ ยละ 7 และมี
Petrovietnam เป็ นผู้ดาเนิ นการ โครงการได้รับ การอนุ มัติแ ผนพั ฒ นาโครงการ (Field Development Plan) เป็นที่ เรียบร้อ ยแล้ว ปัจจุบั น
โครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญ ญาเชิงพาณิ ชย์เพื่อ รองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final Investment Decision หรือ FID) ต่อไป
ทั้งนี้ คาดว่าจะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงปลายปี 2566 ซึ่งเมื่อรวมกับโครงการเวียดนาม บี และ 48/95 จะมีกาลังการผลิต
ที่จะค่อย ๆ เพิ่มไปสู่ระดับ 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
โครงกำรนำทูน่ำ ซี เอ
โครงการนาทู น่ า ซี เอ ตั้ ง อยู่ ท างฝั่ ง ตะวั น ตกของทะเล Natuna ในอิ น โดนี เซี ย โดยในปี 2556 บริ ษั ท PTTEP
Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH) บริ ษั ท ย่ อ ยของ ปตท.สผ. ได้ ล งนามในสั ญ ญาซื้ อ ขายหุ้ น ร่ ว มกั น กั บ บริ ษั ท
Pertamina Hulu Energy บริษัทย่อยของ Pertamina ในอัตราส่วนร้อยละ 50:50 เพื่อเข้าซื้อบริษัทย่อยของบริษัท Hess Corporation ซึ่งถือ
สัดส่วนร้อยละ 23 ในโครงการดังกล่าว ทาให้ ปตท.สผ. มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 11.5 และมี Premier Oil เป็นผู้ดาเนินการ โดยน้ามันดิบ
และคอนเดนเสทที่ผลิตได้ถูกจาหน่ายผ่านการประมูล ในส่วนของก๊าซธรรมชาติจะถูกจาหน่ายเพื่อใช้ภายในประเทศสิงคโปร์
ในปี 2562 โครงการเสร็จสิ้นการดาเนินการเจาะหลุมผลิตเพิ่ม เติม เพื่ อ รักษาอัตราการผลิตของโครงการ โดยมี
ปริม าณการขายโดยเฉลี่ย ของก๊ าซธรรมชาติ ที่ 195 ล้ านลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่อ วัน (หรือ ประมาณ 34,000 บาร์เรลเที ย บเท่าน้ ามั น ดิบ ต่ อ วัน )
และปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 1,320 บาร์เรลต่อวัน
ส่วนที่ 1 หน้า 20
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(2.2) โครงกำรในเอเชียกลำง ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิ ภ าคนี้ ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐคาซัค สถาน โดยมีการดาเนิ น
กิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรดุงกำ
โครงการดุ งกาเป็น แหล่ งผลิ ตน้ ามั นบนบก ตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันตกของสาธารณรัฐคาซัค สถาน บริษั ทมี สัดส่ วน
การร่วมทุนร้อยละ 20 และมี Total เป็นผู้ดาเนินการ โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อ บริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ซึ่งเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ในปี 2562 โครงการปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบอยู่ที่ประมาณ 11,000 บาร์เรลต่อวัน2 และปริมาณ
การขายโดยเฉลี่ยของก๊าซธรรมชาติที่ 2 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน2 (หรือประมาณ 370 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
(2.3) โครงกำรในตะวันออกกลำง ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภ าคนี้ตั้งอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) และสหรัฐ
อาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรพีดีโอ (แปลง 6)
โครงการพีดีโอ (แปลง 6) เป็นแปลงสัมปทานบนบกที่มีศักยภาพและขนาดใหญ่ที่สุดในโอมาน ตั้งอยู่บริเวณกลาง
ประเทศ ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 2 โดยมี Petroleum Development Oman (PDO)
เป็นบริษัทร่วมดาเนินการ (Operating Consortium) โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้ อบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ซึ่งเสร็จสิ้น
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบประมาณ 618,000 บาร์เรลต่อวัน2
โครงกำรมุคไคซนำ (แปลง 53)
โครงการมุคไคซนา (แปลง 53) เป็นแหล่งผลิตน้ามันบนบกขนาดใหญ่ ตั้ง อยู่ทางทิศใต้ของโอมาน บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อ ยละ 1 และมี Occidental Petroleum เป็น ผู้ดาเนิน การ โครงการเป็น ส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อ บริษั ท Partex Holding B.V.
(Partex) ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 โดยในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบประมาณ 109,000
บาร์เรลต่อวัน2
โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 1
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 1 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ยูเออี โดยบริษัท
PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Eni ได้ชนะการประมูล
แปลงส ารวจใน Abu Dhabi’s Open Block Licensing Round เพื่ อ รับสิ ทธิในการด าเนิ นการสารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยมในแปลงสารวจ
Offshore 1 และได้ ล งนามในสั ญ ญาสั ม ปทานกั บ The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) เมื่ อ วั น ที่ 12 มกราคม 2562
ตามสัดส่วนการลงทุนสาหรับบริษัท PTTEP MENA Limited ที่ร้อยละ 30 และบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. (ผู้ดาเนินการ) ที่ร้อยละ 70
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อวางแผนสารวจต่อไป
โครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 2
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 2 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของรัฐอาบูดาบี ยูเออี โดยบริษัท
PTTEP MENA Limited ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ร่วมกับบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Eni ได้ชนะการประมูล
แปลงส ารวจใน Abu Dhabi’s Open Block Licensing Round เพื่ อ รับสิ ทธิในการด าเนิ นการสารวจและผลิ ตปิ โตรเลี ยมในแปลงสารวจ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
Offshore 2 และได้ ล งนามในสั ญ ญาสั ม ปทานกั บ The Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) เมื่ อ วั น ที่ 12 มกราคม 2562
ตามสัดส่วนการลงทุนสาหรับบริษัท PTTEP MENA Limited ที่ร้อยละ 30 และบริษัท Eni Abu Dhabi B.V. (ผู้ดาเนินการ) ที่ร้อยละ 70
ปัจจุบั นอยู่ร ะหว่างการศึกษาทางธรณี วิท ยา และประเมิน ศักยภาพปิ โตรเลีย มเพื่อ เตรียมการเจาะหลุมส ารวจ
ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2563 จานวน 1 หลุม
(2.4) โครงกำรในแอฟริก ำ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภ าคนี้ตั้งอยู่ในสาธารณรั ฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย
(แอลจีเรีย) สาธารณรัฐโมซัมบิก (โมซัมบิก) และสาธารณรัฐแองโกลา (แองโกลา) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย บริษัท มีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 35 และมี Groupement Bir Seba (Joint Operating Company) เป็นผู้ดาเนินการ ในปี 2562 โครงการได้ดาเนินการผลิตน้ามันดิบ
ด้วยอัตราการผลิตเฉลี่ยประมาณ 18,000 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ ตั้งอยู่บนบกทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุน
ร้อยละ 24.5 และเป็นผู้ดาเนินการ
โครงการได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่มพัฒนาโครงการระยะที่ 1 ตามแผนพัฒนาที่ได้รับอนุมัติจาก ALNAFT (Agence
Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures – หน่วยงานกากับดูแลการสารวจและผลิตปิโตรเลียม) โดยได้เริ่ม
ดาเนินการพัฒนาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2562 และคาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2564 ด้วยกาลังการผลิตประมาณ 10,000 - 13,000 บาร์เรลต่อวัน
พร้อมทั้งมีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในปี 2568 เป็น 50,000 - 60,000 บาร์เรลต่อวัน
โครงกำรโมซัมบิก แอเรีย วัน
โครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติข นาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก ปัจจุบันอยู่
ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 8.5 และมี TOTAL S.A. เป็นผู้ดาเนินการ
ปี 2562 นับเป็นก้าวสาคัญของโครงการ โดยในเดือนมิถุนายน 2562 กลุ่มผู้ร่วมทุนได้ร่วมกันประกาศการตัดสินใจ
ลงทุน ขั้น สุด ท้าย หรือ FID สาหรับ การพั ฒ นาโครงการก๊าซธรรมชาติ เหลวในโมซัม บิ กอย่ างเป็ นทางการ ทั้ งนี้ ในการพั ฒ นาระยะแรก
จะประกอบด้วยโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิต (train) มีกาลังการผลิตรวม 12.88 ล้านตันต่อปีจากแหล่ง Golfinho-Atum
ซึ่งโครงการมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในระยะยาวกับผู้ซื้อทั้งจากทวีปเอเชียและยุโรปรวมแล้วประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี
นอกจากนี้ โครงการได้อ อก Notice to Proceed (NTP) ของงานติดตั้งอุปกรณ์นอกชายฝั่งทะเล (EPCI Offshore
Installation) และงานก่อสร้างโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวบนบก (EPC Onshore Construction Contract) โดยปัจจุบันผู้รับเหมาได้เข้า
พื้นที่และเริ่มงานก่อ สร้างอย่างเป็นทางการแล้ว ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการจั ดหาเรือขนส่ง LNG อีกทั้งการจัดหาเงินกู้ในรูปแบบ
Project Finance กับสถาบันการเงิน โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในปี 2567
โครงกำรแปลง 17/06
โครงการแปลง 17/06 ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทางทิศตะวันตกของแองโกลา บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 2.5 และมี
Total เป็นผู้ดาเนินการ โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาเตรียมผลิต
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(2.5) โครงกำรในออสตรำเลเชีย ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิ ภาคนี้ จานวน 1 โครงการ ประกอบด้วยแปลงสัมปทาน
ทั้งสิ้น 8 แปลง ซึ่งตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย (ออสเตรเลีย) มีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรพีทีทีอีพี ออสตรำเลเชีย
ในปี 2552 บริษั ท ได้ ซื้ อ หุ้ น สามั ญ ทั้ งหมดของ Coogee Resources Limited ซึ่ งต่ อ มาได้ เปลี่ ยนชื่ อ เป็ น PTTEP
Australasia Pty Ltd (“PTTEP AA”) โดยในปัจจุบันโครงการมีแปลงสัมปทานที่อยู่ระหว่างการสารวจในทะเลติมอร์ของออสเตรเลีย จานวน
8 แปลง โดยมีแปลงหลัก ได้แก่ แหล่งแคช-เมเปิล และแหล่งออคิด (แปลงสารวจ AC/P54) ทั้งนี้ ในส่วนของแหล่งมอนทารา บริษัท ได้มี
การขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดให้กับบริษัท Jadestone Energy (Eagle) Pty Ltd เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 และได้เสร็จสิ้นการส่งต่อ
การด าเนิ นการ (Operatorship Transfer) ให้กับ ผู้ ซื้อ ในปี 2562 โดยได้ รับ การอนุ มัติ จากองค์ก รบริห ารความปลอดภั ยและสิ่ งแวดล้อ ม
ด้านปิโตรเลียมทางทะเลของประเทศออสเตรเลีย (NOPSEMA) เรียบร้อยแล้ว
แหล่งแคช-เมเปิล
สาหรับแหล่งแคช-เมเปิล บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100 ในปี 2561 โครงการได้เสร็จสิ้นการศึกษาวิศวกรรม
เบื้องต้น (Pre-FEED Study) และอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการที่เหมาะสม
แหล่งออคิด (แปลงสำรวจ AC/P54)
แหล่งออคิดได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุม ในปี 2562 โดยผลจากการเจาะสารวจค้นพบชั้นหิน
กักเก็บก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ความหนา 34 เมตร ทั้งนี้ โครงการมีแผนพัฒนาร่วมกับแหล่ง Cash Maple ต่อไป
(2.6) โครงกำรในอเมริกำเหนือและใต้ ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา สหพันธ์สาธารณรัฐ
บราซิล (บราซิล) และสหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก) โดยมีการดาเนินกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
โครงกำรมำเรียนำ ออยล์ แซนด์
โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์ ตั้งอยู่ในแคว้นอัลเบอร์ต้า ประเทศแคนาดา บริษัทมีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 100
และเป็ นผู้ ด าเนิ นการในแหล่ ง Thornbury, Hangingstone และ South Leismer ปั จจุ บั น โครงการอยู่ ระหว่ างการพิ จารณาเพื่ อ หาแนวทาง
การบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม
โครงกำรโปติกัวร์
โครงการโปติกัวร์ เป็นแหล่งผลิต น้ามันบนบก ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศบราซิล บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 50 และเป็นผู้ดาเนินการ โครงการเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่
4 พฤศจิกายน 2562 โดยในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายโดยเฉลี่ยของน้ามันดิบประมาณ 240 บาร์เรลต่อวัน3
โครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 25 และมีบริษัท Shell Brasil Petroleo Ltda. เป็นผู้ดาเนินการ แปลงสารวจของโครงการประกอบไปด้วย BAR-M-215,
BAR-M-217, BAR-M-252 และ BAR-M-254 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพปิโตรเลียม

3

เป็นปริมาณการขายเฉลี่ยต่อวันตั้งแต่วันที่การเข้าซื้อเสร็จสิ้น
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
โครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของบราซิล บริษั ท
มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 20 และมีบริษัท Petrobras เป็นผู้ดาเนินการ ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและศักยภาพ
ปิโตรเลียมเพื่อการพัฒนาในอนาคต
โครงกำรเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4) ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Mexican Ridges ทางตะวันตกของอ่าวเม็กซิโก บริษัทมีสัดส่วน
การร่วมทุนร้อยละ 20 และมีบริษัท Petronas เป็นผู้ดาเนินการ ในปี 2562 โครงการได้รับการอนุมัติแผนการสารวจจากหน่วยงาน Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) โดยระยะเวลาส ารวจตามสั ญ ญาเริ่ม ตั้ งแต่ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 ในปั จ จุ บั น โครงการอยู่ ร ะหว่า ง
การศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อดาเนินการตามแผนสารวจต่อไป
โครงกำรเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)
โครงการเม็ ก ซิ โก แปลง 29 (2.4) ตั้ ง อยู่ บ ริ เวณแอ่ ง Campeche ทางใต้ ข องอ่ า วเม็ ก ซิ โก โดยบริ ษั ท มี สั ด ส่ ว น
การลงทุนร้อยละ 16.67 และมีบริษัท Repsol เป็นผู้ดาเนินการ ในปี 2562 โครงการได้รับการอนุมัติแผนการสารวจจากหน่วยงาน Comisión
Nacional de Hidrocarburos (CNH) โดยระยะเวลาส ารวจตามสั ญ ญาเริ่ม ตั้ งแต่ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 ในปั จ จุ บั น โครงการอยู่ ร ะหว่า ง
การศึกษาทางธรณีวิทยา และประเมินศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อเตรียมการเจาะหลุมสารวจในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 จานวน 2 หลุม
1.4.2 นโยบำยกำรดำเนินงำนของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. มีการขยายการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงธุรกิจต่อเนื่ องกับ
พลังงาน ดังนั้น การจัดตั้งบริษัทย่อยและบริษัทร่วมขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ จึงจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงาน ให้สามารถแข่งขันกับบริษัทน้ามันนานาชาติ เกิดความคล่อ งตัวในการดาเนินงาน ตลอดจนสามารถปรับตัวตามทิศทางของ
เศรษฐกิจโลก การจัดตั้งบริษัทย่อ ยหรือ บริษัทร่วมดังกล่าวจะต้อ งพิ จารณาถึง ปั จจัย ต่าง ๆ ให้ รอบคอบ ทั้งในเรื่อ งของบทบัญ ญั ติของ
กฎหมาย โครงสร้างทางการเงิน ภาษีอากร เงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ ตลอดจนการบริหารความเสี่ยง เป็นต้น
ปตท.สผ. มีนโยบายการบริหารบริษัทย่อ ยตามนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. โดยมีการมอบหมาย ผู้บริหารและ
พนักงานจาก ปตท.สผ. ไปสังกัดในบริษัทย่อยโดยเฉพาะในตาแหน่งที่สาคัญ ในการบริหารบริษัทย่อย ปตท.สผ. จะเป็นผู้กากับดูแ ลในด้าน
กลยุทธ์และการลงทุน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทย่อยโดยเฉพาะในธุรกิจต่อเนื่ องกับพลังงาน เช่น บริษัทเออาร์วี จะมีอานาจในการตัดสินใจ
ด้านการบริหารธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายและกลยุทธ์ที่วางไว้ ส่วนการบริหารบริษัทร่วมทุน ปตท.สผ. จะแต่งตั้งตัวแทนเข้าไปร่วมตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายและแผนการดาเนินงานของบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือ กรรมการของบริษัทร่วมภายใต้เงื่อนไขการลงทุนในธุรกิจนั้น ๆ
อนึ่ง ในการบริหารจัดการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปตท.สผ. ยึดถือตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และบรรลุผลการดาเนินงานตามเป้าหมายที่วางไว้
ในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารของ ปตท.สผ. ที่รับผิดชอบ
ในความสาเร็จของโครงการที่อยู่ภายใต้บริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมนั้ น เข้าเป็นกรรมการ เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
เป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจของ ปตท.สผ. ภายใต้นโยบายและการกากับดูแลของ ปตท.สผ. และกรรมการท้องถิ่น
(Local Director) เป็นกรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือเงื่อนไขการลงทุนของประเทศที่เข้าไปลงทุน ทั้งนี้
ปตท.สผ. จะมีการติดตามและกากับการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมโดยกาหนดให้มีการรายงานผลการดาเนินงานต่อ ปตท.สผ.
เป็นรายไตรมาส
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1.4.3

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. ถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นทั้งสิ้น 101 บริษัท แบ่งเป็นบริษัทย่อย 81 บริษัท และบริษัทร่วม 20 บริษัท
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
1.5

ความสัมพันธ์กับกลุ่มธุรกิจของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจของบริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) หรือ ปตท. ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลี ยมและปิโตรเคมี ครบวงจรในฐานะบริษัท พลังงานแห่งชาติ โดยมีการลงทุนตลอดห่วงโซ่ตั้งแต่ต้นน้ า
จนปลายน้า ซึ่ง ปตท. ประกอบด้วยธุรกิจที่ดาเนินเองและธุรกิจที่ลงทุนผ่านบริษัทในกลุ่ม ปตท.
ปัจจุบัน ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ร้อยละ 65.29 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงและจาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ซึ่งการดาเนิน
ธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมผ่าน ปตท.สผ. ส่งผลให้กลุ่ม ปตท. ประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติอย่างครบวงจรเพียงรายเดียวในประเทศไทย
ทั้งนี้ ปตท. เป็นผู้ซื้อที่สาคัญของ ปตท.สผ. ซึ่งจะนาผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อจาหน่ายเป็ นเชื้อเพลิงและ
วัตถุดิบสาหรับธุรกิจไฟฟ้า ปิโตรเคมี ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน
ในปี 2562 ปตท.สผ. มีการจัดหาวัตถุดิบ ให้แ ก่ ปตท. โดยเป็นการขายผลิตภัณ ฑ์ปิ โตรเลียม ซึ่งประกอบด้ วยการขายน้ามันดิ บ
ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซแอลพี จี และคอนเดนเสท ซึ่งการกาหนดราคาและเงื่อนไขของทุ กรายการเป็นไปตามปกติ ของธุรกิจ มีความยุติ ธรรม
เหมาะสม และ/หรือ เท่าเทียมกับธุรกรรมที่ทากับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีรายการระหว่างกันอื่น ๆ
กับ ปตท. โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน”
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Feb 2020รกิจ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ
2.1

โครงสร้างรายได้

รายได้ข อง ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ส่วนใหญ่ประกอบไปด้วยรายได้จากการขายปิโตรเลียมซึ่งราคาขายอ้างอิงกับราคาน้ามัน
ตามราคาตลาดโลกซึ่งเป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ดังนัน ในการแสดงโครงสร้างรายได้ของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อ ย ส้าหรับปี 2560 - 2562
จึงแสดงเป็ นสกุ ลเงิน ดอลลาร์ สรอ. เพื่ อ ให้ สะท้ อ นถึงโครงสร้างรายได้ข องกลุ่ มบริษั ท ส้าหรับ โครงการของ ปตท.สผ. และบริษั ทย่อ ย
เฉพาะส่วนที่เป็นธุรกิจหลักในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่มีการผลิตเชิงพาณิชย์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยโครงการดังนี
โครงการบงกช โครงการคอนแทร็ค 4 โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการพืนที่พัฒนาร่วมไทย-มาเลเซีย โครงการ บี 8/32 และ 9 เอ โครงการ
คอนแทร็ค 3 โครงการสินภูฮ่อม โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 โครงการจี 4/43 โครงการอี 5 โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการจี 4/48 โครงการ
แอล 22/43 โครงการซอติก้า โครงการยาดานา โครงการเวียดนาม 16-1 โครงการนาทูน่า ซี เอ โครงการเยตากุน โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ
416 บี โครงการเวียดนาม 9-2 โครงการมาเลเซีย โอมาน – โครงการพีดีโอ (แปลง 6) โอมาน – โครงการมุคไคซนา (แปลง 53) คาซัคสถาน –
โครงการดุงกา และบราซิล – โครงการโปติกัวร์
นอกจากนี ปตท.สผ. และบริษั ท ย่ อ ย ยั งมี ร ายได้ จ ากการบริก ารท่ อ ขนส่ งก๊ า ซ ซึ่ งเป็ น รายได้ ต ามสั ด ส่ ว นใน Moattama Gas
Transportation Company (MGTC) Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC) และ Andaman Transportation Limited (ATL)
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ผลิ ตภัณฑ์

ดาเนินการโดย

% การถื อหุน้
ของบริษทั

2560

2561

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

2562

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)

%

%

รายได้จากการขาย
นำ้ มั นดิบ

ก๊ำซธรรมชำติ

ปตท.สผ.

-

137.42

3.03

ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.ส.

186.21

3.41

186.00

2.89

100

45.38

1.00

53.74

0.98

57.99

0.90

100

346.92

7.65

469.42

8.59

493.93

7.69

ออเร้ นจ์

53.9496

87.08

1.92

81.38

1.49

84.97

1.32

บี 8/32 พำร์ ทเนอร์

25.0009

36.84

0.81

36.49

0.67

39.38

0.61

PTTEP HV

100

20.49

0.45

26.07

0.48

26.73

0.42

PTTEP AP

100

220.59

4.87

143.80

2.63

-

-

PTTEP HL

100

113.58

2.51

123.07

2.25

107.84

1.68

Natuna 2

50

2.80

0.06

2.32

0.04

2.73

0.04

PTTEP AG

100

53.58

1.18

55.93

1.02

66.79

1.04

PTTEP SBO

100

-

-

-

-

163.24

2.54

PTTEP SKO

100

-

-

-

-

114.90

1.79

POC

100

-

-

-

-

47.28

0.73

PKC

100

-

-

-

-

5.67

0.09

PBL

100

-

-

-

-

0.40

0.01

ปตท.สผ.

-

1,492.21

32.92

1,869.72

34.20

2,332.17

36.30

ปตท.สผ.อ.

100

789.76

17.42

907.14

16.59

1,038.44

16.16

ปตท.สผ.ส.

100

42.44

0.94

42.79

0.78

41.22

0.64

ออเร้ นจ์

53.9496

23.95

0.53

20.70

0.38

21.38

0.33

บี 8/32 พำร์ ทเนอร์

25.0009

10.09

0.22

9.59

0.18

9.91

0.15

PTTEP HV

100

1.51

0.03

1.61

0.03

1.82

0.03

PTTEP HL

100

0.32

0.01

0.91

0.02

1.16

0.02

Natuna 2

50

61.35

1.35

75.60

1.38

64.26

1.00
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ผลิ ตภัณฑ์
ก๊ำซธรรมชำติ

ก๊ำซแอลพีจี

คอนเดนเสท

แนฟทำ

ดาเนินการโดย

% การถื อหุน
้
ของบริษท
ั

Feb 2020
แบบ 56-126ประจ
ำปี 2562
2560

2561

2562

PTTEP SP

100

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
139.11

PTTEP SBO

100

-

-

-

-

0.05

0.00

PTTEP SKO

100

-

-

-

-

72.07

1.12

PKC

100

%

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
3.07
161.07

%

รายได้
(ล้ านดอลลาร์ สรอ.)
2.95
183.30

%
2.85

-

-

-

-

0.001

0.00

-

9.04

0.20

7.94

0.14

8.12

0.13

ปตท.สผ.ส.

100

27.14

0.60

23.82

0.44

24.37

0.38

PGC

100

-

-

-

-

8.75

0.14

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

-

522.10

11.52

768.63

14.06

712.95

11.10

ปตท.สผ.อ.

100

49.70

1.10

66.70

1.22

60.19

0.94

ปตท.สผ.ส.

100

0.76

0.02

0.94

0.02

0.89

0.01

PTTEP SP

100

47.04

1.04

67.22

1.23

59.61

0.93

PTTEP SKO

100

-

-

-

-

5.10

0.08

PGC

100

รวมรายได้จากการขาย

-

-

-

-

2.81

0.04

4,281.20

94.44

5,202.81

95.17

6,046.42

94.10

รายได้จากการบริก ารขนส่ งท่อก๊ าซ
กำรบริ กำรท่อขนส่งก๊ำซ

MGTC

25.5

36.20

0.80

61.93

1.14

67.59

1.05

TPC

19.3178

9.35

0.21

7.23

0.13

5.29

0.08

ATL

80

32.26

0.71

38.40

0.70

43.52

0.68

77.81

1.72

107.56

1.97

116.40

1.81

ก้ำไรจำกอัตรำแลกเปลีย่ นเงินตรำต่ำงประเทศ

51.40

1.13

-

-

108.60

1.69

ดอกเบียรั บ

59.58

1.31

83.35

1.52

86.23

1.34

-

-

13.97

0.26

-

-

รวมรายได้จากการบริก ารท่อขนส่ งก๊ าซ
รายได้อื่น

ก้ำไรจำกอนุพันธ์ทำงกำรเงิน
รวมรายได้อื่น
รวมรายได้
ส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วมและการร่วมค้า
รวมรายได้หลั งรวมส่ วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษท
ั ร่วมและการร่วมค้า

53.27

1.18

50.79

0.93

55.39

0.87

164.25

3.62

148.11

2.71

250.22

3.90

4,523.26

99.78

5,458.48

99.85

6,413.04

99.81

9.75

0.22

7.93

0.15

12.35

0.19

4,533.01

100.00

5,466.41

100.00

6,425.39

100.00
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ส้าหรับปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีรายได้รวมทังสิน 6,425 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 199,202 ล้านบาท) เพิ่มขึน 959
ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 18 เมื่อเปรียบเทียบปี 2561 ที่มีจ้านวน 5,466 ล้านดอลลาร์ สรอ. (เทียบเท่า 176,943 ล้านบาท) สาเหตุหลัก
จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึน 843 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่ เป็นผลจากรายได้จากการขายก๊าซธรรมชาติแ ละน้ามันดิบที่เพิ่มขึน
โดยหลักจากโครงการบงกชจากการเข้าซือสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม การเข้ าซือกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซือ
บริษัท Partex Holding B.V. รวมถึงราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึน
2.2

ลักษณะผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.2.1 ปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม (Petroleum) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึนตามธรรมชาติ ซึ่งได้แ ก่ น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ
คอนเดนเสท สารพลอยได้ และสารประกอบไฮโดรคาร์บอนอื่น ๆ ที่เกิดขึนโดยธรรมชาติและอยู่ในสภาพอิสระ
น้ามันดิบ (Crude Oil) หมายถึง ส่วนของปิโตรเลียมที่อยู่ในรูปของเหลวตามธรรมชาติที่อุณหภูมิและความดันบรรยากาศ
ซึ่งได้จากบ่อหรือหลุมน้ามันและยังมิได้ท้าการกลั่น
ก๊าซธรรมชาติ (Natural Gas) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสถานะก๊าซหรือไอ ณ อุณ หภูมิและความดัน
บรรยากาศ โดยปกติมีก๊าซมีเทน (Methane) เป็นองค์ประกอบหลัก
คอนเดนเสท (Condensate) หมายถึง สารประกอบไฮโดรคาร์บอนเหลวที่มีความถ่วงจ้าเพาะต่้า ที่ได้จากการควบแน่นของ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสภาวะเป็นไอในแหล่งกักเก็บ โดยการควบแน่นจะเกิดขึนเมื่อสารประกอบไฮโดรคาร์บอนนันถูกผลิต
ขึนมาที่ปากหลุม ซึ่งมีอุณหภูมิและความดันลดลง
ก๊ าซปิ โตรเลี ยมเหลว (Liquefied Petroleum Gas หรื อ LPG) หมายถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ปิ โตรเลี ย มที่ ได้ จากกระบวนการกลั่ น
น้ ามั น ดิ บ หรื อ กระบวนการแยกก๊ า ซธรรมชาติ ประกอบไปด้ ว ยสารประกอบไฮโดรคาร์บ อนที่ เรีย กว่ า บิ ว เทน (Butane) และโพรเพน
(Propane) เป็นองค์ประกอบหลัก
น้ ามั น ดิ บ คอนเดนเสท และก๊ าซปิ โตรเลี ย มเหลว มี ห น่ วยวัด เป็ น บาร์เรล ขณะที่ ปิ โตรเลี ย มที่ อ ยู่ในสถานะก๊ าซ ได้ แ ก่
ก๊าซธรรมชาติมีหน่วยวัดเป็นลูกบาศก์ฟุตที่ความดัน 1 บรรยากาศ และอุณหภูมิ 60 องศาฟาเรนไฮต์ ซึ่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมทุกประเภทอาจถูก
แปลงหน่ วยเป็ นบาร์ เรลเที ยบเท่ าน้ ามั นดิ บ หรื อ Barrel of Oil Equivalent (BOE) โดยการเที ย บค่ าความร้ อ น ซึ่ งโดยทั่ วไปก๊ าซธรรมชาติ
1 ลูกบาศก์ฟุต ที่อุณหภูมิและความดันมาตรฐาน มีความร้อนประมาณ 1,000 บีทียู ในขณะที่น้ามันดิบ 1 บาร์เรล จะมีค่าความร้อนถึงประมาณ
6,000,000 บีทียู
2.2.2 กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นกลำง
2.2.2.1 บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จำกัด (พีทีที จีแอล)
ปตท.สผ. ได้ จั ด ตั งบริ ษั ท ร่ ว มทุ น กั บ ปตท. คื อ พี ที ที จี แ อล เมื่ อ วั น ที่ 23 มิ ถุ น ายน 2560 ตามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณ ะกรรมการ ปตท.สผ. ครั งที่ 1/2560/419 เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม 2560 และครั งที่ 7/2560/425 เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2560
โดย ปตท.สผ. ถือ หุ้นร้อ ยละ 50 เพื่ อ ด้าเนิน ธุร กิจก๊าซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) แบบครบวงจร ซึ่ง ปตท.สผ.
เล็งเห็นโอกาสการลงทุนจากอัตราการเติบโตของการใช้ก๊าซธรรมชาติที่สูงกว่าเชือเพลิงฟอสซิลชนิดอื่น เนื่องจากก๊าซธรรมชาติเป็นเชือเพลิง
ที่สะอาดกว่า และมีปริมาณส้ารองจ้านวนมหาศาล
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 พีทีที จีแอล มีการลงทุนจ้านวน 1 โครงการ คือ การลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 10
ในบริษัท PETRONAS LNG 9 Sdn Bhd (บริษัทย่อยของ PETRONAS) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวในประเทศมาเลเซีย มีก้าลัง
การผลิตทังสิน 3.6 ล้านตัน (31.2 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ) ต่อปี
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2.2.2.2 โครงกำรโอมำน แอลเอ็นจี (OLNG)
บริ ษั ท Partex มี สั ด ส่ ว นการร่ ว มทุ น ร้ อ ยละ 2 ใน Oman LNG LLC หรื อ OLNG ซึ่ ง มี ก้ า ลั ง การผลิ ต จ้ า นวน
2 หน่ ว ยการผลิ ต ในการแปรรู ป ก๊ า ซธรรมชาติ เหลวซึ่ งตั งอยู่ ใกล้ กั บ เมื อ งซู ร์ (Sur) ประเทศโอมาน โดยแต่ ล ะหน่ ว ยสามารถแปรรู ป
ก๊าซธรรมชาติเหลวได้ในจ้านวน 3.4 ล้านตันต่อ ปี นอกจากนัน OLNG ยังด้าเนิน การผลิตด้วยตัวเอง และมีก้าลังการผลิตในหน่วยที่ 3
จ้านวน 3.6 ล้านตันต่อปี โดยการถือหุ้นผ่าน Qalhat LNG หรือ QLNG โดยเมื่อรวมก้าลังการผลิตทังหมดจะเท่ากับ 10.4 ล้านตันต่อปี
OLNG มี สั ด ส่ วนการร่วมทุ น ร้อ ยละ 36.8 ใน QLNG ดั งนั น บริ ษั ท Partex จึ งเป็ น ผู้ ถือ หุ้ น ทางอ้อ มใน QLNG
ร้อยละ 0.736 โดยแอลเอ็นจีที่ผลิตได้นันถูกขายให้กับประเทศเกาหลีใต้และประเทศญี่ปุ่น โดยปัจจุบันมีสัญญาระยะยาว (SPAs) ตามอายุ
สั ม ปทานซึ่ ง จะหมดอายุ ในปี 2567 ผู้ ถื อ หุ้ น ใน OLNG ประกอบด้ ว ย The Government of Oman ร้ อ ยละ 51, Shell ร้อ ยละ 30, Total
ร้ อ ยล ะ 5.5, Mitsubishi Corporation ร้ อ ยล ะ 2.8, Mitsui & Co ร้ อ ยล ะ 2.8, Korea Gas Corporation ห รื อ KOGAS ร้ อ ยล ะ 1.2,
Samsung ร้อ ยละ 1, Hyundai ร้อ ยละ 1, Daewoo International ร้อ ยละ 1, Itochu ร้อ ยละ 0.9 และ SK Innovation ร้อ ยละ 0.8 ส้าหรับ
QLNG นั น ผู้ ถื อ หุ้ น ประกอบด้ ว ย The Government of Oman ร้ อ ยละ 46.8, Mitsubishi Corporation ร้ อ ยละ 3, Gas Natural Fenosa
ร้อยละ 7.4, Itochu ร้อยละ 3 และ Osaka Gas ร้อยละ 3
2.2.2.3 โรงแยกก๊ำซธรรมชำติแอดนอค (AGP)
ADNOC Gas Processing หรือ AGP หรือชื่อ เดิมก่อ นปี 2560 คือ GASCO เป็นบริษัทผู้ด้าเนินการในการผลิต
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ทังบนบกและในทะเล โดยก๊าซธรรมชาติจะถูกส่งไปยัง AGP ผ่านทางบริษัทผู้ผลิตของ
ADNOC ประกอบด้วย ADNOC Onshore (เดิมชื่อ ADCO), ADNOC Offshore (เดิมชื่อ ADMA) และแหล่งก๊าซธรรมชาติอื่น ๆ
กิจการร่วมทุน AGP จะด้าเนินการผลิตก๊าซที่น้าเข้าสู่กระบวนการจากแหล่งบนบกของ ADNOC ที่อุปกรณ์การผลิต
Asab 0/3, Bab และ Bu Hasa โดย AGP มี สิ ท ธิ ในผลิ ต ภั ณ ฑ์ C3+ เช่ น LPG (propane, butane) และ paraffinic naphtha ซึ่ งเกิ ด จาก
กระบวนการผลิตและเป็นไปตามสัญญา SPA ซึ่งจะหมดอายุลงในปลายปี 2571 ตามอายุของสัมปทาน
บริษัท Partex มีสัดส่วนการร่วมทุนร้อยละ 2 ในกิจการร่วมทุน AGP โดยมี ADNOC ถือหุ้นร้อยละ 68 ส่วน Shell
และ Total ถือหุ้นบริษัทละร้อยละ 15 โดย AGP มีบทบาทที่ส้าคัญใน ADNOC และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อันเป็นผลมาจากการท้ารายได้
อย่างมีนัยส้าคัญจากการส่งออกและผลิตไฟฟ้าภายในประเทศ โดยที่บริษัท Partex มีความสัมพันธ์อันดีและยาวนานกับ ADNOC โดยเป็น
ผู้ร่วมทุนในอุปกรณ์การผลิตตังแต่เริ่มต้นก่อสร้างในปี 2521
2.2.3 ท่อขนส่งก๊ำซ
บริษัท พีทีทีอีพี ออฟชอร์ อินเวสท์เมนต์ จ้ากัด (PTTEPO) ประกอบธุรกิจหลักในการลงทุนในบริษัทอื่น ได้แก่ การร่วมลงทุน
ในบริษัท อันดามัน ทรานสปอร์ตเทชั่น จ้ากัด (ATL) สัดส่ วนร้อ ยละ 80 ใน Moattama Gas Transportation Company (MGTC) สัดส่วน
ร้อยละ 25.5 และใน Taninthayi Pipeline Company (TPC) ร้อยละ 19.31784 เพื่ อด้าเนิ นธุรกิ จในการขนส่ งก๊ าซทางท่ อจากโครงการซอติ ก้ า
โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน ตามล้าดับ ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามายังชายแดนไทย
2.2.4 บริกำรท่ำเทียบเรือ และคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุ
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมถูกก่อตังขึนเพื่อสนับสนุนการส่งก้าลังบ้ารุงในกิจกรรมการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
ของโครงการต่าง ๆ นอกชายฝั่งทังในประเทศและต่างประเทศของกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการบี 6/27 และโครงการ
เมียนมา เอ็ม 3 โครงการเมียนมา เอ็ม 11 และโครงการซอติก้าในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา รวมถึงการสนับสนุนการส่งก้าลังบ้ารุงให้แก่
บริษัทอื่น ๆ เช่น บริษั ท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) บริษัท เชฟรอนประเทศไทยส้ารวจและผลิต จ้ากัด Carigali-PTTEPI Operating Company
Sdn Bhd บริษัท เอ็มพี จี11 (ประเทศไทย) จ้ากัด บริษัท คริสเอ็นเนอร์ยี่ จี10 (ประเทศไทย) จ้ากัด และบริษัท มูบาดาลา ปิโตรเลียม (ประเทศไทย)
จ้ากัด ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการด้าเนินธุรกิจฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดระนอง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
1.
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา ให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุภายใต้
การบริหารจัดการของบริษัท ปตท.สผ. อินเตอร์เนชั่นแนล จ้ากัด (ปตท.สผ.อ.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. โดยท่าเทียบเรือมีความยาว
380 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จ้านวน 6 ล้าพร้อมกัน มีสิ่งอ้านวยความสะดวกและอุปกรณ์ขนถ่ายสินค้า
ที่ มี ม าตรฐานครบครัน ตามรูป แบบของฐานสนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ก ารนอกชายฝั่ ง อี ก ทั งมี ร ะบบการจั ด การตามระบบสากลที่ มุ่ ง เน้ น
ความปลอดภัย ค้านึงถึงสิ่งแวดล้ อมและอาชีวอนามัย รวมถึงระบบมาตรฐานสากลว่าด้วยข้อก้าหนดการรักษาความปลอดภัยของเรือและ
ท่ า เรื อ ระหว่ า งประเทศ ซึ่ ง ได้ รั บ การรั บ รองจากกรมเจ้ า ท่ า (International Ship and Port Facilities Security Code หรื อ ISPS Code)
จึงถือว่าเป็นท่าเรือในระดับชันน้าแห่งหนึ่งของประเทศไทยที่มีความพร้อมในการบริการและสนับสนุนการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ในส่วนของ
การให้บริการคลังเก็บผลิตภัณ ฑ์และวัสดุบนพืนที่จ้านวน 58 ไร่นัน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ลานพักสินค้าทั่วไป คลังสินค้าทั่วไป ลานพัก
สินค้าปลอดอากร และคลังสินค้าปลอดอากร เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจัดเก็บและบ้ารุงรักษาผลิตภัณฑ์และวัสดุต่าง ๆ รวมถึงสินค้า
ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรในพืนที่เขตปลอดอากร
2.
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดระนอง ให้บริการท่าเทียบเรือและคลังเก็บผลิตภัณ ฑ์และวัสดุภายใต้
การบริหารจัดการของ ปตท.สผ.อ. เช่นกัน แต่การให้บริการท่าเทียบเรือจะด้าเนินการผ่านท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย
ซึ่งมีความยาว 150 เมตร สามารถรองรับเรือขนาดมากกว่า 500 ตันกรอสได้จ้านวน 2 ล้าพร้อมกัน โดยมีสิ่งอ้านวยความสะดวกพืนฐานและ
อุปกรณ์ขนถ่ายสินค้าตามมาตรฐานความปลอดภัย ในส่วนของการให้บริการคลังเก็บผลิตภัณฑ์และวัสดุบนพืนที่จ้านวน 25 ไร่นัน แบ่งออกเป็น
4 ส่วนเช่นเดียวกับฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมจังหวัดสงขลา
เพื่อให้การบริการที่มีอยู่เป็นไปตามมาตรฐานสากลและมีความปลอดภัยสูง ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมทังสองแห่ง
จึงจัดให้มีการตรวจสอบระบบการจัดการอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีการติดตัง
ระบบรักษาความปลอดภัย เช่น การติดตังไฟส่องสว่าง การติดตังรัวลวดหนาม การติดตังกล้องวงจรปิดโดยรอบ และการจ้างเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยรวม และสังคมบริเวณ
รอบฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จนได้รับการรับรองจากหน่วยงานตรวจสอบมาตรฐาน ISO 14001 และ OHSAS 18001 รวมถึงมีการ
จัดเตรียมแผนฉุกเฉินตามมาตรฐาน ISO 22301 เพื่อรองรับและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึนจากเหตุการณ์ไม่คาดคิดต่าง ๆ โดยมีการฝึกซ้อม
อย่างสม่้าเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียมของทังสองแห่งของบริษัทมีความพร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉิน
อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการน้าเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ และปรับปรุงเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2.2.5 บริกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จ้ากัด (พีทีที ไอซีที) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ครังที่ 10/2549/254 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2549 ให้ ปตท.สผ. ลงนามในสัญญาว่าจ้าง พีทีที ไอซีที เพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อ สารอย่ างมีประสิทธิภ าพ ซึ่งประกอบด้ วยการวางระบบ การให้ค้าปรึกษา การจัด หา และการจัดส่งบุคลากร เพื่ อ ดูแ ลและ
ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแก่บริษัท เป็นไปตามนโยบายด้าน ICT ตามแผนกลยุทธ์การบริหารงานแบบกลุ่ม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท. เพื่อสร้างศักยภาพในการท้างานร่วมกัน
พี ที ที ไอซี ที ได้ ด้ าเนิ น การจดทะเบี ย นแก้ ไขเปลี่ ย นแปลงชื่ อ บริษั ท ต่ อ กรมพั ฒ นาธุร กิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ช ย์ เป็ น
“บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จ้ากัด” มีผลตังแต่วันที่ 22 มิถุนายน 2560 เป็นต้นไป โดยสัญญาการให้บริการในปัจจุบันครอบคลุมระยะเวลา 5 ปี
นับจากวันที่ 1 มกราคม 2559
2.2.6 บริกำรด้ำนกำรให้เช่ำอสังหำริมทรัพย์
ปตท. และ ปตท.สผ. ได้ ร่วมกั น จัด ตั งบริษั ท เอนเนอร์ ยี่ คอมเพล็ก ซ์ เพื่ อ รับ ผิ ด ชอบการก่ อ สร้างและบริห ารโครงการ
ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งเป็นศูนย์ธุรกิจด้านพลังงานของประเทศและเป็นที่ตังส้านักงานกระทรวงพลังงาน และบริษัทในกลุ่ม ปตท.
ส่วนที่ 1 หน้า 32

PRF#4_2_ลักษณะการประกอบธุรกิจ_2562_format_removed colour reserves

26 Feb 2020

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
2.2.7 บริกำรด้ำนกำรจัดหำบุคลำกร
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส จัดตังขึนตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครังที่ 12/2546/216 โดยมีภ ารกิจในการจัดหา
บุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานให้กับบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. และรองรับการขยายธุรกิจของ ปตท.สผ. ทังในประเทศและต่างประเทศ
ซึ่งมีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นจ้านวนมาก
พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส เริ่มด้าเนินการว่าจ้างพนักงานหลากหลายประเภท อาทิ ผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร พนักงานปฏิบัติการ
ช่างเทคนิค และอื่น ๆ ทังชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อไปปฏิบัติงานให้กับ ปตท.สผ. ตังแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2547 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พีทีทีอีพี เซอร์วิสเซส ได้พัฒนาและปรับปรุงค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ รวมทังสวัสดิการต่าง ๆ ของพนักงาน
เพื่อให้พนักงานได้รับค่าตอบแทน สิทธิประโยชน์ และสวัสดิการที่ดีและเป็นธรรม มีขวัญก้าลังใจในการท้างาน อีกทังเพื่อ เพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของบริษัทในตลาดแรงงาน
เพื่ อ เสริม สร้างสมรรถนะพนั กงานของพี ที ทีอี พี เซอร์วิสเซส ให้ พ ร้อ มสนั บ สนุ นการปฏิบั ติ งานให้ กับ ปตท.สผ. อย่างมี
ประสิทธิภาพ พีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส ได้จัด ให้มีก ารฝึก อบรมเพื่อ พัฒ นาทัก ษะ ความรู้ ความสามารถของพนัก งานให้ส อดคล้อ งกับ
ความต้องการทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยเน้นการอบรมในหลักสูตรด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) หลักสูตร
เฉพาะด้ า นตามลั ก ษณะงาน (Functional Training) และหลั ก สู ต รเชิ ง พฤติ ก รรม (Soft Skill Training) ที่ เน้ น การเสริ ม สร้ า งแนวคิ ด
ด้านนวัตกรรม และการเพิ่มพูนทักษะในการท้างานร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี ยังได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตรพืนฐานที่จ้าเป็น ได้แก่ หลักสูตร
คอมพิวเตอร์และหลักสูตรภาษาอังกฤษ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การด้าเนินงานของพีทีทีอีพี เซอร์วิส เซส ขยายตัว และเติบ โตอย่า งต่อ เนื่อ ง นอกเหนือ จากการจัดหาบุค ลากรให้กับ ปตท.สผ.
และบริษัทกลุ่ม ปตท.สผ.แล้ว ปัจจุบันบริษัทยังจัดหาบุคลากรให้กับ บริษัท Carigali PTTEPI Operating Company Sdn. Bhd. (CPOC)
ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนของ ปตท.สผ. ในประเทศมาเลเซียอีกด้วย
2.2.8 เทคโนโลยีปัญญำประดิษฐ์และหุ่นยนต์
ปตท.สผ. ได้จดทะเบียนจัดตัง บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ้ากัด (เออาร์วี) เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 โดย
บริษัท อีพี-เทค เวนเจอร์ส โฮลดิง จ้ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. ถือหุ้นร้อยละ 100 ภายใต้ยุทธศาสตร์ในการด้าเนินธุรกิจเพื่อเป็น
แพลตฟอร์มของการพัฒ นานวัตกรรม เทคโนโลยีปัญ ญาประดิษฐ์แ ละหุ่นยนต์ โดยมุ่งเน้นหลัก 3 ประการ ในการด้าเนินงานเพื่อ รักษา
ประสิ ท ธิ ภ าพผลงานและขี ด ความสามารถในการแข่ งขัน ให้ ดี ที่ สุ ด ประกอบด้ วย 1) การวิ จัย และพั ฒ นา และการรวมความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์ที่ทันสมัยเพื่อตอบสนองต่อธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม 2) การใช้ข้อมูลที่ครอบคลุมและมี
ประสิทธิภาพเชือ่ มโยงกับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เพื่อตอบสนองความท้าทายใหม่ ๆ ของภาคธุรกิจที่เกิดขึน และ 3) การเป็น
ศูนย์รวมธุรกิจที่โดดเด่ นเพื่ อ การเติบ โตที่ ยั่งยืนผ่านนวัตกรรมและการร่วมมือ ของพันธมิตร ซึ่งสอดรับกับ ความต้อ งการใช้เทคโนโลยีนี
ที่เพิ่มขึนของธุรกิจในยุคปัจจุบันทังในภาคอุตสาหกรรมพลังงานและอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น ธุรกิจการเกษตร ธุรกิจเกี่ยวกับความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อม อันเป็นฟันเฟืองส้าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
การได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ สัมปทาน หรือการส่งเสริมการลงทุน
ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทังในประเทศและต่างประเทศ โดยการลงทุนในต่างประเทศนัน ปตท.สผ. จะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขวิธีการให้สัมปทานตามกฎหมายของประเทศนัน ๆ ซึ่งอาจอยู่ในรูปของ (1) สัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing
Contract) (2) สั ม ปทาน (Concession) หรือ (3) สั ญ ญาจ้า งบริก าร (Services Agreement) ส้ าหรับ การประกอบธุร กิ จส้ ารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมภายในประเทศไทย ปตท.สผ. จะต้อ งปฏิบัติ ตามพระราชบัญ ญั ติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทังฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้
ก้าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับสิทธิส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมภายใต้สัญญาต่าง ๆ ข้างต้น ทังนี ประเด็นส้าคัญในการประกอบธุรกิจปิโตรเลียม
ได้แก่
2.3
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
2.3.1 กำรกำหนดพื้นที่สำรวจและผลิตปิโตรเลียม
กรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบตามกฎหมายปิโตรเลียมจะเป็นผู้ก้าหนดพืนที่
ส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยแบ่งพืนที่ออกเป็นแปลง (Block) และเชิญชวนให้บริษัทน้ามันต่าง ๆ เข้ามายื่นขอสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต
หรือสัญญาจ้างบริการ ส้าหรับขันตอนการอนุมัตินัน คณะกรรมการปิโตรเลียมเป็นผู้พิจารณาและให้ค้าแนะน้าแก่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พลังงาน จากนันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีจะเป็นผู้มีอ้านาจลงนามในสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต
หรือสัญญาจ้างบริการ เพื่อให้สิทธิในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม ทังนี หลักเกณฑ์เพื่ออนุมัติการให้สิทธิในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม
แต่ละแปลงนัน รัฐจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ยื่นค้าขอแต่ละรายในประเด็นต่าง ๆ เช่น การน้าเงินทุนเข้ามาใช้ในการส้ารวจปิโตรเลียม
อย่างเหมาะสม การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยี การว่าจ้างแรงงานในประเทศ รวมทังพิจารณาถึงผลประโยชน์สูงสุดที่รัฐพึงได้ เป็นต้น
2.3.2 ลักษณะของผู้ประกอบกำร
สัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้างบริการแต่ละฉบับ อาจออกให้แก่ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต
หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ แล้วแต่กรณี รายเดียวหรือหลายรายก็ได้ เนื่องจากลักษณะพืนฐานของธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมถือว่า
เป็นประเภทธุรกิจที่มีความเสี่ยงสูงในระดับหนึ่ง ดังนัน ผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือผู้รับสัญญาจ้างบริการ แล้วแต่กรณี
จึงมักจะร่วมทุนกับบริษัทอื่นเพื่อเข้ามาร่วมกันประกอบธุรกิจเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงในการลงทุน โดยโครงสร้างการร่วมทุนข้างต้นจะ
มีบริษัทหนึ่ งเป็ นผู้ด้าเนิ นการ (Operator) เพื่ อด้าเนินการส้ารวจและผลิตแทนผู้ร่วมทุ นรายอื่นภายใต้ การควบคุมของคณะกรรมการจัดการ
(Management Committee หรือ Operating Committee) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากผู้ร่วมทุนแต่ละราย ทังนี ผู้ร่วมทุนจะมีส่วนในการ
ตัดสินใจทางเทคนิค แผนการด้าเนินงาน และงบประมาณในการด้าเนินงานของโครงการผ่านตัวแทนของตนในคณะกรรมการจัดการ จากนัน
ผู้ด้าเนินการจะเป็นผู้เรียกเก็บเงินลงทุน (Cash Call) จากผู้ร่วมทุนทุกรายเพื่อน้ามาใช้จ่ายในโครงการ ทังนี บริษัทน้ามันรายใดจะมีบทบาท
เป็นผู้ด้าเนินการหรือ ไม่ในแต่ละโครงการ ย่อ มขึนอยู่กับเงื่อ นไขการลงทุน ความพร้อ ม และกลยุทธ์การด้าเนินธุร กิจของบริษัทน้ามัน
ในโครงการนัน ๆ
2.3.3 ลักษณะกำรดำเนินงำนและกำรตัดสินใจลงทุน
ก่อนที่บริษัทน้ามันจะตัดสินใจเข้าลงทุนเพื่อส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทังในประเทศและต่างประเทศนัน จะต้องพิจารณาถึง
โอกาสที่การส้ารวจปิโตรเลียมจะประสบผลส้าเร็จ รวมถึงปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ในการลงทุนอย่างรอบคอบ โดยจะต้องมีการศึกษาข้อมูล
เพื่ อ วิเคราะห์ ศักยภาพของพืนที่ว่าจะมีปิ โตรเลียมสูง เพี ยงใด และมี ความสามารถในเชิงพาณิ ชย์ ห รือ ไม่ ตลอดจนสถิติ ข องอั ตราส่ วน
ความส้าเร็จ (Success Ratio) ของการเจาะหลุมส้ารวจในพืนที่ใกล้เคียง และปัจจัยความเสี่ยงต่าง ๆ ของประเทศที่เข้าไปลงทุนด้วย ทังนี
เมื่อเห็นว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะการส้ารวจแล้วจึงจะยื่นขอสิทธิในการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียม หรือเข้าร่วมทุนในการส้ารวจและผลิต
ปิโตรเลียมที่มีการขอไว้แล้ว
เมื่ อ บริษั ท น้ ามั น ได้ รับ อนุ มั ติ พื นที่ ส้ ารวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย ม บริษั ท น้ า มั น จึ งจะสามารถเข้า ไปเริ่ม ด้ าเนิ น การส้ ารวจ
แหล่งปิโตรเลียม ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาในการส้ารวจขันต้นประมาณ 2 - 3 ปี ในกรณีที่ส้ารวจพบปริมาณส้ารองปิโตรเลียม บริษัทน้ามัน
จะเปรียบเทียบมูลค่าเงินลงทุนที่ต้องใช้ส้าหรับการพัฒนาแหล่งผลิตกับมูลค่าการขายปิโตรเลียมตามปริมาณส้ารองในส่วนที่คาดว่าจะผลิต
ขึนมาได้ หากพบว่าเป็นการลงทุนพัฒนาที่คุ้มค่าจึงจะถือว่าแหล่งปิโตรเลี ยมนันมีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ โดยผู้ด้าเนินการจะต้องยื่นขอ
อนุมัติให้แหล่งปิโตรเลียมนันเป็นพืนที่ผลิตปิโตรเลียมและเริ่มท้าการผลิตปิโตรเลียมในบริเวณที่ส้ารวจพบนันไปก่อ น ทังนี ผู้ด้าเนินการ
สามารถท้าการส้ารวจพืนที่ที่เหลือต่อไปได้หากยังอยู่ในระยะเวลาส้ารวจตามที่ ก้าหนดในสัมปทาน สัญญาแบ่งปันผลผลิต หรือสัญญาจ้าง
บริการ ในช่วงของการขออนุมัติพืนที่สัมปทานเพื่อด้าเนินการผลิตนี ผู้ด้าเนินการจะต้องสร้างความมั่นใจในการลงทุน เนื่องจากการลงทุน
เพื่อพัฒนาการผลิตปิโตรเลียมจะมีมูลค่าสูงมาก ดังนัน จึงต้องติดต่อจัดหาผู้ซือปิโตรเลี ยมไว้ล่วงหน้า และจัดท้าสัญญาซือขายปิโตรเลียม
ระยะยาว (Sales Agreement) ในปัจจุบัน บริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (“ปตท.”) เป็นผู้รับซือปิโตรเลียมรายใหญ่ที่สุดในประเทศ ส้าหรับ
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
สาระส้าคัญในสัญญาซือขายปิโตรเลียมนัน โดยปกติจะประกอบด้วย วิธีการก้าหนดราคาซือขาย และก้าหนดปริมาณปิโตรเลียมที่จะส่งมอบ
โดยในการซื อขายก๊ า ซธรรมชาติ จ ากโครงการในประเทศจะส่ งมอบกั น ที่ ป ากหลุ ม ผลิ ต ส่ ว นการซื อขายก๊ า ซธรรมชาติ จ ากโครงการ
ในต่างประเทศจะท้าการซือขายที่เขตชายแดนประเทศไทย ดังนัน ปตท. จึงต้องเป็นผู้จัดวางท่อส่งก๊าซที่สามารถรองรับได้ตามปริมาณผลิต
ที่ระบุไว้ตามสัญญา ส้าหรับการซือขายน้ามันดิบจะส่งมอบกันที่โรงกลั่นน้ามันตามที่ระบุไว้ ส่วนการซือขายคอนเดนเสทจะท้าการส่งมอบ
ที่ Floating Storage Unit (FSU) ใกล้บริเวณหลุมผลิต
2.3.4 ลักษณะของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ
ปัจจุบั นการประกอบธุรกิจปิโตรเลียมในประเทศไทยอยู่ภ ายใต้บังคับของกฎหมายหลัก 2 ฉบับ ได้แก่ พระราชบัญ ญั ติ
ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และพระราชบัญ ญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 (รวมทังฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติม ) ซึ่งผู้รับสัมปทาน ผู้รับสัญญา
แบ่งปันผลผลิต และผู้รับสัญญาจ้างบริการ ต้องเป็นบริษัทจ้ากัด หรือนิติบุคคลที่มีสภาพเช่นเดียวกับบริษัทจ้ากัด ซึ่งจัดจังขึนตามกฎหมายไทย
หรือกฎหมายต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดในประเด็นส้าคัญเกี่ยวกับธุรกิจในแต่ละระบบ ดังนี
(1)

ระบบสัมปทาน

(1.1) ผู้รับสัมปทาน และผู้เข้าร่วมประกอบกิจการปิโตรเลียมจะต้อ งช้าระค่าภาคหลวง ซึ่งโดยปกติช้าระเป็น
ตัวเงิน แต่รัฐมนตรีมีอ้านาจสั่งให้ช้าระเป็นปิโตรเลียมได้ ซึ่งต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 6 เดือน ค่าภาคหลวงนีสามารถน้ามาเครดิตหักออก
จากภาษีได้ (Thailand I) หรือตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ (Thailand III)
(1.2) อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัต ราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 แต่ไม่เกินร้อยละ 60 ของก้าไรสุทธิที่ได้จาก
กิจการปิโตรเลียม
(1.3) ดอกเบียจ่าย ไม่สามารถน้ามาค้านวณเป็นรายจ่ายทางภาษีได้
(1.4) ผู้รับสัมปทานแต่ละรายมีสิทธิได้รับสัมปทานโดยไม่จ้ากัดจ้านวนแปลงส้ารวจ
Thailand I ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม 1 ตังแต่ปีพุทธศักราช 2514 - 2532
และส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกที่ออกก่อนปีพุทธศักราช 2525
Thailand II2

ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมบนบกทังหมดที่อ อกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตังแต่ปีพุทธศักราช

Thailand III

ส้าหรับสัมปทานปิโตรเลียมที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม ตังแต่ปีพุทธศักราช 2533

2525 - 2532

1
2

ปัจจุบัน คือ กระทรวงพลังงาน
โดยอาศั ยมาตรา 36 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2532 ผู้ถือสัมปทานปิโตรเลียมใน Thailand II ได้ ขอเปลี่ยนมาอยู่ภายใต้
Thailand III ทังหมดแล้ว
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
รำยละเอียดเงื่อนไขของ Thailand I, II และ III
เงื่อนไขทีส่ ้าคัญ

THAILAND I

THAILAND II

THAILAND III

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

ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
-

ในปัจจุบันร้อยละ 50 ของก้าไรสุทธิ
จากการประกอบกิจการปิโตรเลียม
ผลประโยชน์รายปีและโบนัสรายปี

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

(2)

ระบบสัญญาแบ่งปันผลผลิต
(2.1) บรรดาค่ าใช้ จ่ ายทั งปวงในการประกอบกิ จการปิ โตรเลี ยมให้ ตกเป็ นภาระของผู้ รับสั ญ ญาแบ่ งปั นผลผลิ ต
ซึ่งน้ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายจากผลผลิตได้ โดยค่าใช้จ่ายส้าหรับการประกอบกิจการปิโตรเลียมในแต่ละปีจะน้ามาหักได้เฉพาะรายจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
ตามแผนงานและงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมเชือเพลิงธรรมชาติ ทังนี ต้องไม่เกินร้อยละ 50 ของผลผลิตรวมของปิโตรเลียม
(2.2) ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตเป็นผู้น้าส่งค่าภาคหลวงแก่รัฐโดยหักจากผลผลิตรวมของปิโตรเลียมในอัตราร้อยละ 10
(2.3) ส่วนที่ เหลื อ ของผลผลิ ต รวมของปิ โตรเลี ยมหลั งจากหั ก ค่ าภาคหลวงและหั กค่ าใช้จ่ ายแล้ ว ให้ แ บ่ งแก่
ผู้รับสัญญาแบ่งปันผลผลิตไม่เกินร้อยละ 50
(2.4) อัตราภาษีเงินได้ปิโตรเลียมเก็บในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของก้าไรสุทธิที่ได้จากกิจการปิโตรเลียม
(3) ระบบสัญญาจ้างบริการ
(3.1) สัญ ญาจ้างบริการสามารถกระท้าได้ในรูปแบบของสัญ ญาจ้างส้ารวจและผลิต สัญ ญาจ้างส้ารวจ หรือ
สัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม
(3.2) ผู้รับสัญ ญาจ้างส้ารวจและผลิต สัญ ญาจ้างส้ารวจ หรือสัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม แล้วแต่กรณี จะได้รับ
ค่าจ้างจากรัฐตามเงื่อนไขที่ก้าหนด
(3.3) บรรดาค่าใช้จ่ายทังปวงในการประกอบกิจการปิโตรเลียมให้ตกเป็นภาระของผู้รับสัญญาจ้างส้ารวจและผลิต
สัญญาจ้างส้ารวจ หรือสัญญาจ้างผลิตปิโตรเลียม แล้วแต่กรณี
(3.4) รัฐจะจ่ายค่าจ้างและค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้รับสัญญาภายหลังจากที่หักค่าภาคหลวงแล้ว

3

โดยอาศัยมาตรา 28 แห่งพระราชบัญ ญัติปิโตรเลียม (ฉบับ ที่ 6) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีผลบังคับ ใช้ตั งแต่วัน ที่ 18 ตุลาคม 2550 ไม่มีการจ้า กัดจ้านวน
แปลงส้ารวจแล้วในปัจจุบัน
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2.4

ตลาดและภาวะการแข่งขัน

ปตท.สผ. ด้ า เนิ น ธุ ร กิ จ ส้ า รวจและผลิ ต ปิ โตรเลี ย มทั งในประเทศและต่ างประเทศ ได้ แ ก่ สาธารณรัฐ อิ น โดนี เซี ย สาธารณรั ฐ
แห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มาเลเซีย เครือ รัฐออสเตรเลีย แคนาดา สหรัฐเม็กซิโก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย สาธารณรัฐโมซัมบิก สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐคาซัคสถาน สาธารณรัฐแองโกลา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
และรัฐสุลต่านโอมาน โดยมีตลาดรองรับทังในประเทศและภูมิภาคที่ด้าเนินธุรกิจอยู่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่ได้จากการด้าเนินการของบริษัท
ได้แก่ ก๊าซธรรมชาติ น้ามันดิบ คอนเดนเสท แนฟทา และก๊าซแอลพีจี
ในปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มียอดจ้าหน่ายปิโตรเลียมเฉลี่ยต่อวัน 350,651 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
ปริมาณจากการขายผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมในปี 2562 มีสัดส่วนก๊าซธรรมชาติต่อผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมอื่น (น้ามันดิบ คอนเดนเสท
แนฟทา และก๊าซแอลพีจี) อยู่ที่ 71 ต่อ 29 หรือคิดเป็นสัดส่วนมูลค่าการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซธรรมชาติต่อผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอื่นอยู่ที่ 63 ต่อ 37
โดยมีรายละเอียดดังนี
ผลิตภัณฑ์
ก๊าซธรรมชาติ

ปริมำณกำรขำย

มูลค่ำกำรขำย (ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

560,849 ล้านลูกบาศก์ฟุต หรือ

3,765.78

90.72 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
คอนเดนเสท
แนฟทา

14.05 ล้านบาร์เรล

838.74

25,375 เมตริกตัน หรือ

11.55

0.29 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
น้ามันดิบ
ก๊าซแอลพีจี

22.32 ล้านบาร์เรล

1,397.39

72,980 เมตริกตัน หรือ

32.49

0.60 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
2.4.1 ลักษณะกำรตลำด
ผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมที่ ปตท.สผ. ผลิตได้จากโครงการในประเทศและประเทศในอาเซียน อาทิ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และโครงการพืนที่ร่วมไทย-มาเลเซีย จะส่งมาจ้าหน่ายในประเทศไทยเป็นหลัก โดยมีบริษัท ปตท. จ้ากัด (มหาชน) (ปตท.) เป็นผู้ซือ
ที่ส้าคัญ ซึ่งจะน้าผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียมไปผ่านกระบวนการแยกและผลิตเพื่อ จ้าหน่ายเป็นเชือเพลิงและวัตถุดิบส้าหรับธุรกิจผลิตไฟฟ้า
ปิโตรเคมี ภาคขนส่ง ภาคอุตสาหกรรม และการใช้ในครัวเรือน
หลักการการตลาดของผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน เนื่ องจากท้าเลที่ตังและคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละโครงการมีความแตกต่างกัน ซึ่งมีผลต่อช่องทางการขาย และการก้าหนดราคาขาย ทังนี สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี
(1)

ก๊าซธรรมชาติ

เนื่อ งจากการพัฒ นาแหล่งก๊าซธรรมชาติต้อ งใช้เงิน ลงทุน สูง จ้าเป็ นต้อ งมีสัญ ญาซือขายก่อ นด้า เนินการลงทุ น
โดยการท้าสัญญาจะผูกพันเป็นสัญญาระยะยาว 15 - 30 ปี มีการก้าหนดราคา ปริมาณและจุดซือขายไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน การจ้าหน่าย
ก๊าซธรรมชาติจากแหล่งผลิตในประเทศทังหมด จะก้าหนดจุดส่งมอบที่แท่นผลิตกลาง (Central Processing Platform) โดยผู้ซือเป็นผู้ลงทุน
วางระบบท่อมารับก๊าซธรรมชาติที่แท่นผลิตกลาง แต่ส้าหรับก๊าซธรรมชาติจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่ส่งมาจ้าหน่ายยังประเทศไทย
มีจุดส่งมอบอยู่ที่เขตชายแดน โดยผู้ขายเป็นผู้ลงทุนวางระบบท่อจากแท่นผลิตกลางมาถึงชายแดน ทังนี สูตรราคาที่ใช้ซือขายก๊าซธรรมชาติ
จะอ้างอิงกับราคาน้ามันเตาและดัชนีเศรษฐกิจ เพื่อสะท้อนต้นทุนการผลิตและสามารถแข่งขันกับเชือเพลิงอื่นได้ตลอดอายุสัญญา
ส่วนที่ 1 หน้า 37
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ปริมาณการซือขายจะก้าหนดจากปริมาณส้ารองที่ท้าการประเมิน ณ วันเจรจาสัญญา ทังผู้ซือและผู้ขายมี ข้อผูกพัน
ที่ต้องท้าการซือขายตามปริมาณที่ก้าหนด ในกรณีที่ผู้ซือไม่สามารถรับก๊าซธรรมชาติได้ตามปริมาณในสัญญา ผู้ขายจะได้รับหลักประกันโดย
ผู้ซือต้องจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายครบตามจ้านวน (Take-or-Pay) และผู้ซือมีสิทธิรับก๊าซธรรมชาตินีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในปีถัด ๆ ไป
(Make-up Gas) และหากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งก๊ าซธรรมชาติตามปริมาณที่ผู้ซือสั่งในวันใดวันหนึ่งได้ ผู้ซือสามารถรักษาสิทธิปรับผู้ขาย
โดยการซือก๊าซธรรมชาติปริมาณดังกล่าวด้วยราคาลดลงตามเงื่อนไขที่ก้าหนดในแต่ละสัญญา (Shortfall)
(2)

คอนเดนเสทและน้ามันดิบ

การก้าหนดราคาจ้าหน่ายคอนเดนเสทและน้ามันดิบนัน ขึนอยู่กับคุณสมบัติของคอนเดนเสทและน้ามันดิบที่ผลิตได้
โดยจะอ้างอิงราคาคอนเดนเสทและน้ามันดิบที่เป็นตัวหลักส้าหรับซือขายในภูมิภาคนัน ๆ (Regional Benchmark Price) โดยการซือขายจะมีทัง
สัญญาระยะสันและสัญญาระยะยาว รวมทังการจ้าหน่ายในตลาดจร
(3)

แนฟทา

ปตท.สผ. จ้าหน่ ายแนฟทาจากการลงทุนในโครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติบนบกขนาดใหญ่ที่สุดของรัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยมี Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) บริษัทน้ามัน
แห่งชาติของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นตัวแทนการขาย (Marketing Agent) ราคาขายเป็นไปตามราคาตลาดในภูมิภ าค โดยการซือขาย
จะเป็นสัญญาระยะสัน
(4)

ก๊าซแอลพีจี

ปตท.สผ. จ้าหน่ายก๊าซแอลพีจีจากโครงการเอส 1 ให้แก่ ปตท. โดยมีรูปแบบเป็นสัญญาระยะยาว ราคาขายเป็นไป
ตามนโยบายรัฐและประกาศของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน
อีกทังจ้าหน่ายก๊าซแอลพีจีจากการลงทุนในโครงการ ADNOC Gas Processing (AGP) ซึ่งเป็นกลุ่มโรงแยกก๊าซ
ธรรมชาติ บนบกขนาดใหญ่ ที่สุ ดของรัฐอาบู ดาบี สหรัฐอาหรับ เอมิเรตส์ โดยการซือขายจะเป็น สัญ ญาระยะสัน อ้างอิ งกับ ราคาตลาด
ในภูมิภาค
ส้าหรับแหล่งผลิตในต่างประเทศ การจ้าหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจะแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ เช่น
• โครงการซอติก้า โครงการยาดานา และโครงการเยตากุน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา: ก๊าซธรรมชาติที่ผลิต
ได้จากโครงการซอติก้าและโครงการยาดานาประมาณร้อยละ 80 จ้าหน่ายให้แก่ประเทศไทยเป็นหลัก โดยมี ปตท. เป็นผู้รับซือ และประมาณ
ร้อยละ 20 จ้าหน่ายให้กับบริษัทน้ามันแห่งชาติของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเพื่อใช้เป็นเชือเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ส่วนก๊าซธรรมชาติ
จากโครงการเยตากุน จ้าหน่ายให้กับ ปตท. ทังหมด ส้าหรับคอนเดนเสทจากโครงการเยตากุนในปี 2562 จ้าหน่ายในรูปแบบตลาดจรภายใน
ภูมิภาค เนือ่ งจากโรงกลั่นในประเทศหยุดซ่อมบ้ารุง
• โครงการเวียดนาม 9-2 และเวียดนาม 16-1 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม: น้ามันดิบทังหมดที่ผลิตได้จาก
โครงการเวียดนาม 9-2 จ้าหน่ายให้กับ Binh Son Refining and Petrochemical Company Limited (BSR) ซึ่งเป็นโรงกลั่นของสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนามเพื่อใช้ในประเทศ ส่วนน้ามันดิบที่ผลิตได้จากโครงการเวียดนาม 16-1 จ้าหน่ายทังในตลาดจรและในรูปแบบสัญญา
การซือขายระยะสันโดยระบบการประมูลราคา ส่วนก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้จากโครงการเวียดนาม 9-2 และโครงการเวียดนาม 16-1 จ้าหน่าย
ให้กับ Vietnam Oil and Gas Group เพื่อใช้ในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
• โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย: แหล่งผลิตน้ามันเบอร์ซาบา
ได้เริ่มการผลิตน้ามันดิบและสามารถจัดจ้าหน่ายในเชิงพาณิชย์ตังแต่เดือนธันวาคม 2558 โดยน้ามันดิบที่ผลิตได้จ้าหน่ายในตลาดจร โดยมี
ปตท. เป็นตัวแทน (Marketing Agent) ในการหาลูกค้า
ส่วนที่ 1 หน้า 38
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• โครงการโปติกัวร์ สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล: โครงการผลิตน้ามันดิบในประเทศบราซิล มีปริมาณการผลิตในปี
2562 ประมาณ 300 บาร์เรลต่อวัน โดยขายเป็นสัญญาระยะสันให้กับโรงกลั่นภายในประเทศ
• โครงการดุ ง กา สาธารณรั ฐ คาซั ค สถาน: แหล่ ง ผลิ ต น้ า มั น ดิ บ บนบกซึ่ ง ตั งอยู่ ท างตะวั น ตกของประเทศ
คาซัคสถาน ซึ่งโททาลเป็นผู้ด้าเนินการผลิตและขายในรูปแบบสัญญาระยะสันให้กับตลาดทังในและต่างประเทศ
• โครงการแปลง เค และโครงการซาราวัก เอสเค 309 และ เอสเค 311 ประเทศมาเลเซีย: น้ามันดิบและคอนเดนเสท
จากแหล่ ง ผลิ ต จากโครงการซาราวั ก เอสเค 309 และเอสเค 311 และน้ า มั น ดิ บ จากแหล่ ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ
Gumusut-Kakap (GK) โครงการแปลง เค ได้ถูกจ้าหน่ายทังในรูปแบบสัญ ญาการซือขายระยะสันและในตลาดจร ส้าหรับก๊าซธรรมชาติ
ที่ ผ ลิ ต ได้ จ ากโครงการซาราวั ก เอสเค 309 และเอสเค 311 จ้ า หน่ า ยในรูป แบบสั ญ ญาระยะยาว ให้ แ ก่ Petroliam Nasional Berhad
(PETRONAS) บริษัทน้ามันแห่งชาติของประเทศมาเลเซีย เพื่อใช้ผลิตก๊าซธรรมชาติเหลวจากโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว Bintulu LNG
Complex
อนึ่ง ส้าหรับโครงการพื นที่พั ฒ นาร่วมไทย-มาเลเซีย ก๊าซธรรมชาติที่ ผลิตได้จ้าหน่ายให้กับ ปตท. เพื่ อ น้ามาใช้
ในประเทศไทย และมี ก ารแบ่ งขายให้ กั บ บริษั ท Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS) จ้ ากั ด บริษั ท น้ ามั น แห่ งชาติ ข องประเทศ
มาเลเซีย ตังแต่เดือนเมษายน 2558 เพื่อใช้ในประเทศมาเลเซียตามสัญญา Gas Balancing Agreement ระหว่าง ปตท. กับ PETRONAS
ส้าหรับคอนเดนเสทที่ผลิตได้จะจ้าหน่ายในตลาดจรโดยผ่านวิธีการประมูลราคา โดยมี ปตท. และ PETRONAS Trading Corporation Sdn Bhd
(PETCO) เป็นตัวแทนร่วม (Co-Marketing Agent) ในการด้าเนินการประมูลเพื่อขายในตลาดจร
2.4.2 ภำวะกำรแข่งขัน
ธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยมีการแข่งขันที่ไม่รุนแรงนัก เนื่องจากความต้องการปิโตรเลียมมีมากกว่า
ปริม าณที่ผ ลิต ได้ และเป็ น ธุรกิ จที่ ต้อ งใช้ เทคโนโลยีแ ละเงิน ลงทุน สูง ดังนัน รูป แบบการซือขายจึงเป็ น ไปในลั กษณะสั ญ ญา ระยะยาว
โดยเฉพาะสั ญ ญาซือขายก๊าซธรรมชาติ รวมถึงมี การก้าหนดเงื่อ นไขเพื่ อ เป็ นการรับ ประกันตลาดให้ กับผลิต ภัณ ฑ์ที่ ผลิตได้ เพื่ อ ดึงดู ด
ความสนใจและลดความเสี่ยงของนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในธุรกิจนี
จากข้อมูลโดยประมาณของปี 2562 ปตท.สผ. สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจากแหล่งผลิตในประเทศคิดเป็นร้อยละ 37
ของปริมาณการผลิตทังหมด ซึ่งสูงที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการผลิตของบริษัทอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังนี
บริษัทผู้ผลิต
ปตท.สผ.
เชฟรอน
มิตซุย ออยล์ เอ็กซ์พลอเรชั่น
ปิโตรนาส
โททาล
อื่น ๆ

ร้อยละของปริมำณกำรผลิตภำยในประเทศ
37
28
9
9
7
10

ที่มา: ข้อมูลกรมเชือเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน (เดือนธันวาคม 2562)
วิวัฒนาการของ Shale Gas ท้าให้โครงสร้างตลาดโลกของก๊าซธรรมชาติเปลี่ยนไป โดยเป็นการเพิ่มโอกาสและความน่าดึงดูด
ให้ผู้ผลิตก๊าซธรรมชาติที่มีต้นทุนต่้า สามารถแข่งขันได้ ก้าวเข้าสู่ตลาดโลกในรูปของการส่งออกก๊าซธรรมชาติเ หลว (Liquefied Natural Gas
หรือ LNG) ซึ่งอาจแย่งส่วนแบ่งทางการตลาดไปจากก๊าซธรรมชาติมากขึน
ส่วนที่ 1 หน้า 39
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การจัดหาผลิตภัณฑ์หรือบริการ
2.5.1 ขั้นตอนกำรสำรวจและผลิตปิโตรเลียม
ขันตอนการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยทั่วไปสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ขันตอน ดังนี

(1) ขันตอนการส้ารวจ (Exploration Stage) เป็นขันตอนแรกเพื่อพยายามระบุพืนที่ที่น่าจะมีศักยภาพเป็นแหล่งกักเก็บ
ปิโตรเลียม ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น
•

การส้ารวจธรณีวิทยาและธรณีฟิสิกส์เบืองต้น

•

การส้ารวจคลื่นไหวสะเทือน (Seismic Survey)

•

การเจาะและทดสอบหลุมส้ารวจ (Exploration Well)

(2) ขั นตอนการประเมิ น ผลและส้ า รวจขอบเขต (Appraisal/Delineation Stage) เป็ น การศึ ก ษาเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม
ความมั่นใจในการประเมินขนาดและคุณสมบัติแหล่งกักเก็บ ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น

(3)

•

การศึกษาลักษณะธรณีวิทยาปิโตรเลียมในรายละเอียดและการส้ารวจคลื่นไหวสะเทือนเพิ่มเติม (หากจ้าเป็น)

•

การประเมินลักษณะแหล่งกักเก็บและการวางกรอบแนวคิดในการพัฒนา (Conceptual Development Plan)

•

การเจาะและทดสอบหลุมประเมินผลและหลุมส้ารวจขอบเขต (Appraisal/Delineation Well)

ขันตอนการพัฒนา (Development Stage) เป็นขันตอนสุดท้ายก่อนการผลิต ประกอบด้วยกิจกรรมที่ส้าคัญ เช่น
•

การก้าหนดแผนการพัฒนาที่เหมาะสม

•

การออกแบบ สร้าง และติดตังอุปกรณ์การผลิต

•

การเจาะหลุมพัฒนา (Development Well)

(4) ขันตอนการผลิต (Production Stage) ในขันตอนนี น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ รวมทังผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่อง (Associated
Products) จะถูกผลิตผ่านระบบควบคุมความดันที่ปากหลุม (Wellhead) และอุปกรณ์การผลิตอื่น ๆ รวมทังมาตรวัด เพื่อให้ทราบอัตราการผลิต
ทังหมด กิจกรรมที่ส้าคัญในขันตอนนี เช่น
•
การติดตามอัตราการผลิต สัดส่วนของน้าและปิโตรเลียม สัดส่วนของน้ามันและก๊าซธรรมชาติ และอั ตรา
การเปลี่ยนแปลงของความดันของชันปิโตรเลียม
•

การคาดการณ์อัตราการผลิตในอนาคต

•

การซ่อมบ้ารุงหลุมผลิต และอุปกรณ์การผลิต

ทังนี ปตท.สผ. มีความพร้อมของบุคลากร เทคโนโลยี และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่จะสามารถด้าเนินธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามเป้าหมายของบริษัทได้เป็นอย่างดี
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2.5.2 ปริมำณสำรองปิโตรเลียม
ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ ตามระดับความเชื่อมั่น คือ ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
(Proved Reserves) และปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (Unproved Reserves)
(1) ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แ ล้ว (Proved Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้จากข้อ มูลทาง
ธรณีวิทยาและทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง ด้วยความเชื่อ มั่นว่าจะสามารถผลิตได้นับจากเวลาใดเวลาหนึ่งเป็นต้นไป
จากแหล่งที่ส้ารวจพบแล้วภายใต้สภาพทางเศรษฐกิจ วิธีการผลิต และกฎระเบียบของทางราชการ ณ เวลาที่ท้าการประเมินนัน
ในทางปฏิบัติปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว หมายถึง ปริมาณปิโตรเลียมในแหล่งกักเก็บที่สามารถผลิต
ขึนมาได้อย่างคุ้มค่าเชิงพาณิชย์ โดยมีข้อมูลการทดสอบการไหลของปิโตรเลียมในแหล่งกักเก็บมาสนับสนุน ในบางกรณีปริมาณส้ารอง
สามารถจัดเป็นปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วได้โดยอาศัยข้อมูลการวิเคราะห์ผลการหยั่งธรณีหลุมเจาะ และ/หรือ การวิเคราะห์
แท่งตัวอย่างหิน ซึ่งบ่งชีว่าแหล่งกักเก็บที่ก้าลังพิจารณามีปิโตรเลียมอยู่ และมีลักษณะคล้ายกับแหล่งกักเก็บในบริเวณเดียวกันซึ่งมีการผลิต
แล้ว หรือสามารถจะผลิตได้ โดยวิเคราะห์จากการทดสอบการไหลของแหล่งกักเก็บ นอกจากนี ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วจะต้อง
ผลิตได้โดยอุปกรณ์การผลิตและการขนส่งปิโตรเลียมที่มีอยู่แล้วหรือมีแผนแน่นอนที่จะติดตังในอนาคต
(2) ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่ยังไม่ได้พิสูจน์ (Unproved Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้จากข้อมูล
ทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับ ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่ พิสูจน์แล้ว แต่มีความเชื่อมั่นและ
ความเป็นไปได้ในการผลิตน้อยกว่า อันเนื่องมาจากลักษณะทางเทคนิคหรือความไม่แน่นอนของข้อมูล ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่ยังไม่ได้
พิสูจน์สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามระดับความเชื่อมั่น ดังนี
•
ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่คาดว่าจะมี (Probable Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้จาก
ข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว แต่มีความเชื่อมั่น
และความเป็นไปได้ในการผลิตน้อ ยกว่า ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่ พิสูจน์แ ล้ว แต่มากกว่า ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่ เป็นไปได้ว่าจะมี
(Possible Reserves)
•
ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่ เป็นไปได้ว่าจะมี (Possible Reserves) คือ ปริมาณปิโตรเลียมที่ประมาณได้
จากข้อมูลทางธรณีวิทยาและทางวิศวกรรมปิโตรเลียม ณ เวลาใดเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่ พิสูจน์แล้วและปริมาณ
ส้ารองปิโตรเลียมที่คาดว่าจะมี แต่มีความเชื่อมั่นและความเป็นไปได้ในการผลิตน้อยกว่า
ปริมาณส้ารองปิ โตรเลียมที่ พิ สูจน์แล้วจะมี การตรวจสอบและประเมิ นทุกรอบปีโดยนั กธรณี วิทยาและวิศวกรแหล่งกักเก็ บ
ปิโตรเลียมของ ปตท.สผ. เพื่อให้ได้ตัวเลขที่ได้สอดคล้องกับตามมาตรฐาน
ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วในรายงานนีจะรวมถึงปริมาณสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศ
เจ้าของแหล่งปิโตรเลียม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่ พิสูจน์แล้วรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ.1 คิดเป็น
ปริม าณน้ ามั นดิ บ และคอนเดนเสท 2 310 ล้ านบาร์เรล และเป็ นก๊ าซธรรมชาติ 5,097 พั น ล้านลู กบาศก์ ฟุ ต (830 ล้ านบาร์เรลเที ย บเท่ า
น้ามันดิบ) หรือรวมทังหมดเป็น 1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ดังรายละเอียดในตารางต่อไปนี

1
2

รวมโครงการร่วมทุนอพิโก
รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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49

50

น้ามันดิบและคอนเดนเสท (2)
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

ก๊าซธรรมชาติ
(พันล้านลูกบาศก์ฟุต)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

ปริมาณเทียบเท่าน้ามันดิบ
(ล้านบาร์เรล)
ในประเทศ ต่างประเทศ
รวม

ปริมำณสำรองของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2561
1) ปรับปรุงจากการประมาณการก่อนหน้า
2) การใช้เทคนิคเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3) การเจาะหลุมพัฒนาเพิ่มเติมและการค้นพบใหม่
4) การซือ/ขายปริมาณส้ารอง
5) การผลิต
ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

116
13
1
2
21
(30)
123

48
(1)
0
45
106
(11)
187

164
12
1
47
127
(41)
310

2,181
160
1
21
816
(475)
2,704

1,105
(53)
1
954
582
(212)
2,377

3,286
107
2
975
1,398
(687)
5,081

470
41
2
5
153
(107)
564

207
(4)
1
207
206
(43)
574

677
37
3
212
359
(150)
1,138

ปริมำณสำรองจำกกำรลงทุนในกำรร่วมค้ำ (3)
ปริมาณส้ารองที่พิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

0

-

0

16

-

16

2

-

2

123

187

310

2,720

2,377

5,097

566

574

1,140

รวมปริมำณสำรองที่พิสูจน์แล้ว ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562

(1) ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วรวมถึงปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วสุทธิที่เป็นส่วนแบ่งของ ปตท.สผ. และส่วนแบ่งของประเทศเจ้าของแหล่งปิโตรเลียม
(2) ตัวเลขปริมาณส้ารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วและปริมาณการผลิตรวมก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
(3) รวมส่วนของปริมาณส้ารองจากโครงการร่วมทุนอพิโก
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหำชน)
ปริมำณสำรองน้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊ำซธรรมชำติที่พิสูจน์แล้ว (1)
ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
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นอกจากนี เพื่อให้การประมาณและการรายงานปริมาณส้ารองปิโตรเลียมของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการสอบทาน
และก้ากับดูแลที่ดี ปตท. สผ. ยังมีคณะกรรมการปริมาณส้ารองปิโตรเลียม (Reserves Committee) ซึ่งมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี
• พิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบต่อ ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมประจ้าปี (Annual Reserves)
• พิจารณากลั่นกรองและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงปริมาณส้ารองปิโตรเลียมอย่างมีนัย (Major Changes of Reserves) และ
ปริมาณส้ารองปิโตรเลียมส้าหรับโครงการใหม่ที่เข้าซือและควบรวมกิจการ (Reserves for Newly-Acquired Project)
• ตรวจสอบขันตอนการรวบรวมข้อมูลปริมาณส้ารองปิโตรเลียมให้มีความถูกต้องก่อนการน้าเสนออนุมัติ และตรวจสอบ
กิจกรรมซึ่งมีความเชื่อมโยงต่อปริมาณส้ารองปิโตรเลียมให้เป็นไปตามกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
• พิจารณาอนุมัติแผนการด้าเนินการตรวจประเมินประจ้าปีด้านปริมาณส้ารองปิ โตรเลียม (Annual Reserves Audit Plan)
และแต่งตังผู้ตรวจประเมินปริมาณส้ารองปิโตรเลียม (Reserves Auditor) และอนุมัติรายงานการตรวจประเมินประจ้าปี
ด้ านปริ มาณส้ ารองปิ โตรเลี ยม (Reserves Audit Report) เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามกรอบแนวทางการด้ าเนิ นงานและเกิ ด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
2.5.3 ปริมำณกำรผลิตปิโตรเลียมของ ปตท.สผ.
ปริมาณการผลิต ปิโตรเลียมรวมทุกโครงการของกลุ่ม ปตท.สผ. 1 ในปี 2562 คิดเป็น 151 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
โดยแบ่งเป็นน้ามันดิบและคอนเดนเสท2 41 ล้านบาร์เรล และก๊าซธรรมชาติ 690 พันล้านลูกบาศก์ฟุต (110 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
คิดเป็นอัตราการผลิตประมาณ 413,640 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึนจากปีที่แล้วประมาณ 54,255 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ
ต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 15.1 ซึ่งการเพิ่มขึนของปริมาณการผลิต โดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าซือกิจการทังหมดของบริษัท Murphy
Oil ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซือสัดส่วนการถือหุ้นทังหมด ในบริษัท Partex Holding B.V.
2.5.4 กำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อำจเกิดจำกกระบวนกำรผลิต
ปตท.สผ. ด้ าเนิ นงานโดยมุ่ งเน้ นการบริห ารจัด การความรับ ผิ ด ชอบด้ านสิ่ งแวดล้ อ ม ขององค์ กรอย่า งเป็ น ระบบ ดู แ ล
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร และเน้นการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม ท้าให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และสิ่งแวดล้อม
ทั งนี บริษั ท มี ก ารจั ด ท้ ารายงานการวิ เคราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้ อ ม ตามประกาศกระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม ที่ก้าหนดให้โครงการเจาะส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมทุกโครงการ ต้องจัดท้ารายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อระบุ
ประเด็ นด้ านสิ่งแวดล้ อ ม และก้าหนดมาตรการป้ อ งกัน และแก้ไขผลกระทบต่อ สิ่ง แวดล้ อ ม และมาตรการติ ดตามตรวจสอบคุณ ภาพ
สิ่งแวดล้อม น้าเสนอต่อหน่วยงานก้ากับดูแลและหน่วยงานที่มีอ้านาจอนุมัติหรือ อนุญ าตก่อ นเริ่มด้าเนินโครงการ รวมถึงจัดท้ารายงาน
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก้าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการเสนอต่อกรมเชือเพลิง ธรรมชาติ
ซึ่งเป็นหน่วยงานก้ากับดูแลโดยตรง และส้านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นหน่วยงานผู้มีอ้านาจอนุมัติ
หรืออนุญาต ทังนี การด้าเนินงานของบริษัทจะอยู่ภายใต้การก้ากับดูแลของหน่วยงานราชการในแต่ละประเทศที่บริษัทเข้าไปด้าเนินกิจการ
บริษัทได้ก้าหนดนโยบายและเป้าหมาย เพื่อให้มั่นใจว่าการด้าเนินการของบริษัทส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ มน้อยที่สุด
โดยสรุปได้ดังนี
• ก้าหนดเป้าหมายในการลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 โดยเทียบ
จากปี 2555 ครอบคลุมโครงการทังในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม และปรับปรุงกระบวนการผลิต
และพัฒนาเทคโนโลยีที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย
1
2

รวมโครงการร่วมทุนอพิโก
รวมถึงก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG)
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ก้าหนดเป้าหมายให้การหกรั่วไหลของน้ามันและสารเคมีเป็นศูนย์
• ก้าหนดเป้าหมายที่จะไม่ก่อให้เกิดความสูญเสียสุทธิต่อความหลากหลายทางชีวภาพ (No-net Loss) ในพืนที่คุ้มครอง
ตามนิยามขององค์กระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถึงไม่ด้าเนินการในพืนที่มรดกโลก
• หลีกเลี่ยงการด้าเนินงานในพืนที่เสี่ยงต่อภาวะขาดแคลนน้าและบริหารจัดการไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนผู้ใช้น้า
• อัดกลับน้าจากกระบวนการผลิตลงสู่ชันหินกักเก็บใต้ดิน
• ก้าหนดเป้าหมายที่จะไม่ก้าจัดของเสียอันตรายด้วยวิธีฝังกลบภายในปี 2563
ทังนี ผลการด้าเนินงานในแต่ละเป้าหมายข้างต้นได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2562
•

2.5.5 ผลกำรปฏิบัติจริงในระยะ 3 ปีที่ผ่ำนมำ
ระหว่างปี 2560 ถึงปี 2562 ปตท.สผ. ได้ด้าเนินงานตามข้อก้าหนดกฎหมายอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ส่งผลให้ประสบ
ผลสัมฤทธิ์และได้รับรางวัลมากมายทังในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี
(1) ได้รับ คัดเลือ กให้เป็น สมาชิกในกลุ่ มดัชนีค วามยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices หรือ DJSI)
ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ามันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขันต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 6 ตังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และ ปตท.สผ. ยังได้รับคะแนนประเมินสูงสุด หรือ Industry Leader ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลก
ในธุรกิจประเภทเดี ยวกั นเป็นครังที่ 2 จากที่เคยได้รับเมื่อ ปี 2559 โดยการได้คะแนนประเมิ นสูงสุด (Industry Leader) ดั งกล่าวเป็ นผล
มาจากการที่บริษัทได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (Best in Class) และได้รับคะแนนเต็ม 100 ในหลายหัวข้อ
(2) ได้รับ คัดเลือกเป็นหนึ่งใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment ประจ้าปี 2562 และได้รับ
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในฐานะบริษัทจดทะเบียนที่มีผลงานโดดเด่นในการด้าเนินธุรกิจโดยค้านึงถึงมิติ
สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งรวมถึงบรรษัทภิบาล
(3) ได้รับการตรวจประเมินผลการด้าเนินงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อ ม และได้รับ
การรับรองโดยองค์กรภายนอก และผลจากความมุ่งมั่นของพนักงานทุกคน ส่งผลให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายในการได้รับการรับรอง
รายงานความยั่งยืน GRI (Global Reporting Initiative) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
(4) ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของบริษัท ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
สากล (International Organization for Standardization หรือ ISO) โดยในปี 2562 บริษั ท ได้ รับ การรับ รองมาตรฐาน ISO 14001:2015
จาก AJA Registrars (ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นเป็ น SOCOTEC Certification (Thailand) Co., Ltd.) ภายใต้ ก ารรั บ รองของ United Kingdom
Accreditation Service (UKAS) ในทุกหน่วยปฏิบัติการที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด้าเนินการในประเทศไทย โดยได้มีการรับรองมาตรฐานดังกล่าว
ภายใต้หนึ่งมาตรฐาน (One Common System for ISO 14001) รวมถึงโครงการในต่างประเทศ เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่อง รวมถึงรักษา ควบคุ ม ดูแล และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้อง
กับระบบการจัดการด้าน SSHE ของบริษัท โดยครอบคลุมพืนที่ปฏิบัติการดังต่อไปนี
•
•
•
•
•
•
•

ส้านักงานใหญ่
โครงการบงกช
โครงการอาทิตย์
โครงการเอส 1
โครงการพีทีทีอีพี 1 และโครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการสินภูฮ่อม
โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลาและระนอง)
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ

•

ศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. (พระนครศรีอยุธยา)
• โครงการซอติ ก้า พืนที่ปิโตรเลียมแปลงเอ็ม 9 ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการเมืองทวาย และส้านักงานที่เมือง
ย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ทังนี ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกในกลุ่มอุตสาหกรรมส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานนี
(5) ได้ รั บ การรั บ รองมาตรฐานการจั ด การอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย (Occupational Health and Safety
Standard หรือ OHSAS) (มอก.) 18001:2007 โดยผ่านการตรวจสอบและรับรองจาก AJA Registrars ภายใต้การรับรองของ ANSI-ASQ
National Accreditation Board (ANAB) ในพืนที่ด้าเนินโครงการในประเทศ ได้แก่ โครงการบงกช โครงการอาทิตย์ โครงการเอส 1 โครงการ
พี ที ที อีพี 1 โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 และโครงการสิน ภู ฮ่ อ ม ด้ านการผลิ ต ปิ โตรเลี ยม โครงการฐานสนับ สนุ น การพั ฒ นา
ปิโตรเลียม (ระนอง) ด้านการสนับสนุนกิจการส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมนอกชายฝั่งทะเล นอกจากนี ปตท.สผ. ยังมี แผนที่จะน้าระบบ
มาตรฐานนีไปใช้ในพืนที่ด้าเนินโครงการในต่างประเทศอีกด้วย
(6) จัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงานด้าน SSHE ประจ้าเดือนและประจ้าปี เพื่อเสนอต่อกรมเชือเพลิงธรรมชาติ
เพื่อพิจารณา พร้อมทังรับการตรวจประเมินด้าน SSHE ประจ้าปีในพืนที่ปฏิบัติงาน โดยกรมเชือเพลิงธรรมชาติ
(7) รับมอบใบรับรอง Green Meetings ส้าหรับโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ระดับ Plus
Level และโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัด ระนอง ระดับ Standard Level จากองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
(TBCSD) เพื่อรับรองว่าบริษัทมีรูปแบบการจัดประชุมที่ช่วยลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
(8) รับ รางวัล ตราสั ญ ลั กษณ์ ส้ านั ก งานสี เขีย วที่ เป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ งแวดล้ อ ม (Green Office) ในระดั บ ดี เยี่ ย ม (G ทอง)
โดยเป็นบริษัทแรกของกลุ่ม ปตท. และบริษัทแรกในธุรกิจส้ารวจและผลิตปิโตรเลียมที่ได้รับรางวัลระดั บสูงสุด ประจ้าปี 2562 ซึ่งจัดโดย
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และรับประกาศนียบัตรการจัดซือจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement
Certificate) จากผู้อ้านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
(9) รับใบประกาศนียบัตรเกียรติคุณ ภายใต้โครงการสนับสนุนกิ จกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support
Scheme หรือ LESS) จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยบริษัทได้รับประกาศนียบัตรดังกล่าวจากองค์การ
บริหารก๊าซเรือนกระจกต่อเนื่องเป็นปีที่สาม อันเป็นผลมาจากความมุ่งมั่นและความร่วมมือของพนักงานทั งที่ส้านักงานใหญ่ ฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดระนอง ท้าให้สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมกันได้ทังสินถึง 186,670 กิโลกรัมคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
(10) เข้ ารั บ รางวั ล Thailand Energy Awards 2019 จากนายสมคิ ด จาตุ ศ รี พิ ทั ก ษ์ รองนายกรั ฐ มนตรี ในโอกาสที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้คัดเลือกให้ ปตท.สผ. เป็นหนึ่งในองค์กรดีเด่นด้านอนุรักษ์พลังงาน
ประเภทขนส่ง จากการบริหารจัดการด้านการขนส่งทางเรือที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท้าให้สามารถลด ปริมาณการใช้น้ามันดีเซลลงได้
กว่า 13.6 ล้านลิตรต่อปี ระหว่างปี 2559-2562
(11) รั บ รางวั ล Best Practice Award in ISO 14001 & OHSAS 18001 จากบริ ษั ท AJA REGISTRARS และกลุ่ ม
SOCOTEC ซึ่ง ปตท.สผ. เป็ น 1 ใน 21 บริษั ทที่ ได้รับ รางวัล Best Practice Award จากบริษั ทที่ ผ่านการรับ รองทั งหมดกว่า 900 บริษั ท
ในประเทศไทย
(12) ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 จาก
บริษัทฟุตซี่ รัสเซล ซึ่งเป็นผู้จัดท้าดัชนีดังกล่าว โดยให้การรับรองว่า ปตท.สผ. มีคุณ สมบัติตรงตามข้อ ก้าหนดของ FTSE4Good Index
Series ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชีวัดผลการด้าเนินงานทังด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ทังนี ปตท.สผ. ได้รับพิจารณาให้เป็น 1 ใน
10 อันดับแรกในกลุ่มบริษัทพลังงานที่มีผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาลยอดเยี่ยม
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(13) ปตท.สผ. ได้ร่วมมือกับกลุ่มบริษัท ปตท. ในการจัดท้าแผนตอบสนองต่อเหตุน้ามันรั่วไหลและแนวทางการฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อม กรณีเกิดการรั่วไหลของน้ามันลงสู่สิ่งแวดล้อม เพื่อให้การตอบสนองต่อเหตุน้ามันรั่วไหลของกลุ่มบริษัท มีความสอดคล้องกับ
แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้าเนื่องจากน้ามันแห่งชาติ และเป็นการเตรียมความพร้อมในการบรรเทาผลกระทบกรณีเกิดการรั่วไหลที่อาจ
เกิดขึนต่อคน สิ่งแวดล้อม ทรัพย์สิน และภาพลักษณ์ของบริษัท รวมถึงเพื่อให้การด้าเนินงานสามารถกลับสู่ภาวะปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
อัตราการรั่วไหลของสารเคมีและไฮโดรคาร์บอนถูกก้าหนดเป็นดัชนีชีวัดผลการด้าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งในปี 2560 - 2562
มีค่าเท่ากับ 0.26, 0.60 และ 0.64 ตัน/ล้านตัน ตามล้าดับ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานความยั่งยืนประจ้าปี 2562
2.5.6 มีข้อพิพำทหรือกำรถูกฟ้องร้องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและแนวทำงกำรแก้ไขข้อพิพำท
รายละเอียดปรากฏในหมวด “ข้อพิพาททางกฎหมาย”
2.5.7 กำรบริหำรจัดกำรควำมปลอดภัย มั่นคง อำชีวอนำมัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้มีการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety,
Security, Health and Environment หรือ SSHE) ตามแผนงานระยะยาวอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ จุ ด มุ่ งหมายสู งสุ ด ในการป้ อ งกั น ไม่ ให้ เกิ ด
อุบัติเหตุใด ๆ ที่อ าจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือ เจ็บป่วยเนื่องจากการท้างานและอุบัติเหตุร้ายแรงจากการปฏิบัติงาน โดยในปี 2562
ปตท.สผ. มีกลยุทธ์ในการบริหารจัดการที่ให้ความส้าคัญต่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้าน SSHE (SSHE MS) อย่างต่อเนื่อง
ทังความปลอดภัยในด้านการปฏิบัติการและกระบวนการผลิต และยังคงมุ่งมั่นในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน SSHE ในระดับสูงสุด
โดยมุ่งเน้นให้ ผู้บังคับบั ญ ชาตามสายงานมีความตระหนั กในหน้ าที่แ ละความรับ ผิดชอบ และส่ งเสริมความเป็นผู้น้ าด้าน SSHE ให้กั บ
พนักงานและผู้รับเหมาในทุกระดับ นอกจากนี ปตท.สผ. ยังมุ่งมั่นทุ่มเทที่จะสร้างความยั่งยืนให้กับสิ่งแวดล้อมในทุกพืนที่ปฏิบัติกา รของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ด้วย ซึ่งบุคลากรของ ปตท.สผ. ตังแต่ระดับ ผู้บริหารสูงสุ ดจนถึงระดับพนักงานในพื นที่ป ฏิบัติ การและผู้รับ เหมาล้ วนมี
เจตนารมณ์ร่วมกันในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ทั งนี ผลการด้ า เนิ น งานด้ า น SSHE ของ ปตท.สผ. ในปี 2562 ผ่ า นดั ช นี ชี วั ด ที่ ส้ า คั ญ คื อ อั ต ราการเกิ ด อุ บั ติ เหตุ ที่ มี
การบาดเจ็ บ ถึงขันหยุด งาน (Lost Time Injury Frequency Rate หรือ LTIF) อัต ราการเกิด อุ บั ติเหตุ ที่มี ก ารบาดเจ็บ (Total Recordable
Injury Rate หรือ TRIR) และอัตราการหกรั่วไหล (Spill rate) มีค่าต่้ากว่าปี 2561 ที่เวลาเดียวกัน และจัดอยู่ในกลุ่มผู้น้าเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถิติเดียวกันของสมาคมผู้ผลิตน้ามันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers หรือ IOGP) ทังนี เป็นผล
มาจากการบริหารจัดการและควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับต่้าที่สุดเท่าที่จะสามารถปฏิบัติได้ รวมถึงการด้าเนินงานอย่างต่อเนื่องของ
โครงการรณรงค์เพื่อลดอัตราการเกิดอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน
ปตท.สผ. ให้ความส้าคัญและมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้าน SSHE อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่
ปราศจากอุบัติเหตุ (Target Zero) ที่ทุกคนสามารถมาปฏิบัติงานและกลับบ้านอย่างปลอดภัยในทุกวัน
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3. ปจจัยความเสีย่ ง
ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียมมีความซับซอนทั้งในเชิงเทคนิคและขั้นตอนในการดําเนินงาน ประกอบกับใชเงินลงทุนสูงในการ
ดําเนินโครงการตั้งแตการแสวงหาโอกาสการลงทุนใหม การสํารวจ การพัฒนาโครงการ และการผลิต ปตท.สผ. จึงใหความสําคัญอยาง
ยิ่งยวดกับการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยมีการกําหนดกรอบการกํากับดูแลความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ที่กาํ หนดอํานาจ
หนาที่ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตั้งแตระดับคณะกรรมการบริษัท ระดับฝายจัดการ ไปจนถึงระดับปฏิบัติการ เพื่อใหเกิดความมั่นใจ
วาความเสี่ยงที่สําคัญขององคกรมีการบริหารจัดการ ติดตาม และรายงานผลในทุกระดับการดําเนินงาน เพื่อใหการบริหารจัดการความเสี่ยง
มีประสิทธิภาพ
ในป 2562 เพื่อใหกลยุทธบริษัทเปนไปตามเปาหมาย ปตท.สผ. ใหความสําคัญในการบริหารความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic
Risk) ตั้งแตการกําหนดกรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite Statement) ในการจัดทําและเลือกกลยุทธ (Strategy Formulation
and Selection) ใหมีความชัดเจนสอดคลองกับวิสัยทัศนในการเปน “Energy Partner of Choice” และพันธกิจขององคกรที่มุงมั่นดําเนิน
ธุรกิจทั่วโลกเพื่อสรางความมั่นคงดานพลังงาน นอกจากนี้ ไดกําหนดใหมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานสําคัญที่ใชอางอิง
ในการจั ด ทํ า กลยุ ท ธ (Strategic Risk Assumption Monitoring) เพื่ อ ป อ งกั น และลดความเสี่ ย งด า นกลยุ ท ธ ข ององค ก รให ส ามารถ
ปรับเปลี่ยนไดทันกับสภาวะแวดลอมที่เปลี่ยนไปรวดเร็วไดอยางทันทวงที นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดปรับการบริหารจัดการองคกรเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพในการแขงขันและศึกษาโอกาสทางธุรกิจที่เกี่ยวของเพื่อเพิ่มชองทางในการขยายการลงทุน และสรางความเติบโตอยางยั่งยืน
ในอนาคต โดยธุรกิจหลักของ ปตท.สผ. มีความเสี่ยงที่สําคัญสามารถสรุปได ดังนี้
3.1

ปจจัยเสี่ยงดานกลยุทธและการลงทุน (Strategic & Portfolio)
3.1.1 ความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มเติมในโครงการปจจุบันและโครงการใหม

การดําเนินการดานการลงทุนตามกลยุทธยังมุงเนนการขยายการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
(Coming Home Strategy) ซึ่งเป นกลุมประเทศที่ บริษั ทมี ประสบการณ และมี ความชํานาญ โดยให ความสําคั ญกั บการลงทุ นในประเทศที่
ปตท.สผ. มี ฐานการดํ าเนิ น การ เช น ประเทศมาเลเซี ย สาธารณรัฐ แห งสหภาพเมี ย นมา แหล งน้ํ ามั น ดิ บ สิ ริกิ ติ์ โครงการเอส 1 ที่ กํ าลั ง
จะหมดอายุสัมปทานในประเทศไทย รวมถึงมองหาโอกาสทางธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพทางปโตรเลียมสูง มีความเสี่ยงทางภูมิรฐั ศาสตรในระดับ
ที่ ลงทุ นได และมี ตนทุ นการพั ฒ นาและผลิ ตต่ํ า นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยั งต องคํานึ งถึ งประเด็ นความเสี่ ยงและความไม แน นอนต าง ๆ เช น
ความไมชัดเจนของระบบการแบงปนผลประโยชน การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและนโยบายทางดานพลังงาน การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมอิ ากาศ รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของดานกฎหมายที่ยังไมชัดเจน
ในการนี้ ปตท.สผ. ไดมีแผนบริหารจัดการปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานและขยายฐานการลงทุน อาทิ การจัดทํา
Due Diligence อยางเขมงวด เพื่อใหการลงทุนอยูในขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได (Investment Risk Limit) รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงของ
คู สั ญ ญา (Counterparty Risk) การสร างเสริ ม ความรู ความเข าใจในธุ รกิ จ สํ ารวจและผลิ ต ป โตรเลี ย มให แ ก ผู มี ส วนได เสี ย และทํ า การ
ประชาสัมพันธเชิงรุก รวมถึงการศึกษาขอกําหนดของกฎระเบียบตาง ๆ ความเปนไปไดทางดานเศรษฐศาสตร รวมถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
และสังคม เพื่อกําหนดแผนปองกันความเสี่ยงที่ชัดเจนไวลวงหนา การประเมินและวิเคราะหความเสี่ยงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เปนประจํา พรอมกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เปาหมาย และแผนปฏิบัติการในการลดรอยเทาคารบอน (Carbon Footprint) เพื่อบริหาร
จัดการผลกระทบจากความเสี่ยงตาง ๆ ที่เกี่ยวของ เชน การเก็บภาษีคารบอนที่อาจเกิดขึ้นในประเทศที่บริษัทมีการปฏิบัติงาน และผลกระทบ
เชิงกายภาพตอโครงสรางและสิ่งกอสรางในการผลิตจากอุณหภูมิโลกที่สูงขึ้น
สําหรับโอกาสการลงทุนในพื้นที่และประเทศที่ไมคุนเคย ปตท.สผ. มีกระบวนการการประเมินความเสี่ยงซึ่งพิจารณาความเสี่ยง
ทั้งทางดานขนาดแหลงปโตรเลียม ขนาดของโครงการ การไดมาซึ่งแหลงปโตรเลียมและปริมาณสํารองเพิ่มเติม การดําเนินการ ความสามารถ
ของผูดําเนินการ เงื่อนไขและความชัดเจนของการแบงผลประโยชน การปฏิบัติตามขอสัญญา สภาพทางภูมิศาสตร กฎหมาย และกฎระเบียบ
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ตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ความมั่นคงทางดานการเมือง ความสัมพันธระหวางประเทศ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน นอกจากนี้ ไดจัดหา
ที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในประเทศที่เขาลงทุนเพื่อใหคําแนะนํา ทั้งนี้ ไดมีการหามาตรการปองกันและบริหารความเสี่ยงที่กลาวมาแลวขางตน
ลวงหนาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกโครงการและชดเชยความเสี่ยงเหลานี้ไวในกระบวนการวิเคราะหผลตอบแทนจากการลงทุนหรือ
ในสัญญาซื้อขาย/รวมทุน
ปตท.สผ. มีกระบวนการการกลั่นกรองที่พิจารณาโอกาส ความเสี่ยง และความคุมคาอยางละเอียด ทั้งระบบการพิจารณา
การลงทุนในโครงการใหม ตั้งแตการเขารวมทุน (Farm-in) การซื้อกิจการ (Merger & Acquisition) และการถอนหรือลดสัดสวนการลงทุน
(Withdrawal or Divestment) อยางรอบคอบ เพื่อใหการขยายการลงทุนเปนไปตามทิศทางกลยุทธของบริษัท โดยคณะกรรมการกลั่นกรอง
การลงทุน (Investment Committee) และคณะกรรมการจัดการ (Management Committee) กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(Risk Management Committee) แลวจึงเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณาอนุมัติในลําดับสุดทาย
3.1.2 ความเสี่ยงในดานขีดความสามารถขององคกร
ความสามารถขององคกรเปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินงานของ ปตท.สผ. ใหไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
บุคลากรและกระบวนการดําเนินงานเปนสวนประกอบหลักในการกําหนดขีดความสามารถที่จะนําความสําเร็จมาสูองคกร ความเสี่ยง
ที่อาจจะเกิดขึ้น คือ การขาดผูเชี่ยวชาญหรือองคความรูในดานที่จะสนับสนุนการเติบโตใหกับบริษัท การขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของกระบวนการทํ างาน ทั้ งนี้ เพื่ อ รัก ษาบุ ค ลากรหลั ก ให ทํ างานกั บ ปตท.สผ. ต อ ไปได บริษั ท จึ งได เรงพั ฒ นาองค ค วามรู เทคโนโลยี
กระบวนการทํางาน และบุคลากร เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานและการขยายกิจการประสบความสําเร็จตามเปาหมาย ดังนี้
(1) การพัฒนาองคความรู (Knowledge Management) เปนเครื่องมือเชิงกลยุทธของบริษัทในการบริหารจัดการใหเกิด
การจัดเก็บ แลกเปลี่ยน และนําองคความรูอันเปนสินทรัพยที่สําคัญไปใช เพื่อสนับสนุนการเติบโตอยางยั่งยืนและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับ
การขยายธุรกิจ และเพิ่มศักยภาพของบุคลากรขององคกร โดยมีการวางแผนและดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ตลอดทั้งปเพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทั้งจากภายในองคกรและจากผูเชี่ยวชาญภายนอกองคกร รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีและความสามารถดานงานวิจัยและพัฒนาของ
องคกร (Technology & Innovation) ใหสอดคลองกับแผนการเติบ โตของบริษั ท และเตรียมความพรอ มเพื่ อ รองรับ ธุรกิจ ใหม โดยจัดทํ า
แผนการพัฒนาขีดความสามารถและเทคโนโลยี (Capability and Technology Development Roadmap) และแผนการศึกษาเทคโนโลยี
ตาง ๆ เพื่อใหสอดคลองตอเปาหมายการเจริญเติบโตตามแผนธุรกิจ
(2) การปรับ ปรุงโครงสรางองค ก รให มี ค วามคล องตั ว โดยพิ จ ารณาความเหมาะสมของลํ าดั บ การจั ดการ อํ านาจ
ดําเนินการ และคณะกรรมการในระดับจัดการใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารงานทั้งหนวยงานในประเทศและโครงการตางประเทศ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดพัฒ นาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเปน IT Global Platform พรอมทั้งรักษาเสถียรภาพของระบบและควบคุม
ขอมูลลับ เชน การใช Cloud Storage รวมถึงการพัฒนาบุคลากรใหสอดคลองกับกลยุทธและแผนธุรกิจ เชน การจัดฝกอบรมดานดิจิทัล
(Digital Academy) ใหกับพนักงานเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจพรอมตอการเปลี่ยนแปลง (Agile Work) และไดมีการจัดตั้งหนวยงาน
DCOE (Digital Center of Excellence) เพื่อเปนศูนยกลางในการพัฒ นาศักยภาพของพนักงานดานเทคโนโลยี เชน Data Scientist และ
Data Engineer เปนตน
(3) เพื่อเตรียมพรอมสําหรับการลงทุนในธุรกิจหลักและรองรับธุรกิจใหม รวมถึงการสงผาน (Transition) การดําเนินงาน
ทั้งในประเทศและตางประเทศใหเปนไปอยางราบรื่น ปตท.สผ. จึงมีแผนงานในการจัดเตรียมบุคลากรจากโครงการที่ ปตท.สผ. เขาไปลงทุน
เชน การพัฒนาความสามารถของบุคลากรและภาวะผูนําใหทันตอความตองการ การพิจารณารับบุคลากรจากภายนอกในตําแหนงสําคัญ
ที่ไม สามารถพั ฒ นาพนั กงานได ทั นในเวลาที่กํ าหนด รวมไปถึงการรักษาบุ คลากรให ป ฏิบั ติงานกับ องค กรอยางตอเนื่อ งด วยการสราง
ความผู ก พั น ของพนั ก งานที่ มี ต อ องค ก ร (Employee Engagement) โดยมี เป า หมายอยู ใ นระดั บ Thailand Top Quartile ในป 2563
ปรับกระบวนการทางดานทรัพยากรบุคคล ตลอดจนปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมขององคกร (Corporate Values: EP SPIRIT) ซึ่งถือเปน
รากฐานที่สําคัญตอการพัฒนาและเจริญเติบโตอยางมีประสิทธิภาพและเปนไปในทิศทางเดียวกับกลุม ปตท.
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3.2

ปจจัยเสี่ยงดานการเงินและตลาด (Financial & Market)
3.2.1 ความเสี่ยงดานการเงิน

ปตท.สผ. กํ าหนดกรอบนโยบายการบริหารเงินอย างมี ประสิ ทธิ ภาพ ภายใต ขอบเขตความเสี่ ยงที่ ยอมรับได ด านการเงิน
(Risk Metrics & Limit) ซึ่งถูกกําหนดโดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. และมีการติดตามสถานะดังกลาวอยางสม่ําเสมอ รวมถึง
ถูกใชในการพิจารณาการจัดหาแหลงเงินทุนและการบริหารสภาพคลอง เพื่อใหโครงสรางทางการเงินของกลุม ปตท.สผ. มีความเขมแข็ง
สอดคลองกับสภาวะการลงทุน และรองรับแผนงานการลงทุนของ ปตท.สผ. ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
ความเสี่ยงดานการเงินที่สําคัญประกอบดวยความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญาและความเสี่ยงดานสภาพคลอง สําหรับ
การบริหารความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญญา กลุม ปตท.สผ. มีนโยบายในการทําธุรกรรมกับคูคาที่มีความนาเชื่อถืออยูในเกณฑที่ดีเทานั้น
และจัดใหมี การประเมิ นและทบทวนความเสี่ยงดานเครดิตของคูสัญ ญาอยางสม่ําเสมอ ทั้งนี้ ผลิตภัณ ฑ สวนใหญ ของกลุม ปตท.สผ.
ขายใหกับ ปตท.
สวนความเสี่ยงดานสภาพคลองจากการที่บริษัทไมสามารถจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใชในการดําเนินธุรกิจไดอยางเพียงพอ
ในเวลาที่ตองการนั้น กลุม ปตท.สผ. มีนโยบายการบริหารความเสี่ยงดานสภาพคลองโดยมีการจัดทํารายงานประมาณการกระแสเงินสด
ลวงหนา รวมถึงการจัดเตรียมทําวงเงินสินเชื่อทั้งแบบผูกพันและไมผูกพันกับธนาคารพาณิชยตาง ๆ เพื่อใชในการบริหารสถานะสภาพคลอง
ตามความตองการ
3.2.2 ความเสี่ยงในดานการตลาดและการจําหนายปโตรเลียม
ในสว นของการจํา หนา ยกา ซธรรมชาติใ นประเทศ ซึ่ง มีลูก คารายใหญ คือ ปตท. นั้น ปตท.สผ. ไดทํา สัญ ญาซื้อ ขาย
กา ซธรรมชาติกับ ปตท. เปนสัญญาระยะยาว โดยมีอายุสัญญาประมาณ 15 - 30 ป เนื้อหาสัญญาจะระบุใหผูซื้อรับกาซธรรมชาติตาม
ปริมาณการซื้อขั้นต่ําตอปไว หากผูซื้อไมสามารถรับกาซธรรมชาติไดตามที่ตกลงไวในสัญญา จะตองชําระคากาซธรรมชาติในสวนที่ไมรับ
ใหแก ปตท.สผ. เพื่อเปนการประกันรายไดสวนหนึ่งและการลดความเสี่ยงอันจะเกิดจากผูซื้อไมรับซื้อกาซธรรมชาติ
เพื่อตอบสนองตอความตองการพลังงานของประเทศที่เปลี่ยนแปลงตามสภาวะเศรษฐกิจ ปตท.สผ. ไดตดิ ตามแนวโนมเศรษฐกิจ
และความตองการพลังงานอยางตอเนื่อง โดยไดประสานงานกับ ปตท. และหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อรวมกันวางแผนการจัดหา
ผลิตภัณฑปโตรเลียมและจัดทําแผนการพัฒนาโครงการแบบองครวม เพื่อพัฒนาและเพิ่มปริมาณสํารองจากโครงการตาง ๆ ใหสอดคลอง
กั บ ความต อ งการพลั งงานของประเทศทั้ งในระยะสั้ น และระยะยาว โดย ปตท.สผ. มี โครงการในประเทศโมซั ม บิ ก ที่ มี ป ริม าณสํ ารอง
กาซธรรมชาติขนาดใหญและสามารถผลิตกาซธรรมชาติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG) ได ซึ่งสอดรับกับแผนการนําเขา LNG ของ
ปตท. ในอนาคต ที่จะสามารถเสริมสรางความมั่นคงดานพลังงานใหแกประเทศ
3.2.3 ความเสี่ยงทางดานราคาน้ํามันและผลิตภัณฑปโตรเลียม
ราคาผลิตภัณฑปโตรเลียมของกลุม ปตท.สผ. อางอิงจากราคาน้ํามันดิบในตลาดโลกซึ่งมีความผันผวนที่เกิดจากหลาย
ปจจัยที่ไมอาจควบคุมได อาทิ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเมือง และภูมิรัฐศาสตรของประเทศตาง ๆ เชน นโยบายกีดกันทางการคาและ
การคว่ําบาตรโดยสหรัฐอเมริกา การกําหนดสัดสวนการผลิตน้ํามันดิบของประเทศในกลุมโอเปก แผนการผลิตน้ํามันดิบของประเทศผูผลิต
รายใหญของโลก (สหรัฐอเมริกาและรัสเซีย) ปริมาณน้ํามันดิบและกําลังการผลิตสํารองในแตละประเทศ รวมถึงสภาพภูมิอากาศของโลก
ที่แ ปรเปลี่ย นในแตล ะพื้น ที่ซึ่ง สง ผลตอ อุป สงคแ ละอุป ทานของตลาดในแตล ะฤดูก าล ทั้ง นี ้ การเปลี่ย นแปลงของราคาน้ํ า มัน ดิบ ใน
ตลาดโลกมีผลกระทบโดยตรงตอราคาน้ํามันดิบและคอนเดนเสทของกลุม ปตท.สผ. ทันที ในขณะที่ราคาขายกาซธรรมชาติซึ่งเปนผลิตภัณฑ
หลักของกลุม ปตท.สผ. จะปรับตัวไปในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ํามันดิบอางอิง ทั้งนี้ การซื้อขายกาซธรรมชาติจะมี
การปรับราคาเปนระยะ เชน ทุก 3 เดือน 6 เดือน หรือ 12 เดือน ตามที่ไดกําหนดไวในสูตรราคาของสัญญาซื้อขายในแตละโครงการ ซึ่งจะทําให
กาซธรรมชาติมีความมั่นคงทางราคามากกวาน้ํามันดิบและคอนเดนเสท
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ทั้งนี้ กลุม ปตท.สผ. ไดติดตามสภาวะราคาน้ํามันอยางใกลชิดและพิจารณาเขาทําธุรกรรมสัญญาอนุพันธประกันความเสี่ยง
ราคาน้ํามันเพื่อลดผลกระทบความผันผวนจากราคาน้ํามัน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบในทางลบตอกระแสเงินสดและผลการ
ดําเนินงานของบริษัท
3.2.4 ความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน
กลุม ปตท.สผ. ไดกําหนดใหสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินหลักในการดําเนินงาน (Functional Currency)
ซึ่งใชในการรายงานตามระบบ International Financial Reporting Standards (IFRS) เนื่องจากสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงิน
หลักที่ใชอางอิงในการซื้อขายผลิตภัณฑปโตรเลียมของ ปตท.สผ. อาทิ น้ํามันดิบและกาซธรรมชาติ อยางไรก็ตาม กลุม ปตท.สผ. ยังคง
มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของคาเงินสกุลเงินบาทเมื่อเทียบกับสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เนื่องจากกระแสเงินสดรับจากการขาย
ผลิตภัณฑสวนใหญของบริษัทยังคงรับเปนสกุลเงินบาท จากการที่คูคาหลักของ ปตท.สผ. เปนบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย ดังนั้น
การชําระเงินจึงตองเปนสกุลเงินบาทที่เทียบเทาสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ในขณะที่บริษัทมีภาระคาใชจายในการดําเนินงานและ
เงินลงทุนสวนใหญ เปนสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา สงผลให ปตท.สผ. มีความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งกลุม
ปตท.สผ. ไดมีการบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการจัดสรรรายไดและรายจายสกุลเงินบาทใหสอดคลองกัน (Natural Hedge) รวมทั้ง
ไดพิจารณานําเครื่องมือทางการเงินมาใชในการบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามความเหมาะสม อาทิ การเขาทําธุรกรรมสัญญาซื้อ
ขายเงินตราตางประเทศลวงหนาหรือสัญญาสิทธิในการซื้อขายเงินตราตางประเทศลวงหนา (Forward หรือ Option) โดยอางอิงกับอัตรา
แลกเปลี่ยนที่ใชในการรับชําระคาขายผลิตภัณฑที่เปนสกุลเงินบาทตามสัญญาซื้อขายผลิตภัณฑนั้น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
อนึ่ง การกําหนดใหสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกาเปนสกุลเงินหลักในการดําเนินงาน (Functional Currency) ยังสงผล
กระทบตอผลการดําเนินงานทางการเงินของ ปตท.สผ. อันเนื่องมาจากการแปลงคารายการสินทรัพยและหนี้สินที่เปนเงินสกุลอื่นที่มิใชสกุล
เงินดอลลารสหรัฐอเมริกาในงบการเงินในทุกรอบบัญชี ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยพิจารณาใหมีสินทรัพยและหนี้สิน
ที่เปนเงินสกุลอื่นที่มิใชสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา ซึ่งสวนใหญอยูในรูปสกุลเงินบาทในสัดสวนที่เหมาะสม และไดพิจารณาเขาทําสัญญา
ป องกัน ความเสี่ย งอัตราแลกเปลี่ ยน (Cross Currency Swap) สํ าหรับ หนี้ สิน สกุ ลอื่น ที่ มิ ใช สกุล เงิน ดอลลารส หรัฐอเมริกา เพื่ อ เปลี่ย น
ดอกเบี้ยจายและเงินตนที่ครบกําหนดชําระคืนใหอยูในรูปสกุลเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากความผันผวน
ของอัตราแลกเปลี่ยน
3.2.5 ความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย
กลุม ปตท.สผ. มีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยซึ่งสงผลกระทบตอกระแสเงินสดในอนาคตและมูลคา
ยุติธรรมของเครื่องมือทางการเงินตาง ๆ ทั้งนี้ กลุม ปตท.สผ. มีนโยบายบริหารความเสี่ยงดังกลาวโดยการรักษาสัดสวนของหนี้สินที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยคงที่และหนี้สินที่มีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวใหอยูในระดับที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการพิจารณาใช
เครื่องมือทางการเงินเพื่อบริหารความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย เชน สัญญาปองกันความเสี่ยงดานอัตราดอกเบี้ย (Interest Rate Swap) ทั้งนี้
การบริหารความเสี่ยงทางการเงินตองอยูภายใตความจําเปนและเหมาะสม โดยคํานึงถึงตนทุน สภาวะตลาด และความเสี่ยงที่ยอมรับได
3.3

ปจจัยเสี่ยงดานการเมือง กฎหมายหรือขอบังคับ (Political & Legal/Regulatory)
3.3.1 ความเสี่ยงในดานการเมืองในประเทศที่เขาไปลงทุน

ปตท.สผ. มุงเนนขยายการลงทุนในพื้นที่เปาหมายหลักที่มีความสําคัญในเชิงกลยุทธเพื่อรองรับการเติบโตในระยะยาว ซึ่งประเทศ
เหลานี้อาจมีความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร ทั้งนี้ ในการกําหนดกลยุทธการขยายการลงทุน รวมถึงการติดตามระดับความเสี่ยงในประเทศที่ ปตท.สผ.
ดําเนินโครงการอยูในปจจุบัน นอกเหนือจากการกําหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับไดทางดานการเมือง เศรษฐกิจ การลงทุน กฎหมายหรือ
ขอบังคับตาง ๆ ปตท.สผ. ยังไดกําหนดใหมีทีมงานดูแลรับผิดชอบติดตามขอมูลขาวสารเกี่ยวกับประเทศเหลานั้นอยางใกลชิด และจัดทํา
รายงานบทวิเคราะหสถานการณ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตรทุก ๆ เดือน จากแหลงขอมูลขาวสารที่ไดมาตรฐานระดับสากล ในป
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ที่ผานมา ปตท.สผ. ไดวิเคราะหและประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของอันเนื่องมาจากผลของความหลากหลายในเชิงภูมิรัฐศาสตรของแตละพื้นที่
ซึ่งเกี่ยวกับประเด็นเสถียรภาพทางการเมืองและความมั่นคงของรัฐ ภาพรวมของเศรษฐกิจ กฎหมายขอบังคับ และความปลอดภัย รวมทั้ง
ความนาเชื่อถือของประเทศที่เขาลงทุนดวย ซึ่งจากการประเมินพบวา ภูมภิ าคที่ ปตท.สผ. เขาไปลงทุนที่มีความเสี่ยงดานภูมิรัฐศาสตร ไดแก
ประเทศในแถบตะวันออกกลาง และประเทศที่มีความเสี่ยงภายในประเทศ ไดแก ประเทศในแถบแอฟริกาเหนือ แตทั้งนี้ โครงการที่ ปตท.สผ.
ลงทุนนั้น อยูหางไกลและไมไดรบั ผลกระทบจากปญหาที่เกิดขึ้นแตอยางใด
อยางไรก็ตาม ในขั้นตอนการลงทุนและการจัดการโครงการของ ปตท.สผ. ไดนําผลการประเมินความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร
และความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุน มาเปนขอมูลในการเตรียมความพรอมในกรณีเกิดเหตุการณตาง ๆ เพื่อใหฝายจัดการและหนวยงาน
ภายในที่เกี่ยวของจัดเตรียมแผนรองรับไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในการวิเคราะหดานภูมิรัฐศาสตรและความเสี่ยงของประเทศที่ลงทุนจะถูกนํามาจัดทําเปน Risk Rating Score ของแตละ
ประเทศ เพื่ อ นํ ามาประกอบการพิ จ ารณาตั ด สิน ใจลงทุ น ในโครงการใหม แ ละสะท อ นในการประเมิ น มู ลค าโครงการลงทุ น นอกจากนี้
ปตท.สผ. มีการประสานอยางใกลชิดกับกระทรวงการตางประเทศและสถานทูตไทยในประเทศที่เขาลงทุนและสนใจจะลงทุน เพื่อสงเสริม
ความสัมพันธที่ดีและสรางความมั่นใจวาการดําเนินงานของ ปตท.สผ. ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ รวมถึงไดดําเนินตามแนวนโยบายของ
ประเทศเชนกัน
3.3.2 ความเสีย่ งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk)
จากความซับซอนของบทบัญญัติตามกฎหมาย แนวโนมของการออกและการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่บอยครั้ง ตลอดจน
ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ หรือแมกระทั่งภาษาตางประเทศที่ใชในการออกกฎหมาย ซึ่งทําใหมีความเขาใจคลาดเคลื่อน
และอาจนํ าไปสู ก ารปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ ไม ถู ก ต อ ง และส ง ผลกระทบต อ กลุ ม ปตท.สผ. ทั้ งในด านการเงิน และการดํ าเนิ น งาน เช น
ถูกลงโทษปรับ ถูกพักหรือเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบกิจการ รวมถึงอาจสงผลตอชื่อเสียงและภาพลักษณของบริษัท ดังนั้น ปตท.สผ.
จึงใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยกําหนดใหฝายบรรษัทภิบาล การกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ
และการควบคุมภายใน (Governance, Compliance, and Internal Control Department) เปนหนวยงานกลางในการกํากับดูแลการปฏิบัติ
ตามกฎหมายของหนวยงานตาง ๆ ในกลุม ปตท.สผ. เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูถือหุน คณะกรรมการ ผูบริหาร และพนักงาน วากลุม
ปตท.สผ. จะปฏิบัตติ ามกฎหมายที่เกี่ยวของอยางเครงครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. มีการติดตามรางสถานะของกฎหมายที่มีผลกระทบกับกลุม
ปตท.สผ. อยางสม่ําเสมอ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามกฎหมายใหมที่จะมีผลบังคับใชในอนาคตดวย
ปตท.สผ. ยังคงใหความสําคัญกับความเสี่ยงเกี่ยวกับการคอรรัปชันอยางตอเนื่องและมีกระบวนการในการกํากับดูแลอยู
ตลอดเวลา ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏในหมวด “การกํากับดูแลกิจการ” หัวขอ “การตอตานการทุจริตคอรรปั ชัน”
นอกจากนี้ ในป 2562 ไดมีการประกาศใชกฎหมายใหมที่สําคัญ ไดแก พระราชบัญญั ติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ.
2562 และพระราชบั ญ ญั ติก ารรัก ษาความมั่ น คงปลอดภั ย ไซเบอร พ.ศ. 2562 ซึ่งจะมี ผ ลบั งคั บ ใชทุ กมาตราในป 2563 และส งผลให
ปตท.สผ. มีหนาที่เพิ่มเติมในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาว บริษัทจึงไดมีการสื่อสารและฝกอบรมกฎหมายใหกับพนักงานในหนวยงานที่
เกี่ยวของ รวมทั้งรวมกันจัดทําแผนงานที่เกี่ยวของเพื่อใหบริษัทสามารถปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดไวไดอยางครบถวน
3.4

ปจจัยเสี่ยงดานการดําเนินการ (Operational)
3.4.1 ความเสี่ยงในการสํารวจ

การสํารวจเพื่อหาแหลงปโตรเลียมใหม ๆ มีความสําคัญตอธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม นอกจากเปนการหาปริมาณ
สํารองปโตรเลียมมาทดแทนปริมาณสํารองที่ไดทําการผลิตไปแลว ยังเปนการหาปริมาณสํารองใหมเพื่อสรางการเติบโตทางรายไดใหแก
ปตท.สผ. ตามกลยุทธองคกร เพื่อสนับสนุนการเติบโตดานการผลิตปโตรเลียมตามเปาหมายขององคกรในอนาคต
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ในกิ จ กรรมการสํ า รวจนั้ น เป าหมายสํ าคั ญ คื อ การค น หาแหล งป โตรเลี ย มที่ มี ข นาดที่ ส ามารถผลิ ตได ในเชิ งพาณิ ช ย
ความเสี่ยงในกิจกรรมการสํารวจจึงเกี่ย วของกับ ความเสี่ย งทางด านธรณี วิทยา (Geological Risks) และความไม แ นน อนของปริม าณ
ปโตรเลียมที่คนพบ (Resources Volume Uncertainty)
การจัดการปจจัยความเสี่ยงที่สําคัญในดานการสํารวจจึงขึ้นอยูกับการคัดเลือกแปลงสํารวจที่มีโอกาสคนพบปโตรเลียม
โดยมีศักยภาพของขนาดแหลงปโตรเลียมที่สามารถผลิตไดในเชิงพาณิชย ภายในกรอบระยะเวลาและคาใชจายดานการสํารวจที่เหมาะสม
โดยปจจัยสําคัญที่ใชประกอบการตัดสินใจลงทุนเพื่อทําการสํารวจปโตรเลียม ไดแก การประเมินโอกาสในการคนพบปโตรเลียม (Chance of
Success) การประมาณปริ ม าณทรัพ ยากรที่ ค าดว า จะพบ (Resource Estimation) ในกรณี ที่ ค น พบแหล ง ป โตรเลี ย มในแปลงสํ า รวจ
การประมาณการระยะเวลาและคาใชจายการสํารวจจากกิจกรรมตาง ๆ ไดแก การศึกษาดานธรณี วิทยา (Geological Studies) การทํา
คลื่นไหวสะเทือน (Seismic) และการเจาะหลุม (Wells) ตลอดจนการประเมินมูลคาขนาดแหลงปโตรเลียมในกรณี ที่ประสบความสําเร็จ
ในการเจาะสํารวจเมื่อเทียบกับความเสี่ยงในการลงทุน โดยคํานึงถึงคาใชจายที่เกี่ยวของ เชน คาใชจายในการพัฒนาและผลิต ผลตอบแทน
ที่จายใหรัฐตามเงื่อนไขสัญญาหรือสัมปทาน
ในการพิจารณาการลงทุนดานการสํารวจ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่ชัดเจนและเกณฑในการประเมินโครงการแตละขั้น
จนถึงการตัดสินใจลงทุน ตั้งแตหลักเกณฑการเลือกแองปโตรเลียมที่มีศักยภาพ (Potential Petroleum Basins) การประเมินศักยภาพของแปลง
ในแองปโตรเลียมเพื่อทําการศึกษาทางธรณี วิทยาโดยละเอียด (Subsurface Studies) รวมถึงการศึกษาปจจัยความเสี่ยงที่เกี่ยวของกับ
การลงทุน (Above-Ground Risks) โดยกลุมงานธรณีศาสตรและการสํารวจจะทําการประเมินศักยภาพครอบคลุมพื้นที่เปาหมายทั่วโลกเพื่อทํา
การคัดเลือกพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงสุด และนํามาพิจารณาเพื่อเขาประมูลพื้นที่หรือเขารวมทุน และเมื่อไดโครงการแลวจะวางแผนการสํารวจทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาวภายใตกรอบงบประมาณการสํารวจที่บริษัทกําหนดไว (Exploration Portfolio Management and Exploration Budget
Allocation) โดยกระบวนการเหลานี้จะมีการทบทวนทุกปและมีการปรับพื้นที่เปาหมายและกลยุทธการสํารวจใหสอดคลองกับผลการสํารวจ
ที่ผานมา
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังกําหนดใหการศึกษาทางดานการสํารวจตองผานการพิจารณาของคณะทํางานสอบทานการประเมิน
ศักยภาพปโตรเลียม เพื่อใหแนใจวากระบวนการและผลการศึกษาโครงการสํารวจตาง ๆ ไดครอบคลุมประเด็นสําคัญ และการประเมินเปนไปตาม
หลักเกณฑและมาตรฐาน รวมถึงกระบวนการดําเนินงานของ ปตท.สผ. เพื่อสรางความมั่นใจในการตัดสินใจลงทุน และใหผลการสํารวจ
เปนไปตามเปาหมายที่ ปตท.สผ. กําหนดไว
ในดานกลยุทธการลงทุน ปตท.สผ. กําหนดนโยบายในการกระจายการลงทุนดานการสํารวจโดยกําหนดสัดสวนการลงทุน
ในแตละแปลงและกระจายการลงทุนไปยังแปลงสํารวจอื่น ๆ โดยจับมือกับพันธมิตรที่มีความรูความเชี่ยวชาญในพื้นที่เพื่อตอยอดแนวคิด
การสํารวจดานธรณีวิทยา ทําใหโอกาสในการประสบความสําเร็จในการสํารวจสูงขึ้น
3.4.2 ความเสี่ยงในการพัฒนาโครงการ
จากสถานการณ ราคาน้ํ ามั น ที่ ยั งคงผั น ผวน ส งผลให ปตท.สผ. ทบทวนแผนการพั ฒ นาและควบคุ ม ต น ทุ น เพื่ อ ให ผ ล
การดําเนินงานในโครงการตาง ๆ เปนไปตามเปาหมาย การพัฒนาโครงการเปนการเตรียมการเพื่อเพิ่มปริมาณสํารอง ปริมาณการผลิต และ
สรางรายไดในอนาคต อาทิ โครงการโมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย วัน และโครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ เปนตน อยางไรก็ตาม
ความเสี่ยงจากการพัฒนาโครงการใหม ๆ ไดแก ความลาชาและคาใชจายเกินวงเงินงบประมาณ เปนสิ่งที่เกิดขึ้นได ดังนั้น ปตท.สผ. จึงเตรียม
ความพรอมและกําหนดแนวทางการปองกันความเสี่ยงเพื่อใหสามารถดําเนินโครงการไดตามคุณภาพงานที่ตองการภายในระยะเวลาและ
งบประมาณที่กําหนด ดังตอไปนี้
(1) ดานการบริหารโครงการ: ใหความสําคัญตอการกําหนดนโยบาย โครงสรางการบริหารโครงการ การวางแผนโครงการ
และการออกแบบระบบวิศวกรรมที่เหมาะสม การบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจาง การติดตามควบคุมการกอสราง เพื่อใหมั่นใจวาสามารถดําเนิน
โครงการไดทันตามกําหนด และพยายามควบคุมคาใชจายใหอยูในงบประมาณที่ไดรับ
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(2) ดานบุ คลากรและระบบงาน: ให ความสําคัญ ในการพั ฒ นาบุ คลากรด านการบริหารโครงการทั้งโครงการที่ เป น
ผูดําเนินการเองและโครงการรวมทุน รวมถึงการเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการแขงขันเพื่อใหไดมาซึ่งบุคลากรที่มีประสบการณ อีกทั้ง
การแลกเปลี่ยนขอมูลและประสบการณ ในโครงการตาง ๆ ที่ผานมา พรอมทั้ งดํ าเนินการอยางต อเนื่ องในการปรับปรุงวิธีการปฏิ บั ติงาน
ใหเปนไปตามกระบวนการควบคุมมาตรฐานการพัฒนาโครงการของ ปตท.สผ. (Project Realization Process) เพื่อใหแนใจวาโครงการ
สามารถบรรลุเปาหมายทั้งในดานความปลอดภัย คุณภาพ กําหนดเวลาแลวเสร็จ และงบประมาณของโครงการ
(3) ดานสัญ ญา: เนื่องจากการพัฒนาโครงการจําเปนตองทํางานรวมกับผูรับเหมาเพื่อบรรลุเปาหมายของโครงการ
ปตท.สผ. จึงใหความสําคัญกับการรางและกําหนดเงื่อนไขสัญญาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได
จากการไมปฏิบัติตามขอกําหนดของสัญญาและกรณีพิพาทกับคูสัญญา ความเสี่ยงเหลานี้สามารถควบคุมไดโดยเริ่มจากการเจรจา ซึ่งตองใช
ความรูความสามารถจากบุคลากรในหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ อาทิ หนวยงานวิศวกรรมกอสราง หนวยงานจัดหา หนวยงานการเงินและบัญชี
และหนวยงานกฎหมาย เปนตน นอกจากนี้ การบริหารสัญญาที่รอบคอบจะชวยลดความเสี่ยงตาง ๆ ซึ่งจะกระทบตอแผนการดําเนินงาน
และผลประกอบการของ ปตท.สผ. โดยภาพรวม
3.4.3 ความเสี่ยงในการผลิต
ในการผลิตปโตรเลียมตองเผชิญกับความเสี่ยงในหลายดาน ตัง้ แตหลุมผลิต ผานกระบวนการผลิต จนกระทั่งถึงจุดขาย อาทิ
ศักยภาพของหลุมผลิต อุปกรณการผลิตชํารุดหรือบกพรอง การปฏิบัติงานผิดพลาดของบุคลากร และคุณภาพของผลิตภัณฑ เปนตน ความเสี่ยง
เหลานี้สงผลกระทบตอเปาหมายและปริมาณการผลิตและขายผลิตภัณฑของ ปตท.สผ. โดยตรง
ปตท.สผ. จึงใหความสําคัญในการปองกันความเสี่ยงทางดานการผลิตตั้งแตการวางแผนและออกแบบโครงสรางแทนผลิต
กระบวนการผลิต รวมถึงระบบควบคุมดานการผลิต ระบบการบํารุงรักษาเชิงปองกัน การซอมบํารุง รวมทั้งไดนําระบบการบริหารจัดการเพื่อ
ปรับปรุงความเชื่อมั่นในการผลิตอยางตอเนื่องและปลอดภัย (Operational Excellence Management System – Reliability & Asset Integrity)
มาใช โดยมีวตั ถุประสงคเพื่อลดการสูญเสียจากการผลิตอันเนื่องมาจากอุปกรณเสียหายหรือเสื่อมสภาพ นอกจากนี้ ยังเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการ การบํารุงรักษาเชิงปองกันและการตรวจสอบ โดยมีเปาหมายสําคัญ คือ ไมมีการหยุดผลิตเนื่องจากความบกพรองของอุปกรณ
ตาง ๆ (Zero Unplanned Shutdown) ในดานบุคลากรที่ปฏิบัติงานนั้น ไดมีการจัดทําขั้นตอนการปฏิบัติงาน คูมือปฏิบัติงาน พรอมทั้ง
พัฒนาขีดความสามารถของผูปฏิบัติงานใหมีความรู ความเขาใจ ความสามารถ และปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได รั บ การรั บ รอง ISO 22301 ซึ่ ง เป น มาตรฐานสากลด า นการบริ ห ารความต อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ
กับการดําเนินงานในโครงการผลิตเมียนมา ฐานสนับสนุนการพัฒนาปโตรเลียมที่สงขลา และฝายบริหารอาคารสํานักงานใหญ Energy
Complex ซึ่งหากเกิดเหตุการณ ที่อาจสงผลใหการดําเนินงานในหนวยงานดังกลาวตองหยุดชะงัก จะมีแผนงานที่ชัดเจนในการบริหาร
ความเสี่ยงอยางมีประสิทธิภาพและทันทวงที สรางความมั่นใจใหกับลูกคาและผูมีสวนไดเสียที่เกี่ยวของ
3.4.4 ความเสี่ยงในดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอม
ปตท.สผ. ไดมีการวิเคราะหปจจัยความเสี่ยงดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมเปนประจํา เพื่อลด
โอกาสการเกิดและผลกระทบของเหตุการณ ที่ไมคาดคิดตาง ๆ มีการพิ จารณาความเสี่ยงครอบคลุมทั้งปจจัยภายในและภายนอก โดยมี
จุดประสงคเพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุรายแรง ลดความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดอุบัติเหตุตอพนักงานและทรัพยสิน เพื่อใหการดําเนินงาน
ดานการปฏิบัตงิ านเปนไปอยางตอเนื่อง ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติถูกตองตามขอกําหนดกฎหมายของแตละประเทศที่กลุม ปตท.สผ.
มีการดําเนินงานอยู
ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงดานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดลอมผานระบบการบริหารจัดการ
ดานความปลอดภัย (SSHE Management System) ซึ่งมีการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน กระบวนการ และแนวทางปฏิบัติ ใหพนักงานและ
ผูรับเหมามีเปาหมายไปในทิศทางเดียวกันและมีความตระหนักในดานความปลอดภัย โดยมีการฝกอบรมพนักงานอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนา
ศักยภาพและความรูของบุ คลากร รวมไปถึงการเสริมสรางวัฒ นธรรมและเสริมสรางจิตสํานึกดาน SSHE การประเมินความเสี่ยงกอ น
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การทํางานและการปฏิบัติตามขั้นตอนการทํางานอยางเครงครัด เพื่อลดความเสี่ยงดานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ยังมีการดูแล
ระบบวิศวกรรมและกระบวนการผลิตใหมีความเสี่ยงอยูในระดับต่ําที่สุดเทาที่จะเปนไปได
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการติดตามผลการบริหารความเสี่ยงผานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับตาง ๆ ผานดัชนี
ชี้วัดความเสี่ยงที่สําคัญ เชน อัตราการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ผลของการปดความเสี่ยงจากการตรวจประเมิน การติดตามภัยธรรมชาติ
สถานการณ ค วามมั่ น คงและการแพรระบาดของโรคในประเทศที่ มี ค วามเสี่ ย ง เพื่ อ ให มั่ น ใจวา สถานการณ ต าง ๆ มี ก ารติ ด ตามและ
หาแนวทางในการปรับปรุง แกไข ปองกันและเตรียมความพรอมในการปฏิบัติงานและการดําเนินธุรกิจอยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูความยั่งยืน
ของสังคมและองคกรโดยรวม
3.4.5 ความเสี่ยงดานภัยคุกคามทางไอที
การโจมตีจากอาชญากรทางไอทีเกิดขึ้นอยูเสมอและขยายวงกวางในทุกธุรกิจผานรูปแบบที่หลากหลายและซับซอนมากขึ้น
เชน การโจมตีจากมัลแวรที่มาในรูปแบบของมัลแวรเรียกคาไถ (Ransomware) ซึ่งอาจสงผลใหระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอรหรือเครือขาย
ของบริษัทไมสามารถตอบสนองการทํางาน จนเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ (Business Disruption) ไดในที่สุด ปตท.สผ. ตระหนักถึงความเสี่ยง
ดานภัยคุกคามทางไอที จึงกําหนดแนวทางและมาตรการควบคุมที่มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น เชน การปรับปรุงระบบไอทีใหมีความทันสมัย
อยูเสมอเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับภัยคุกคาม การทดสอบความเขมแข็งของระบบคอมพิวเตอรและระบบเครือขายผานการ
ทดสอบเจาะระบบ (Penetration Test) การเสริมสรางความรูความเขาใจดานความปลอดภัยทางไอที (IT Security) แกพนักงาน โดยการ
จัดทําแบบเรียนและแบบทดสอบ (IT Security E-Learning Program) การจัดตั้งทีมงาน Security Operation Center (SOC) ซึ่งทําหนาที่
ตรวจสอบและเฝาระวังสิ่งผิด ปกติกับ ระบบเครือ ขายที่อาจจะนําไปสูการแพรระบาดของมัลแวร การซอมแผนการรับมือการโจมตีทาง
ไซเบอร (Cyber Security Response Drill) แผนการสํารองขอมูล (Backup) และแผนการกูคืนระบบ (Disaster Recovery) อยางสม่ําเสมอ
โดยมีการติดตามและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและคณะกรรมการบริษัทอยางสม่ําเสมอ ตามลําดับ
เพื่อใหมั่นใจวา ปตท.สผ. จะสามารถควบคุมสถานการณและตอบสนองไดอยางทันทวงทีเมื่อมีเหตุการณฉุกเฉินเกิดขึ้น
นอกจากนี้ ในป 2562 ไดมีประกาศพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 เพิ่มเติมจาก พ.ร.บ.
คอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ 2560 โดยพระราชบัญญัติฉบับนี้ไดกําหนดหลักเกณฑและหนาที่ตาง ๆ ใหหนวยงานภาครัฐและหนวยงาน
โครงสรางพื้นฐานสําคัญทางสารสนเทศ (Critical Information Infrastructure: CII) ซึ่ง ปตท.สผ. เปนหนวยงานของรัฐตามกฎหมายฉบับนี้
และอาจเขาขายเปน CII ดวย ทั้งนี้ ตองรอประกาศรายชื่อ CII เพิ่มเติม โดยหนาที่ที่กฎหมายกําหนดใหตองดําเนินการ เชน การจัดทําประมวล
แนวทางปฏิบัติดานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร การปองกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรตามประมวล
แนวทางปฏิบัติดังกลาว การแจงรายชื่อและขอมูลการติดตอของเจาหนาที่ระดับบริหารและระดับปฏิบัติการเพื่อประสานงานดานการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร รวมถึงการรายงานเมื่อเกิดเหตุภัยคุกคามทางไซเบอรอยางมีนัยสําคัญตอระบบของหนวยงาน เปนตน
ป จจุบั น ปตท.สผ. มี การอางอิ งมาตรฐาน National Institute of Standards and Technology (NIST) เป นกรอบมาตรฐาน
ในการจัดการเรื่องความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร มีการดําเนินการประเมินความเสี่ยงโดยอิงกรอบมาตรฐาน ISO 27001:2013 ในสวนของระบบ
จดหมายอิเล็ กทรอนิ กส และศู นย รวมข อมู ล (Data Center Facility) ตั้ งแต ป 2014 และมี แผนดํ าเนิ นการประเมิ นความเสี่ ยงโดยอิ งกรอบ
มาตรฐาน ISO 27001:2013 กับทุกระบบงานภายในป 2020 และตอเนื่อง มีการลงทุนเครื่องมือและใชบริการจาก PTT Digital ในการปองกัน
และรับมือเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรมาอยางตอเนื่อง เชน มีศูนย Security Operations Center (SOC) โดยอยูในระหวาง
ดําเนินการเชื่อมตอ Security Information and Event Management (SIEM) กับ Network Firewall ใหครบทุกแหลงผลิต คาดวาจะแลวเสร็จ
ภายใน Q2’ 2020 รวมถึ งมี การซ อมการรับมื อ กั บภั ยคุ กคามทางไซเบอรทุ ก ๆ ป (e.g., Penetration Testing, Vulnerability Assessment,
Cybersecurity Drill) ซึ่ ง ปตท.สผ. มี ความพรอมเพื่ อรวมทดสอบการรับมื อภั ยคุ กคาม พรอมรายงานเหตุ ภั ยคุ กคามทางไซเบอรอย างมี
นัยสําคัญตอระบบของ ปตท.สผ. ตอหนวยงานภาครัฐตามที่กฎหมายกําหนด
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ปจจุบัน ปตท.สผ. มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ระดับบริหารเพื่อประสานงานกับหนวยงานภาครัฐในสวนของ พ.ร.บ. การกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 และ 2560 และอยูในระหวางพิจารณาเพื่อแตงตั้งและแจงรายชื่อเจาหนาที่ระดับบริหารและระดับ
ปฏิบัติการใหกับ หนวยงานของรัฐและหนวยงานโครงสรางพื้นฐานฯ
3.5

ปจจัยเสี่ยงเกิดใหม (Emerging Risk)

การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดลอมและเทคโนโลยีในวงกวางอยางรวดเร็ว ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินธุรกิจในปจจุบันนั้ น
ปตท.สผ. มุงปรับ ปรุงการบริห ารความเสี่ยงดานกลยุทธให มีป ระสิทธิภ าพและปรับ เปลี่ยนการดํ าเนิน งานได ทัน ทวงที ซึ่งสนับ สนุ นให
ปตท.สผ. ดําเนินงานไดอยางยั่งยืน
3.5.1 ความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ความเสี่ยงดานภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศแบบกะทันหัน (Extreme Weather Events) และภัยธรรมชาติ
(Natural Disaster) ที่รุนแรงขึ้น โดยมีสาเหตุหนึ่งจากการปลอยกาซเรือนกระจกนั้น ปตท.สผ. ซึ่งประกอบธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ซึ่งอาจเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติการของ ปตท.สผ.
ในดานตาง ๆ ไดแก (1) ดานการดําเนินงาน เชน เกิดพายุระดับรุนแรง น้ําทวม หรืออุณ หภูมิโลกที่สูงขึ้น ที่อาจทําใหหยุดการผลิตจาก
ความเสียหายกับโครงสรางและอุปกรณการผลิต หรือทําใหไมสามารถเขาถึงพื้นที่เพื่อสํารวจและผลิตได (2) ดานกฎหมาย เชน การเก็บ
ภาษีการปลอยกาซเรือนกระจก หรือการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เขมงวดขึ้น และ (3) ดานความตองการ
ของตลาด ไดแก แนวโนมการเปลีย่ นแปลงรูปแบบการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึน้ เพื่อชวยลดปญหาโลกรอน (Global Warming)
ทั้งนี้ จากแนวโนมการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น เพื่อชวยลดปญหาโลกรอน (Global Warming)
ดั งจะเห็ น ได จ ากการประชุ ม Conference of the Parties สมั ย ที่ 21 (COP21) ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส เมื่ อ เดื อ นธัน วาคม 2558
ซึ่งรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ไดลงนามรวมกันและใหความรวมมือในการเตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก รวมถึง
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลสูรูปแบบสังคมคารบอนต่ํา โดยประเทศไทยไดลงนามที่จะลดการปลอยกาซ
เรือนกระจกลงรอยละ 20 - 25 ภายในป 2573 (เทียบกับปฐาน 2558)
ปตท.สผ. ไดตระหนั กถึงความสําคัญ ของการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ จึงไดมีการประเมิ นการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงของทั้งโครงการที่มีอยูปจจุบันและโครงการที่บริษัทสนใจลงทุน โดยพิจารณาความเสี่ยงทั้ง 3 ดานขางตน และไดกําหนดแนวทาง
การบริหารความเสี่ยงดานการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศขางตน โดยมุงเนนการปรับปรุงกระบวนการทํางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พลังงาน มีแผนลดความเขมของการใชพลังงานลงรอยละ 5 ภายในป 2563 และลดความเขมของการปลอยกาซเรือนกระจกลงรอยละ 25
ภายในป 2573 (เทียบกับปฐาน 2555) นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมการปลูกปาเพื่อเพิ่มการดูดซับกาซเรือนกระจก รวมถึงการชดเชยคารบอน
ผานกลไกตาง ๆ การวิจัยและพัฒ นาเทคโนโลยีการกักเก็บกาซคารบอนไดออกไซด และการดําเนินการรวมกับหนวยงานภายนอก เชน
Thailand Greenhouse Gas Management Organization (TGO) เพื่อพัฒนาวิธีการในการลดกาซเรือนกระจกภายใตโครงการ Thailand
Voluntary Emission Reduction Project (T-VER) เพื่อสงเสริมกิจกรรมและนโยบายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทั้งนี้ กลยุทธการลงทุนของ ปตท.สผ. ไดรวมถึงการดําเนินธุรกิจใหม ไดแก ธุรกิจกาซธรรมชาติครบวงจรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
(Gas Value Chain) เชน ธุรกิจโรงไฟฟาจากกาซธรรมชาติ (Gas to Power) ธุรกิจการพัฒนากาซธรรมชาติเหลว (LNG) รวมถึงการมองหา
โอกาสการลงทุนในพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) จะชวยผลักดันการเขาสูสังคมคารบอนต่ําอีกทางหนึ่งดวย
3.5.2 ความเสี่ยงจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรมพลังงาน
วิวัฒ นาการความกาวหน าทางดานเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกที่มีบ ทบาทมากขึ้น ในอุตสาหกรรมพลังงาน เชน
อุปกรณและระบบที่สามารถกักเก็บไฟฟาไดมากขึ้น จึงมีปริมาณการใชยานพาหนะพลังงานไฟฟามากขึ้น นอกจากนี้ ตนทุนในการทําธุรกิจ
พลังงานทดแทนและธุรกิจรถที่ใชพลังงานไฟฟามีแนวโนมลดลงจากการวิจัยและนวัตกรรมที่กาวหนา การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมเหลานี้
รวมไปถึ งนโยบายจากภาครัฐในด านสิ่ งแวดล อมที่ แสดงเจตจํ านงในการลดการปล อยก าซเรือนกระจก (Greenhouse Gas หรือ GHG)
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แบบ 56-1 ประจําป 2562
ตามความตกลงปารีสวาดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการสงเสริมพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เชน แผนพัฒนา
พลั งงานทดแทนและพลั งงานทางเลื อก พ.ศ. 2558 - 2579 [Alternative Energy Development Plan (AEDP) 2015 - 2036] ซึ่ งได กํ าหนด
เปาหมายเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทนเปนรอยละ 30 ของการใชพลังงานขั้นสุดทายในป 2579 ทั้งในรูปของพลังงานไฟฟา ความรอน และ
เชื้อเพลิงชีวภาพ เริ่มสงผลใหรูปแบบการดําเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมพลังงานเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) โดยมีแนวโนม
ความตองการใชน้ํามันลดลงอยางมีนัยสําคัญและนําไปสูจุดสิ้นสุดของอุตสาหกรรมน้ํามันในอนาคต จากสถานการณดงั กลาวลวนเปนความ
เสี่ยงดานกลยุทธของ ปตท.สผ. ซึ่งอาจสงผลกระทบตอรายไดที่มีสัดสวนจากการขายน้ํามันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ยรอยละ 37 ของรายได
ทั้งหมด รวมถึงการไดเปรียบดานตนทุนการผลิตจากการพัฒนาเทคโนโลยีของคูแขง
ในป 2562 ปตท.สผ. ไดปรับการดําเนินธุรกิจตามกลยุทธใหสอดรับกับความกาวหนาดานเทคโนโลยีมากขึ้น โครงการ
“ENTERPRISE” ที่จัดตั้งขึ้นไดผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคกร มีการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกร กระบวนการทํางานและพัฒนา
แนวคิดในการทํางานใหม ๆ (Organizational Transformation) เพื่อใหเกิดความคลองตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (Agile Way) โดยชวย
ประหยัดเวลาและลดตนทุนในการดําเนินงาน ซึ่งสามารถลดการใชทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดลอม ดําเนินการเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการดําเนินงาน การสรางพื้นที่การทํางานรวมกันในรูปแบบใหม รวมถึงการนําเทคโนโลยีดิจิทัลลาสุดมาใช พรอมทั้งพัฒนาปรับปรุงระบบ
การจัดการขอมูล (Digital Transformation) เชน การสรางฐานขอมูลกลาง (Integrated Data Platform) การนําดิจิทัลมาประยุกตใชเพื่อ
ปรับปรุงการทํางานผานโครงการตาง ๆ มากกวา 64 โครงการ นอกจากนี้ มีการใชปญ ญาประดิษฐ (Artificial Intelligence: AI) หรือใช
Machine Learning มาชวยใหการดําเนินงานการผลิตรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงในโลกอนาคตที่มีความไมแนนอนและยากจะคาดเดาได ตัวอยางเชน การนํา Text Analytics ซึ่งเปน AI มาชวยวิเคราะห
หลุมเจาะอยางแมนยําในเวลาที่รวดเร็วทันเวลา ชวยลดคาใชจายและความเสี่ยงในการที่ตองรับหลุมผลิตที่ไมมีประสิทธิภาพ การนํา AI
มาใช ว างแผนการซ อ มบํ า รุง ล ว งหน า ก อ นที่ อุ ป กรณ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายจริง ซึ่ ง สามารถลดโอกาสการสู ญ เสี ย รายได จ ากการขาย
กาซธรรมชาติ เป น ตน โดยจากการประเมิ นตามแผนงาน 5 ป โครงการจะสรางมูลค า(Benefit) คิด เป นประมาณ 5 เท าของเงินลงทุ น
จากความสามารถลดตนทุน เพิ่มรายได และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เชน ลดระยะเวลาในการพัฒนาแหลงผลิต ทําใหเริ่มตนการผลิต
ไดเร็วขึ้นกวาเดิม
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ไดศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม (New Business) ที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแขงขันและสรางการเติบโตอยางยั่งยืนในอนาคต โดยมุงเนนธุรกิจใน 3 ดาน ไดแก (1) การตอยอดการลงทุนเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
ในสายธุรกิจกาซธรรมชาติ (Gas Value Chain) เชน ธุรกิจโรงไฟฟา (Gas to Power) ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และธุรกิจการพัฒนา
กาซธรรมชาติเหลว (LNG) (2) การสรางมูลคาเชิงพาณิชยจากเทคโนโลยีที่พัฒนา โดย ปตท.สผ. ซึ่งมีการจัดตั้งบริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส
เวนเจอรส จํากัด เพื่อเทคโนโลยีหุนยนตและปญญาประดิษฐ (Robotics / AI) และการซอมบํารุงเชิงพยากรณ (Predictive Maintenance)
และ (3) การลงทุนในธุรกิจพลังงานทางเลือกตาง ๆ (Renewable Energy)
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4. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
4. ทรัพยสนิ ที่ใชในการประกอบธุรกิจ
4.1

ทีด่ นิ อาคาร และอุปกรณ
4.1.1 สินทรัพยจากโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียม

สินทรัพ ยของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย โดยสวนใหญ แลวจะอยูในรูป ของสินทรัพยที่มีกรรมสิทธิ์รวมระหวางผูรวมทุน
ในโครงการตามสัมปทานสํารวจและผลิตปโตรเลียมตาง ๆ สินทรัพยดังกลาวจะอยูตามที่ตั้งของแตละโครงการ ไดแก ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสราง
เครื่องจักรและอุปกรณที่ใชในการผลิตปโตรเลียม ทอขนสงกาซธรรมชาติ คาใชจายในการเจาะหลุมสํารวจและผลิต รวมทั้งตนทุนคารื้อถอน
อุป กรณ การผลิ ตซึ่งประเมิ น มู ล ค าโดยวิศวกรของกลุ ม บริษั ท และดุ ล ยพิ นิ จของฝ ายบริห าร และต น ทุ น เพื่ อการได ม าซึ่ งสิ ท ธิสั ม ปทาน
(Acquisition) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อ ปตท.สผ. และบริษัทยอยเขาซื้อสิทธิตามสัมปทานปโตรเลียม
ทั้งนี้ สินทรัพยจากโครงการสํารวจและผลิตปโตรเลียมของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย จะแสดงตามสิทธิถือครองตามสัดสวน
การรวมทุนในแตละโครงการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้
โครงการของ ปตท.สผ.

โครงการบงกช

โครงการอาทิตย
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
โครงการสินภูฮอม (แปลง อี 5 นอรท)
โครงการเอส 1
โครงการคอนแทร็ค 3 (แปลง บี10, บี11, บี12 และ บี13)
โครงการอี 5
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร ราเคซ
โครงการของ ปตท.สผ.อ.
โครงการยาดานา
โครงการเยตากุน
โครงการพีทีทีอีพี 1
โครงการจี 4/43
โครงการจี 9/43
โครงการแอล 22/43
โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43
โครงการจี 4/48
โครงการบงกช (แปลง จี 12/48)
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50) 1
1

สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 66.6667
รอยละ 80
รอยละ 45
รอยละ 20
รอยละ 25
รอยละ 5
รอยละ 20
รอยละ 24.5
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 25.5
รอยละ 19.31784
รอยละ 100
รอยละ 21.375
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 5
รอยละ 66.6667
รอยละ 60

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 บริษั ท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติในการรับโอน
สัดสวนการรวมลงทุนทั้งหมดในแปลงสัมปทานหมายเลข จี 7/50 จากบริษัท ปตท.สผ.จี 7 จํากัด (ปตท.สผ.จี 7) ทําใหสัดสวนการรวมลงทุนเพิ่มขึ้น
จากรอยละ 45 เปนรอยละ 60 ทั้งนี้ การโอนสัดสวนการรวมลงทุนดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นภายใตการควบคุมเดียวกัน
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โครงการอาทิตย (แปลง จี 8/50)
โครงการซอติกา
โครงการเมียนมา เอ็ม 3
โครงการเมียนมา เอ็ม 11 2
โครงการพื้นที่พัฒนารวมไทย-มาเลเซีย
โครงการของ PTTEPO
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ 3
โครงการของ PTTEP SV
โครงการเวียดนาม 52/97
โครงการของ PTTEP KV
โครงการเวียดนาม บี และ 48/95
โครงการของ PTTEP HL
โครงการเวียดนาม 16-1
โครงการของ PTTEP HV
โครงการเวียดนาม 9-2
โครงการของ PTTEP AG
โครงการแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี
โครงการของ ปตท.สผ.ส.
โครงการสินภูฮอม (แปลง อีย-ู 1)
โครงการบี 6/27
โครงการเอส 1
โครงการของ PTTEP SA
โครงการเมียนมา เอ็มดี-7
โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 4
โครงการของ PTTEP CA
โครงการมาเรียนา ออยล แซนด

รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 100
รอยละ 50
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 25.001
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 7
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 8.5
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 28.5
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 25
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 35
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 20
รอยละ 100
รอยละ 75
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 50
รอยละ 77.5
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 100

2

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.) ไดยื่นขอยุติการสํารวจและคืนพื้นที่แปลงสํารวจโครงการเมียนมา
เอ็ม 11 ในสัดสวนรอยละ 100 หลังจากดําเนินการตามขอผูกพันตามสัญญาแบงปนผลผลิตครบถวนแลว ซึ่งจะมีผลสมบูรณเมื่อไดรับการอนุมัติจาก
รัฐบาลสหภาพเมียนมา
3
PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO) ถือหุนในบริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด และบริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด ซึ่งเปนผู
ถือสัมปทานในโครงการ
4
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA) ไดรับอนุมัติจากรัฐบาลสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมาในการรับโอนสัดสวน
การลงทุนในโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 จากผูรวมทุนอื่น ทําใหสัดสวนการลงทุนเพิ่มขึ้นจากรอยละ 75 เปนรอยละ 77.5 โดย PTTEP SA ยังเปน
ผูดําเนินการ
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โครงการของ PTTEP AP
โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย
 แปลง เอซี/อารแอล 7, เอซี/อารแอล 12 และเอซี/พี 54
 แปลง เอซี/แอล 3
 แปลง เอซี /อารแอล 10
 แปลง เอซี/อารแอล 4 (Tenacious)
 แปลง เอซี/อารแอล 6 (Audacious), เอซี/อารแอล 6
(ไมรวม Audacious)
 แปลง เอซี/อารแอล 4 (ไมรวม Tenacious),
เอซี/อารแอล 5
โครงการของ PTTEP MZA1
โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1 5
โครงการของ Natuna
โครงการนาทูนา ซี เอ
โครงการของ PTTEP BL
โครงการบารารินเนียส เอพี 1
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
โครงการของ PTTEP SP
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง บี 12/27)
โครงการสินภูฮอม (แปลง อี 5 นอรท และอีย-ู 1)
โครงการของ ปตท.สผ.จี 7
โครงการคอนแทร็ค 4 (แปลง จี 7/50) 1
โครงการของ PTTEP HKO
โครงการซาราวักเอสเค 410 บี
โครงการซาราวักเอสเค 417
โครงการซาราวักเอสเค 438
โครงการเพนนินซูลาร พีเอ็ม 407 6
โครงการเพนนินซูลาร พีเอ็ม 415 6
โครงการของ PTTEP MEP
โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)

5
6

สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 90
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 8.5
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 11.5
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 25
รอยละ 20
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 15
รอยละ 35
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 42.5
รอยละ 80
รอยละ 80
รอยละ 55
รอยละ 70
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 20
รอยละ 16.67

เปลี่ยนชื่อโครงการจาก โมซัมบิก โรวูมา ออฟชอร แอเรีย 1 เปน โมซัมบิก แอเรีย 1
เมื่ อ วั น ที่ 21 มี น าคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่ งเป น บริษั ท ย อ ยของกลุ ม บริษั ท ได ล งนามในสั ญ ญาแบ ง ป น ผลผลิ ต
เพื่อรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจบริเวณนอกชายฝงเพนนินซูลาร ประเทศมาเลเซีย 2 แปลง ไดแก แปลง พีเอ็ม 407 และ
พีเอ็ม 415 โดย PTTEP HKO มีสัดสวนในแปลงสํารวจรอยละ 55 และรอยละ 70 ตามลําดับ และเปนผูดําเนินการทั้ง 2 แปลง
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โครงการของ ปตท.สผ.อีดี
โครงการจี 1/61 7
โครงการจี 2/61 7
โครงการของ PTTEP MENA
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร 1 8
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร 2 8
โครงการของ PTTEP SBO 9
โครงการมาเลเซีย แปลงเค
 แปลง Kikeh
 แปลง SNP
 แปลง GK
โครงการมาเลเซีย แปลงเอช
 แปลง Rotan
 แปลง อื่นๆ
โครงการของ PTTEP SKO 9
โครงการซาราวัก เอสเค 314เอ
โครงการซาราวัก เอสเค 405บี
โครงการซาราวัก เอสเค 309 และ เอสเค 311
 แปลง East Patricia
 แปลง อื่นๆ

แบบ 56-1 ประจําป 2562

สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 60
รอยละ 100
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 30
รอยละ 30
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 56
รอยละ 22.4
รอยละ 6.366
รอยละ 56
รอยละ 42
สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 59.5
รอยละ 59.5
รอยละ 42
รอยละ 59.5

7

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2562 บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีดี) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดลงนามในสัญญา
แบงปนผลผลิตในโครงการ จี 1/61 และ จี 2/61 โดย ปตท.สผ.อีดี มีสัดสวนการลงทุนรอยละ 60 และรอยละ 100 ตามลําดับ และเปนผูดําเนินการ
ทั้ง 2 แปลง
8
เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2562 PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทและผูรวมทุนอื่น ไดลงนามในสัญญาสัมปทาน
เพื่อรับสิทธิในการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในแปลงสํารวจ Offshore 1 และ Offshore 2 ซึ่งตั้งอยูนอกชายฝงทะเลทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
รัฐอาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส โดย PTTEP MENA ถือสัดสวนในแปลงสํารวจดังกลาวรอยละ 30 ในชวงระยะเวลาสํารวจ
9
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน (Share Sale
and Purchase Agreement) เพื่อเขาซื้อธุรกิจทั้งหมดของ Murphy Oil Corporation (Murphy) ในประเทศมาเลเซีย ผานการเขาซื้อหุนในบริษัทยอย
ซึ่งไดแก Murphy Sabah Oil Co., Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Co., Ltd. (Murphy Sarawak) ในสัดสวนรอยละ 100 ซึ่งการซื้อ
ธุรกิจดังกลาวไดเสร็จสิ้นในวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 การซื้อธุรกิจ Murphy Oil Corporation
ในประเทศมาเลเซีย

สวนที่ 1 หนา 60

PRF#2_4_ทรัพย์สินที่ ใช้ ในการประกอบธุรกิจ_2562

25 Feb 2020
ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจําป 2562

สัดสวนการรวมทุน
รอยละ 2.5
รอยละ 50
รอยละ 20
รอยละ 2
รอยละ 1

โครงการของกลุม Partex Holding B.V. 10
โครงการแองโกลาแปลง 17/06
โครงการโปติกัวร
โครงการดุงกา
โครงการพีดีโอ (แปลง 6)
โครงการมุคไคซนา (แปลง 53)

สําหรับรายละเอียดมูลคาตามบัญชีของสินทรัพยสทุ ธิวนั ที่ 31 ธันวาคม 2562 เปนดังตอไปนี้
หนวย: ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา
รายการสินทรัพย

ราคาทุน

สินทรัพยเพื่อการสํารวจและผลิตปโตรเลียม
สินทรัพยในการสํารวจและประเมินคาแหลงทรัพยากร
คาความนิยม
ทอขนสงกาซและสินทรัพยอื่นๆ
รวมทั้งสิ้น

10

30,258.94
4,365.69
2,173.25
1,283.47
38,081.35

คาเสื่อมราคา /
คาเผื่อ
คาตัดจําหนาย การดอยคาของ
สะสม
สินทรัพย

(19,937.02)
(476.30)
(20,413.32)

(329.88)
(1,726.20)
(112.39)
(5.25)
(2,173.72)

มูลคาสุทธิ

9,992.04
2,639.49
2,060.86
801.92
15,494.31

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัทไดลงนามในสัญญาซื้อขายหุน เพื่อเขาซื้อ
สัดสวนการถือหุนทั้งหมดใน Partex Holding B.V. (Partex) ในสัดสวนรอยละ 100 ซึ่งการเขาซื้อสัดสวนการลงทุนดังกลาวไดเสร็จสมบูรณเมื่อวันที่ 4
พฤศจิกายน 2562 ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V.
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

4.2

แบบ 56-1 ประจําป 2562

เงินลงทุนของบริษัท
ปตท.สผ. มีบริษัทยอย บริษัทรวม การรวมคา และการดําเนินงานรวมกัน ซึ่งสรุปเงินลงทุนของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย ไดดังนี้
ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

บริษัทยอย
1. บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (ปตท.สผ.อ.)
2. PTTEP Offshore Investment Company Limited (PTTEPO)
3. บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด (พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส)
4. บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด (ปตท.สผ.ส.)
5. PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK)
6. บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด (ปตท.สผ.ศง.)

ไทย
หมูเกาะเคยแมน
ไทย
ไทย
ฮองกง
ไทย

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ใหบริการ
สนับสนุนบุคลากร
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
บริหารจัดการ
ดานการเงิน
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100
100
100

100

100

100
100
100

100
100
100

100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100

7. บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
(ปตท.สผ.อีเอช)
8. บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด (ปตท.สผ.ศธ.)
9. บริษัท ปตท.สผ.เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด (ปตท.สผ.อีด)ี
10. บริษัท อีพี-เทค เวนเจอรส โฮลดิ้ง จํากัด (อีพี-เทค)

ไทย

11. บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (เออารวี)
12. PTTEP Southwest Vietnam Company Limited (PTTEP SV)
13. PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited (PTTEP KV)
14. PTTEP Hoang-Long Company Limited (PTTEP HL)
15. PTTEP Hoan-Vu Company Limited (PTTEP HV)
16. PTTEP Algeria Company Limited (PTTEP AG)

ไทย
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจเทคโนโลยีที่
เกี่ยวของกับ
ปโตรเลียม
ธุรกิจเทคโนโลยี
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

17. PTTEP Holding Company Limited (PTTEPH)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

18. PTTEP Indonesia Company Limited (PTTEP ID)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

19. PTTEP Africa Investment Limited (PTTEP AI)

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

เครือรัฐ

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

20. PTTEP Australia Pty Ltd (PTTEP AU)
21. PTTEP Australia Offshore Pty Ltd (PTTEP AO)
22. PTTEP South Asia Limited (PTTEP SA)

ไทย
ไทย
ไทย
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ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจําป 2562

ชื่อบริษัท

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

บริษัทยอย (ตอ)
23. PTTEP Semai II Limited (PTTEP SM)
24. PTTEP Australia Perth Pty Ltd (PTTEP AP)

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100

100
100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

หมูเกาะเคยแมน

ทอขนสงกาซ

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100
100
100
100
100
100
100

100
100
100
100
100
100
100
100
100

41. PTTEP Canada International Finance Limited (PTTEP CIF)

ฮองกง
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
หมูเกาะเคยแมน
เนเธอรแลนด
แคนาดา
แคนาดา

100

100

42. Cove Energy Limited (Cove)

สหราชอาณาจักร

ใหบริการจัดหา
เงินทุนเพื่อธุรกิจ
ของกลุมบริษัท
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

25. PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd (PTTEP AB)
26. PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd (PTTEP AT)
27. PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd (PTTEP AAO)
28. PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd (PTTEP AAA)
29. PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd (PTTEP AAS)
30. PTTEP International Holding Company Limited (PTTEP IH)
31. PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(PTTEP SVPC)
32. PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) 1
33. PTTEP Netherland Holding Limited (PTTEP NL)
34. JV Marine Limited (JV Marine)
35. PTTEP South Mandar Limited (PTTEP SMD)
36. PTTEP South Sageri Limited (PTTEP SS)
37. PTTEP Sadang Limited (PTTEP SD)
38. PTTEP Malunda Limted (PTTEP ML)
39. PTTEP Netherlands Coöperatie U.A. (PTTEP NC)
40. PTTEP Canada Limited (PTTEP CA)

1

หมูเกาะเคยแมน
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
หมูเกาะเคยแมน

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก PTTEP FLNG Holding Company Limited (PTTEP FH) ซึ่งขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
ปดบริษัท

สวนที่ 1 หนา 63
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2562

ชื่อบริษัท
บริษัทยอย (ตอ)
43. Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
(CEMROL) 2
44. Cove Energy East Africa Limited (CEEAL)

ประเทศที่
จดทะเบียน

สาธารณรัฐ
ไซปรัส
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
45. PTTEP Mozambique Area 1 Limited (PTTEP MZA1)
สาธารณรัฐ
ไซปรัส
สาธารณรัฐ
46. Cove Energy Kenya Limited (CEKL) 3
เคนยา
เนเธอรแลนด
47. PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A. (PTTEP NH)
เนเธอรแลนด
48. PTTEP Brazil Investment B.V. (PTTEP BI)
สหพันธ
49. PTTEP Brazil Investments in Oil and Gas Exploration
สาธารณรัฐบราซิล
and Production Limitada (PTTEP BL)
หมูเกาะเคยแมน
50. Sinphuhorm Holdings Limited (SHL)
51. PTTEP SP Limited (PTTEP SP)
สหราชอาณาจักร
ไทย
52. บริษัท ปตท.สผ.จี 7 จํากัด (ปตท.สผ.จี 7)
ฮองกง
53. PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO)
54. PTTEP MENA Limited (PTTEP MENA)
ฮองกง
เม็กซิโก
55. PTTEP Mexico E&P Limited, S. de R.L. de C.V. (PTTEP MEP)
4
บาฮามาส
56. PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO)
4
บาฮามาส
57. PTTEP Sarawak Oil Limited (PTTEP SKO)
5
58. Partex Holding B.V. (PHBV)
เนเธอรแลนด
5
59. Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation (POGHC)
หมูเกาะเคยแมน
5
60. Partex (Kazakhstan) Corporation (PKC)
หมูเกาะเคยแมน
5
61. Partex (Angola) Corporation (PANG)
หมูเกาะเคยแมน
5
62. Partex (Brazil) Corporation (PBC)
หมูเกาะเคยแมน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม

100

100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

100
100
100

100
100
100

ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

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

100
100
100
100
100
100
-

2

เมื่อ วัน ที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษั ทอนุมั ติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited (CEMROL) ซึ่งขณะนี้ อ ยู
ระหวางดําเนินการปดบริษัท
3
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 บริษัทอนุมัติใหจดทะเบียนเลิก Cove Energy Kenya Limited (CEKL) ซึง่ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท
4
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 PTTEP HK Offshore Limited (PTTEP HKO) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดเขาซื้อหุนใน Murphy Sabah Oil Co.
Ltd. (Murphy Sabah) และ Murphy Sarawak Oil Co. Ltd. (Murphy Sarawak) ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6 การซื้อธุรกิจ
Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย และไดดําเนินการเปลี่ยนชื่อเปน PTTEP Sabah Oil Limited (PTTEP SBO) และ PTTEP Sarawak Oil
Limited (PTTEP SKO) ตามลําดับ
5
เมื่ อวัน ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษั ท ยอยของกลุมบริษัท ไดเขาซื้อสัดสวนการถือหุนทั้ งหมดใน
Partex Holding B.V. ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V.
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ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจําป 2562

ชื่อบริษัท
บริษัทยอย (ตอ)
63. Partex Gas Corporation (PGC) 5
64. Partex Services Corporation (PSC) 5
65. Participations and Explorations Corporation (PEC) 5
66. Partex (Oman) Corporation (POC) 5
67. Partex Services Portugal – Serviços para a Indústria Petrolífera,
S.A. (PSP) 5
68. Partex Brasil Ltda. (PBL) 5
69. Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda (PBO) 5

บราซิล
บราซิล
ไทย

2. บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด (พีทีที ดิจิตอล)

ไทย

4. บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (พีทีที จีแอล)
5. Leismer Aerodrome Limited (LAL)

7

สาธารณรัฐ
ปานามา
สาธารณรัฐ
ปานามา
สาธารณรัฐ
ปานามา
สาธารณรัฐ
ปานามา
โปรตุเกส

บริษัทรวม 6
1. บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด (เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ)

3. บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP 7

6

ประเทศที่
จดทะเบียน

เครือรัฐ
ออสเตรเลีย
ไทย
แคนาดา

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561
ธุรกิจปโตรเลียม

100

-

ใหบริการสนับสนุน
บุคลากร
ธุรกิจปโตรเลียม

100

-

100

-

ธุรกิจปโตรเลียม

100

-

ใหบริการสนับสนุน
บุคลากร
ธุรกิจปโตรเลียม
ใหบริการสนับสนุน
บุคลากร

100

-

100
100

-

ใหเชา
อสังหาริมทรัพย
ใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
ใหบริการฐาน
ปฏิบัติการทางเดิน
อากาศ

50

50

20

20

50

50

ธุรกิจปโตรเลียม
ใหบริการ
การเดินทาง
ทางอากาศ

50
32

50
32

เงินลงทุนในบริษัทรวมทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมีสาระสําคัญตอกลุมบริษัท
บริษัทรวมของกลุมบริษัท PTTEP AP ไดแก Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd และ Troughton Island Pty Ltd
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25 Feb 2020

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2562

ชื่อบริษัท
การรวมคา 8
1. Erawan 2 FSO Bahamas Limited (Erawan 2) 9
2. APICO LLC 10
3. Oman LNG LLC (OLNG) 11
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การดําเนินงานรวมกัน
Carigali – PTTEPI Operating Company Sdn Bhd. (CPOC)
Moattama Gas Transportation Company (MGTC)
Taninthayi Pipeline Company LLC (TPC)
บริษัท ออเรนท เอ็นเนอรยี่ จํากัด (ออเรนจ)
บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด (บี 8/32 พารทเนอร)
Hoang-Long Joint Operating Company

7. Hoan-Vu Joint Operating Company
8. Groupement Bir Seba (GBRS)

9. Andaman Transportation Limited (ATL)
10. Natuna 2 B.V. (Natuna)
11. Petroleum Development Oman LLC (PDO) 12
12. Abu Dhabi Gas Industries Limited (AGP) 12
13. Private Oil Holdings Oman Limited (POHOL) 12
8
9
10

11

12

ประเทศที่
จดทะเบียน

สัดสวนเงินลงทุนรอยละ

ประเภทธุรกิจ (รวมสัดสวนการลงทุนทางออม)
31 ธ.ค. 2562 31 ธ.ค. 2561

บาฮามาส
สหรัฐอเมริกา
โอมาน

ใหเชาเรือ FSO
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

13.11
72.8215
2

13.11
-

มาเลเซีย
เบอรมิวดา
หมูเกาะเคยแมน
ไทย
ไทย
สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคม
นิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตย
ประชาชน
แอลจีเรีย
หมูเกาะเคยแมน
เนเธอรแลนด
โอมาน
สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส
สหราชอาณาจักร

ธุรกิจปโตรเลียม
ทอขนสงกาซ
ทอขนสงกาซ
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

50
25.5
19.3178
53.9496
25.0009
28.5

50
25.5
19.3178
53.9496
25.0009
28.5

ธุรกิจปโตรเลียม

25

25

ธุรกิจปโตรเลียม

35

35

ทอขนสงกาซ
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม
ธุรกิจปโตรเลียม

80
50
2
2

80
50
-

ธุรกิจปโตรเลียม

5

-

เงินลงทุนในการรวมคาทั้งหมดไดถูกประเมินแลววาไมมสี าระสําคัญตอกลุมบริษัท
ถือหุนใน Asia Pacific Marine Services (EF) B.V. รอยละ 100
เมื่ อ วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2562 PTTEP SP Limited (PTTEP SP) ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของกลุ ม บริ ษั ท ได เข า ซื้ อ สั ด ส ว นการถื อ หุ น ใน APICO LLC
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 19.6 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่งเปนบริษัทยอยของกลุมบริษัท ไดเขาซื้อสัดสวนการถือหุนใน APICO LLC
ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 19.6 รายการสําคัญที่เกิดขึ้นในระหวางป
เมื่ อวั นที่ 4 พฤศจิ กายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึ่ งเป น บริษั ทย อยของกลุ มบริษั ท ได เข าซื้ อสั ดส วนการถื อหุ นทั้ งหมดใน
Partex Holding B.V. ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V.
เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 PTTEP HK Holding Limited (PTTEP HK) ซึง่ เปนบริษัทยอยของกลุม บริษทั ไดเขาซื้อสัดสวนการถือหุน ทัง้ หมดใน
Partex Holding B.V. ตามรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 การซื้อธุรกิจ Partex Holding B.V
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ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ

แบบ 56-1 ประจําป 2562
4.3

มูลคาสินทรัพยสทุ ธิ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทยอย มีสินทรัพยสุทธิทั้งสิ้น 11,841 ลานดอลลาร สรอ. (เทียบเทา 357,059 ลานบาท)
หรือ 2.98 ดอลลาร สรอ. ตอหุน (เทียบเทา 89.94 บาทตอหุน)
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รายงานประจำ�ปี 2562
อพิพตาททางกฎหมาย_2562_final_format
บริษัทPRF#2_05_ข้
ปตท.สำ�รวจและผลิ
ปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

5. ข้อพิพาททางกฎหมาย
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีข้อพิพาททางกฎหมายที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยเป็นคู่ความหรือคู่กรณี ซึ่งเป็นคดีหรือข้อพิพาทที่ยัง
ไม่สิ้นสุด โดยเป็นคดีที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยอย่างมีนัยสาคัญ และมิได้เกิดจากการประกอบธุรกิจ
โดยปกติ ดังนี้
5.1 บริษัท พีที ทีอีพี ออสตรำเลเชี ย (แอชมอร์ คำร์เ ที ยร์) พีที วำย จำกั ด (“พีที ทีอีพี เอเอเอ”) ถูก กลุ่มผู้เ ลี้ย งสำหร่ำ ย
ในประเทศอินโดนีเซียฟ้องเรียกค่ำเสียหำยต่อศำลพันธรัฐประเทศออสเตรเลีย
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2559 กลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายในประเทศอินโดนีเซียได้ยื่นฟ้อง พีทีทีอีพี เอเอเอ ต่อศาลพันธรัฐประเทศออสเตรเลีย
โดยเป็นการดาเนินคดีแบบกลุ่มเพื่อ เรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นกับกลุ่มผู้เลี้ยงสาหร่ายจากเหตุการณ์น้ามันรั่วไหลของแหล่งมอนทาร า
ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2552 ซึ่งการฟ้องร้องดังกล่าวได้พ้นกาหนดอายุความตามกฎหมายแล้ว ต่อมาเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ศาลพันธรัฐประเทศออสเตรเลียได้มีคาสั่งอนุญาตให้ขยายอายุความในการฟ้องร้องคดีนี้ เนื่องจากมีเหตุซึ่งเป็นไปตามข้อยกเว้นที่ระบุไว้ ใน
กฎหมาย โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คดีอยู่ระหว่างการดาเนินกระบวนพิจารณาของศาล ซึ่งไม่มีการระบุทุนทรัพย์ไว้ในคาฟ้อง
อย่างไรก็ตาม จากผลการศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งควบคุมโดยหน่วยงานรัฐบาลของประเทศออสเตรเลีย ยืนยันได้ว่าคราบน้ามัน
จากเหตุการณ์น้ามันรั่วไหลของแหล่งมอนทารา ประเทศออสเตรเลีย เมื่อปี 2552 ไม่ได้แพร่เข้าสู่แนวชายฝั่งของออสเตรเลียหรืออินโดนีเซีย
และไม่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณที่ติดกับน่านน้าอินโดนีเซีย รวมถึงไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ในระยะยาวในทะเลติมอร์แต่อย่างใด
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6. ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำ�คัญอื่น

ข้อมูลทั่วไป

25 Feb
และข้2020
อมูลสำ�คัญอื่น

แบบ 56-1 ประจําป 2562

6. ขอมูลทั่วไปและขอมูลสําคัญอืน่
6.1

ขอมูล ปตท.สผ.
ชือ่ บริษัท
สถานที่อยูสํานักงานใหญ
ประเภทธุรกิจ
เลขทะเบียนบริษัท
โทรศัพท
โทรสาร
เว็บไซต
อีเมล

ทุนจดทะเบียน
ทุนชําระแลว

บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ.
เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชัน้ ที่ 6, 19-36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
สํารวจและผลิตปโตรเลียมและลงทุนในธุรกิจตอเนือ่ ง
0107535000206
+66-2537-4000
+66-2537-4444
www.pttep.com
ติดตอกรรมการอิสระ independentdirector@pttep.com
ติดตอนักลงทุนสัมพันธ ir@pttep.com
ติดตอเลขานุการบริษัท corporatesecretary@pttep.com
3,969,985,400 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
3,969,985,400 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 3,969,985,400 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
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ขอมูลบริษทั ยอยและบริษทั รวม


ขอมูลบริษทั ยอย1

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. มีบริษัทยอยทัง้ หมด 81 บริษัท โดยสามารถติดตอทางโทรศัพทและโทรสาร เชนเดียวกับ ปตท.สผ. ตามขอ 6.1 และมีรายชื่อกรรมการของ กลุม ปตท.สผ.
ของแตละบริษัทตามเอกสารแนบ 2 ดังนี้
ที่

ชื่อบริษัท

ธุรกิจสํารวจและผลิตปโตรเลียม
1 PTTEP Australia Pty Ltd
2 PTTEP Australia Offshore Pty Ltd
3 PTTEP Australia Perth Pty Ltd
4 PTTEP Australia Browse Basin Pty Ltd
5 PTTEP Australasia (Staff) Pty Ltd
6 PTTEP Australasia (Ashmore Cartier) Pty Ltd
7 PTTEP Australasia (Operations) Pty Ltd
8 PTTEP Australia Timor Sea Pty Ltd
9 PTTEP Sabah Oil Limited
10 PTTEP Sarawak Oil Limited
11 PTTEP Brasil Investimentos Em Exploração e Produção de Petróleo e Gás Ltda.

ชื่อยอ
PTTEP AU
PTTEP AO
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AAS
PTTEP AAA
PTTEP AAO
PTTEP AT
PTTEP SBO
PTTEP SKO

50,000
50,000
50,000
50,000
10
1,700,000
106,686,517
50
10,000
10,000

PTTEP BL

790,293,700
20,008,638
506,611
349,000
1,000

12

Partex Brasil Ltda.

PBL

13

Partex Brasil Operações Petrolíferas Ltda.

PBO

1

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
PTTEPH
PTTEP AU
PTTEPH
PTTEP AP
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP AB
PTTEP HK
PTTEP HK
PTTEP BI
PTTEP NH
PBC
PEC
PBC
PEC

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 99.9999999
รอยละ 0.0000001
รอยละ 97.53
รอยละ 2.47
รอยละ 99.71
รอยละ 0.29

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
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ที่

ชื่อบริษัท

2020
แบบ25
56-1Feb
ประจํ
าป 2562

ชื่อยอ

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด

PTTEP Canada Limited
Cove Energy East Africa Limited
Cove Energy Mozambique Rovuma Onshore Limited
PTTEP Mozambique Area 1 Limited
PTTEP FLNG Holding Company Limited
PTTEP HK Holding Limited

PTTEP CA
CEEAL
CEMROL
PTTEP MZA1
PTTEP FH
PTTEP HK

3,014,946,540
1,000
1,000
1,000
10,000
10,000

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEP NC
COVE
CEEAL
CEEAL
PTTEP IH
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 25
รอยละ 75

20
21
22

PTTEP HK Offshore Limited
PTTEP MENA Limited
Cove Energy Kenya Limited2

PTTEP HKO
PTTEP MENA
CEKL

10,000
500
1,000

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

23

PTTEP Offshore Investment Company Limited

PTTEPO

6,667

หุนสามัญ

PTTEP HK
ปตท.สผ.ศธ.
CEEAL
COVE
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 99.9
รอยละ 0.1
รอยละ 75
รอยละ 25

24
25
26
27
28
29
30
31
32

PTTEP Holding Company Limited
Sinphuhorm Holdings Limited
PTTEP International Holding Company Limited
PTTEP Africa Investment Limited
JV Marine Limited
PTTEP Netherland Holding Limited
PTTEP Indonesia Company Limited
PTTEP Sadang Limited
PTTEP Semai II Limited

PTTEPH
SHL
PTTEP IH
PTTEP AI
JV Marine
PTTEP NL
PTTEP ID
PTTEP SD
PTTEP SM

50,000
100
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEPO
PTTEPO
PTTEPH
PTTEPH
PTTEP IH
PTTEP IH
PTTEPH
PTTEP ID
PTTEP ID

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100

2

อยูระหวางดําเนินการชําระบัญชีปดบริษัท
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14
15
16
17
18
19

2020
แบบ25
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าป 2562

ชื่อบริษัท

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

PTTEP South Mandar Limited
PTTEP South Sageri Limited
PTTEP Malunda Limited
PTTEP Algeria Company Limited
PTTEP Hoang-Long Company Limited
PTTEP Hoan-Vu Company Limited
PTTEP Kim Long Vietnam Company Limited
PTTEP Southwest Vietnam Company Limited
PTTEP South Asia Limited
Partex (Brazil) Corporation
Partex (Kazakhstan) Corporation
Partex (Angola) Corporation
Partex Oil and Gas (Holdings) Corporation3

PTTEP SMD
PTTEP SS
PTTEP ML
PTTEP AG
PTTEP HL
PTTEP HV
PTTEP KV
PTTEP SV
PTTEP SA
PBC
PKC
PANG
POGHC

50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
50,000
500
50,000
50,000

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

PTTEP MEP

3,000

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

47
48

Carigali-PTTEPI Operating Company SDN BHD

CPOC

350,000

หุนสามัญ

PTTEP Netherlands Coöperatie U.A.

PTTEP NC

-

-

49

PTTEP Netherlands Holding Coöperatie U.A.

PTTEP NH

-

-

50
51

PTTEP Brazil Investment B.V.
Natuna 2 B.V.

PTTEP BI
Natuna

50,000
90,000

หุนสามัญ
หุนสามัญ

3

ชื่อยอ

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEP ID
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPO
PTTEPH
PHBV
PHBV
PHBV
PHBV

รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100

PTTEP HK
PTTEP HKO
ปตท.สผ.อ.

รอยละ 99
รอยละ 1
รอยละ 50

PTTEP IH
PTTEP NL
PTTEP HK
ปตท.สผ.อ.
PTTEP NH
PTTEP NH

รอยละ 0.00005
รอยละ 99.99995
รอยละ 75
รอยละ 25
รอยละ 100
รอยละ 50

อยูระหวางดําเนินการชําระบัญชีปดบริษัท (บริษัทราง)
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ที่

ชื่อบริษัท

2020
แบบ25
56-1Feb
ประจํ
าป 2562

ชื่อยอ

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว

Partex Holding B.V.
Participations and Explorations Corporation
Partex (Oman) Corporation
Partex Gas Corporation
Partex Services Corporation
Partex Services Portugal – Serviços para a Indústria Petrolífera, S.A.
บริษัท ปตท.สผ. อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด
บริษัท ปตท.สผ. สยาม จํากัด

PHBV
PEC
POC
PGC
PSC
PSP

100,000
20,000
2,500
2,000,000
3,000
50,000

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

PTTEPI
PTTEPS

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

หุนสามัญ
หุนสามัญ

60

บริษัท ออเรนจ เอ็นเนอรยี่ จํากัด

Orange

1,000,000

หุนสามัญ

61
62
63
64
65
66

บริษัท ปตท.สผ.จี7 จํากัด
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอรยี่ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จํากัด
บริษัท ปตท.สผ. เอนเนอรยี่ ดีเวลลอปเมนท จํากัด
บริษัท อีพ-ี เทค เวนเจอรส โฮลดิ้ง จํากัด
บริษัท อพิโก (โคราช) จํากัด
Cove Energy Limited

8,030,741
87,579,936
24,055,000
310,000
5,845,168

67

PTTEP SP Limited

PTTEP G7
PTTEP EH
PTTEP ED
EP-Tech
APICO KL
Cove

68

APICO LLC

69

APICO (Khorat) Holdings LLC

PTTEP SP
APICO
APICO KH

63,840,000

หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ
หุนสามัญ

หุนสามัญ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
PTTEPO
PTTEPO
MOECO B.V.
KrisEnergy
ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ. อีเอช
ปตท.สผ. อีเอช
APICO KH

PTTEP AI

รอยละ 100
รอยละ 51
รอยละ 49
รอยละ 53.95
รอยละ 36.05
รอยละ 10
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100

2
61,279,585
338,278
389,937
-

หุนสามัญ

SHL

รอยละ 100

หุนสามัญ

PTTEP SP
PTTEP HK
APICO

รอยละ 33.83
รอยละ 38.99
รอยละ 100

-

81
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52
53
54
55
56
57
58
59

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
PTTEP HK
รอยละ 100
PHBV
รอยละ 100
PHBV
รอยละ 100
PHBV
รอยละ 100
PHBV
รอยละ 100
PHBV
รอยละ 100

ชื่อบริษัท

ธุรกิจบริการ
70 บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
(ใหบริการสนับสนุนบุคลากร)
71 Andaman Transportation Limited
(ลงทุนในทอขนสงกาซสําหรับโครงการในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา)
72 PTTEP Southwest Vietnam Pipeline Company Limited
(ลงทุนในทอขนสงกาซสําหรับโครงการในประเทศเวียดนาม)
73 PTTEP Canada International Finance Limited
(จัดหาเงินทุนเพื่อธุรกิจของ ปตท.สผ.)
74 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด
(เปนศูนยบริหารเงินของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย)
75 บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารธุรกิจ จํากัด
(เปนศูนยบริหารธุรกิจของ ปตท.สผ. และบริษัทยอย)
ธุรกิจอื่น
76 บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด
77
78
79
80

(วิจัยพัฒนา และใหบริการปญญาประดิษฐและหุนยนต)
บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด
(ใหเชาอสังหาริมทรัพย)
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด
(ลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติเหลว)
PTTGL Investment Limited
(ลงทุนในธุรกิจกาซธรรมชาติเหลว)
Mungalalu Truscott Airbase Pty Ltd
(เปนฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ)

ชื่อยอ

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว

PTTEP
Services
ATL

1,000,000

หุนสามัญ

62,500

หุนสามัญ

PTTEP SVPC

50,000

PTTEP CIF

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด

หุนสามัญ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.
PTTEPO
MOGE
PTTEPH

รอยละ 25
รอยละ 75
รอยละ 80
รอยละ 20
รอยละ 100

50,000

หุนสามัญ

PTTEP NC

รอยละ 100

PTTEP TC

10,000,000

หุนสามัญ

PTTEP BC

573,386,860

หุนสามัญ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.อ.
ปตท.สผ. อีเอช

รอยละ 25
รอยละ 75
รอยละ 100

ARV

300,000

หุนสามัญ

อีพี-เทค

รอยละ 100

EnCo

180,000,000

หุนสามัญ

ปตท.สผ.

รอยละ 50

PTTGL

10,421,446,000

หุนสามัญ

ปตท.สผ.ศธ.

รอยละ 50

PTTGLI

309,825,000

หุนสามัญ

PTTGL

รอยละ 100

MTA

600

หุนสามัญ

PTTEP AAO

รอยละ 50
สวนที่ 1 หนา 74
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ที่
81

ชื่อบริษัท
Troughton Island Pty Ltd
(เปนฐานปฏิบัติการทางเดินอากาศ สํารอง)

2020
แบบ25
56-1Feb
ประจํ
าป 2562

ชื่อยอ
TTI

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว
100

หุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
PTTEP AAO

รอยละ 50

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. มีบริษัทรวมทั้งหมด 20 บริษัท ดังนี้
ที่

ชื่อบริษัท

1

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชนั่ จํากัด
สํานักงานใหญ: เลขที่ 555/1
ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้น 4 - 5
ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท: +66-2537-3456
โทรศัพท: +66-2537-3456
บริษัท บี 8/32 พารทเนอร จํากัด
สํานักงานใหญ: 19 อาคารไทยพาณิชยปารค
พลาซา อีสต อาคาร 3 ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท: +66-2545-5555
โทรสาร: บริษัท สานพลัง วิสาหกิจเพื่อสังคม จํากัด
สํานักงานใหญ: ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ
อาคารเอ ชั้น 10 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท: +66-2537-2971
โทรสาร: -

2

3

4

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

PTT Digital

15,000,000

หุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
ปตท.สผ. รอยละ 20

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

B 8/32 Partners

110,000

หุนสามัญ

PTTEPO รอยละ 25

ดําเนินกิจการดานวิสาหกิจเพื่อสังคม

SPSE

1,000,000

หุนสามัญ

ปตท.สผ. รอยละ 15

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย
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ที่

ชื่อบริษัท

4

Moattama Gas Transportation Company
สํานักงานใหญ: No. 5 Sacred Tooth Relic
Lake Avenue, Punn Pin Gone Quarter No. 5,
Mayangon Township, Yangon, Myanmar
โทรศัพท: +95-1-650-977, 660-466
โทรสาร: +95-1-650-478, 650-479
Taninthayi Pipeline Company LLC
สํานักงานใหญ: 16 Shwe Taung Kyar Bahan,
Yangon, Myanmar
โทรศัพท: +95-1-526-411-4
โทรสาร: +95-1-525-698
Hoang Long Joint Operating Company
สํานักงานใหญ: Suite 2001, Me Linh Point Tower,
2 Ngo Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Mihn City, S.R. Vietnam
โทรศัพท: +84-8-3829-9359
โทรสาร: +84-8-3822-6106

5

6

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ทอขนสงกาซ
ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

MGTC

1,000,000

หุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
PTTEPO รอยละ 25.5

ทอขนสงกาซ
ในสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

TPC

100,000

หุนสามัญ

PTTEPO รอยละ 19.31784

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

HL JOC

-5

-

PTTEP HL รอยละ 28.5

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว

ไมมีการออกหุน แตสัดสวนการถือหุนในบริษัทเปนไปตามสัดสวนการถือแปลงสัมปทาน
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5

2020
แบบ25
56-1Feb
ประจํ
าป 2562

ชื่อบริษัท

7

Hoan-Vu Joint Operating Company
สํานักงานใหญ: Suite 2006, Me Linh Point Tower,
2 Ngo Duc Ke Street, District 1,
Ho Chi Mihn City, S.R. Vietnam

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

HV JOC

-6

-

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
PTTEP HV รอยละ 25

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

GBRS

-7

-

PTTEP AG รอยละ 35

ใหบริการการเดินทางทางอากาศ

LAL

200

หุนสามัญ

PTTEP CA รอยละ 32

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว

โทรศัพท: +84-8-3823-9525
โทรสาร: +84-8-3823-9526
8

Groupement Bir Seba
สํานักงานใหญ: Zone d’activité Route
Nationale N°3 BP 256 EURO JAPAN Hassi
Messaoud, Ouargla, Algeria
โทรศัพท: +213-29-79-71-66
โทรสาร: +213-29-79-09-15
Leismer Aerodrome Limited
สํานักงานใหญ: 1200, 215 – 9th Avenue SW
Calgary, AB T2P 1K3, Canada
โทรศัพท: +1-403-237-8227
โทรสาร: +1-403-264-4640

9

6
7

ไมมีการออกหุน แตสัดสวนการถือหุนในบริษัทเปนไปตามสัดสวนการถือแปลงสัมปทาน
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ที่
10

11

12

13

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

MOZ LNG1
Holding

1,000,000

หุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
PTTEP MZA1 รอยละ 8.5

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

MOZ LNG1
Financing

100

หุนสามัญ

MOZ LNG1 Holding รอยละ 100

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

MZ LNG1

2,500

หุนสามัญ

MOZ LNG1 Holding รอยละ 100

ใหเชาเรือ FSO

Erawan 2 FSO
Bahamas

100

หุนสามัญ

JV Marine รอยละ 13.11

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว
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MOZ LNG1 Holding Company Ltd.
สํานักงานใหญ: 3412ResCo-work08, 34, A1
Maqam Tower, ADGM Square, Al Maryah Island,
Abu Dhabi, United Arab Emirates
โทรศัพท: โทรสาร: MOZ LNG1 Financing Company Ltd.
สํานักงานใหญ: 3510, 35th Floor, A1 Maqam
Square, A1 Maryah Island, Abu Dhabi,
United Arab Emirates
โทรศัพท: โทรสาร: Mozambique LNG 1 Company Pte. Ltd.
สํานักงานใหญ: 50 Raffles Place #06-00
Singapore Land Tower, Singapore 048623
โทรศัพท: โทรสาร: Erawan 2 FSO Bahamas Ltd.
สํานักงานใหญ: Ocean Center, Montagu Foreshore,
East Bay Street, Nassau,
New Providence, Bahamas P.O. Box SS-19084
โทรศัพท: โทรสาร: -

2020
แบบ25
56-1Feb
ประจํ
าป 2562

ชื่อบริษัท

14

Asia Pacific Marine Services (EF) B.V.
สํานักงานใหญ: Naritaweg 165, Telestone 8,
1043 BW Amsterdam, The Netherlands
โทรศัพท: โทรสาร: -

15

PETRONAS LNG 9 SDN. BHD.
สํานักงานใหญ: Tower 1, PETRONAS Twin Towers,
Kuala Lumpur City Centre, 50088 Kuala Lumpur,
Malaysia
โทรศัพท: +60-320-515-000
โทรสาร: Private Oil Holdings Oman Limited
สํานักงานใหญ: 8 York Road, London,
England, SE1 7NA, UK
โทรศัพท: โทรสาร: Petroleum Development Oman LLC
สํานักงานใหญ: Mina A1 Fahal, Muscat,
The Sultanate of Oman
โทรศัพท: +968 24678111
โทรสาร: Telex: 5212, Petro ON
Cable: Petro Muscat

16

17

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

ใหเชาเรือ FSO

Asia Pacific
Marine Services

18,000

หุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
Erawan 2 FSO รอยละ 100

โรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลว

PL9SB

39,563

หุนสามัญ

PTTGLI รอยละ 10

ถือสัดสวนการรวมทุน
ในธุรกิจน้ํามันและกาซ

POHOL

649,152

หุนสามัญ

POC รอยละ 5

สํารวจและผลิตปโตรเลียม

PDO

1,720

หุนสามัญ

POHOL รอยละ 2

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว
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18

Oman LNG LLC
สํานักงานใหญ: Ghala, P.O. Box 560, C.P.O,
P.C. 116 The Sultanate of Oman
โทรศัพท: +968-24609999
โทรสาร: +968-24625406

โรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลว

OLNG

1,209,877

หุนสามัญ

สัดสวนการถือหุน
(โดยตรง/ออม) ทั้งหมด
POC รอยละ 2

19

QALHAT LNG SAOC
สํานักงานใหญ: Al Arfan Street.
Gala Industrial Area – P.O. Box: 3395, P. C.: 111
99 Street, Airport Heights, Ghala, Baushar.
The Sultanate of Oman
โทรศัพท: +968-24625400
โทรสาร: +968-24625406
Abu Dhabi Gas Industries Limited
สํานักงานใหญ: P.O. Box 665,
Abu Dhabi, UAE
โทรศัพท: +971 2 7070000
โทรสาร: +971 2 6023389

โรงงานผลิตกาซธรรมชาติเหลว

QLNG

1,795,000

หุนสามัญ

OLNG รอยละ 0.736

โรงแยกกาซธรรมชาติ

AGP

8,000

หุนสามัญ

PGC รอยละ 2

ที่

20

ชื่อบริษัท

ประเภทธุรกิจ

ชื่อยอ

จํานวนหุน ที่จําหนายแลว

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำ�คัญอื่น
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25 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจําป 2562
6.3

บุคคลอางอิง
1)

นายทะเบียนหลักทรัพย
1.1)

2)

3)

บริษัท ศูนยรบั ฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด
93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
SET Contact Center: +66-2009-9999
http://www.set.or.th/tsd

นายทะเบียนหุน กูและตัวแทนชําระเงิน
2.1)

นายทะเบียนหุนกูด อยสิทธิที่มีลกั ษณะคลายทุน 5,000 ลานบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท
+66-2299-1824, +66-2299-1825
โทรสาร
+66-2242-3270

2.2)

นายทะเบียนหุนกูแ ละตัวแทนชําระเงินสําหรับหุนกู 11,400 ลานบาท เสนอขายเดือนมิถนุ ายน 2557
และหุนกู 15,000 ลานบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2562
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 14 โซน A เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท
+66-2795-4153
โทรสาร
+66-2544-7475

ผูแ ทนผูถือหุนกู
3.1)

4)

ชื่อ
ที่อยู
โทรศัพท
เว็บไซต

ผูแทนผูถือหุนกูดอ ยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน 5,000 ลานบาท เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 14 โซน A เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท
+66-2795-4153
โทรสาร
+66-2544-7475

Trustee
4.1)

Trustee สําหรับหุน กู 700 ลานดอลลาร สรอ. เสนอขายเดือนเมษายน 2554 หุนกูดอยสิทธิที่มีลักษณะคลายทุน
ที่มียอดคงเหลือ 30 ลานดอลลาร สรอ. เสนอขายเดือนกรกฎาคม 2560 และหุน กู 650 ลานดอลลาร สรอ.
เสนอขายเดือนธันวาคม 2562
ชื่อ
BNY Mellon Corporate Trust
ที่ตั้ง
#04-01 Millenia Tower, 1 Temasek Avenue, Singapore 039192
โทรศัพท
+65-6432-0351, +65-6432-4036
โทรสาร
+65-6883-0338
สวนที่ 1 หนา 82
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แบบ 56-1 ประจําป 2562
4.2)

5)

นายทะเบียนและตัวแทนชําระเงิน
5.1)

6)

Facility Agent สําหรับเงินกู 600 ลานดอลลาร สรอ. ทําสัญญาเมื่อเดือนมิถุนายน 2562
ชื่อ
DBS Bank Ltd.
ที่ตั้ง
2 Changi Business Park Crescent, DBS Asia Hub Lobby B #04-06,
Singapore 486029
โทรศัพท
+65 6682 0041, +65 6878 7650
โทรสาร
+65 6324 4427

Process Agent สําหรับเงินกู
7.1)

8)

นายทะเบียนและตัวแทนชําระเงินสําหรับตั๋วแลกเงินระยะสั้นแบบสินเชื่อหมุนเวียน (Revolving Credit)
วงเงิน 50,000 ลานบาท
ชื่อ
ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง
ชั้น 5A เลขที่ 3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
โทรศัพท
+66-2299-1824, +66-2299-1825
โทรสาร
+66-2242-3270

Facility Agent
6.1)

7)

Trustee สําหรับหุนกูที่มียอดคงเหลือ 490 ลานดอลลาร สรอ. เสนอขายเดือนมิถุนายน 2555
ชื่อ
Citicorp International Limited
ที่ตั้ง
20th Floor, Citi Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Hong Kong
โทรศัพท
+852-2868-7964
โทรสาร
+852-2323-0279

Process Agent สําหรับเงินกู 600 ลานดอลลารสหรัฐอเมริกา ทําสัญญาเมื่อเดือนมิถุนายน 2562
ชื่อ
Law Debenture Corporate Services Limited
ที่ตั้ง
801 2nd Avenue, Suite 403, New York, NY 10017, USA
โทรศัพท
+1-212-750-6474
โทรสาร
+1-212-883-0630

Process Agent สําหรับหุน สามัญ
8.1)

ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

CT Corporation System
28 Liberty Street New York, New York 10005, USA
+1-212-894-8800
-
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แบบ 56-1 ประจําป 2562
9)

Cross Currency Swap Counterparties
9.1)

ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

9.2)

ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

10)

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดเงิน
ชั้น 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-5741-9
+66-2937-7968
ธนาคารฮองกงและเซี่ยงไฮแบงกิ้งคอรปอเรชั่น จํากัด สาขากรุงเทพฯ
กลุมธุรกิจบริหารเงินและตลาดทุน
เลขที่ 968 อาคารเอชเอสบีซี ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2614-4000
+66-2353-7333

FX Contracts Counterparties
10.1) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดทุน
เลขที่ 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2470-3006
+66-2271-4486

10.2) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
สายงานธุรกิจตลาดเงินตลาดทุน
อาคาร 1 (นานาเหนือ) ชั้น 8 เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2208-4644
+66-2256-8398

โทรศัพท
โทรสาร
10.3) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน)
สายธุรกิจตลาดเงิน
ชั้น 12 โซนบี เลขที่ 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจกั ร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2544-5741-9
+66-2937-7969

สวนที่ 1 หนา 84

PRF#3_6_ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น_2562_format

25 Feb 2020

ข้อมูลทั่วไป
และข้อมูลสำ�คัญอื่น

แบบ 56-1 ประจําป 2562
10.4) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
10.5) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารแหงอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่น สาขากรุงเทพฯ
FICC Sales
87/2 ออลซีซั่นเพลส อาคารซีอารซี ทาวเวอร ชั้น 20
ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2305-2988, +66-2305-2986
+66-2685-3224
ธนาคารซิตี้แบงก ประเทศไทย
Corporate Sales & Structuring Thailand
399 อาคารอินเตอรเชนจ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2788-2785
+66-2788-4825-8

10.6) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จํากัด (มหาชน)
ทีมการตลาดผลิตภัณฑการเงิน สายบริหารเงิน
44 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2670-4623, +66-2670-4658
+66-2657-3282-3

10.7) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)
Sales & Trading Division Global Markets Group
550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2021-6380-1, +66-2021-6385, +66-2021-6207
+66-2296-6908

10.8) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
ฝายบริหารเงิน
สํานักงานใหญ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2021-1111
+66-2636-4633

10.9) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารทหารไทย จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจตลาดเงิน
3000 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ประเทศไทย
+66-2676-8008
+66-2292-4690-2
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แบบ 56-1 ประจําป 2562
10.10) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
10.11) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส
Global Markets, FXLM Sales Corporate
เลขที่ 990 อาคารอับดุลราฮิม ชัน้ 29 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2659-8990
+66-2636-1929

10.12) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)
ฝายบริหารเงิน
เลขที่ 191 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ประเทศไทย
+66-2343-4381-4
+66-2285-1365

10.13) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

ธนาคารเจพีมอรแกน เชส
ฝายบริหารเงิน
ชั้น 2 อาคารบุปผจิต ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2684-2247
+66-2684-2260

10.14) ชื่อ
หนวยงาน
ที่ตั้ง

ธนาคารเอเอ็นแซด (ไทย) จํากัด (มหาชน)
สายงานบริหารเงินและตลาดทุน
ชั้น 8 ยูนิต 801-806 แอทธินี ทาวเวอร 63 ถนนวิทยุ
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2263-9722
+66-2263-9700

โทรศัพท
โทรสาร
11)

ธนาคารดอยซแบงก สาขากรุงเทพฯ
Corporate Treasury Sales
เลขที่ 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร ชัน้ 27-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2646-5139
+66-2651-5892

ผูสอบบัญชี
11.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ซอยอารียสัมพันธ ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย
+66-2271-8025
+66-2618-5800
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12)

ที่ปรึกษากฎหมาย
12.1) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
12.2) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
12.3) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
12.4) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
12.5) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
12.6) ชื่อ
ที่ตั้ง

โทรศัพท
โทรสาร

บริษัท ลิ้งคเลเทอรส (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 20 แคปปตอล ทาวเวอร ออล ซีซั่นส เพลส
87/1 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2305-8000
+66-2305-8010
บริษัท วีระวงค, ชินวัฒน และพารทเนอรส จํากัด
ชั้น 22 เมอรคิวรี่ ทาวเวอร
540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2264-8000
+66-2657-2222
บริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร จํากัด
ชั้น 26 ดิ ออฟฟศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด
999/9 ถนนพระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2646-1888
+66-2646-1919
บริษัท อัลเลน แอนด โอเวอรี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ชั้น 23 อาคารสินทร 3
130 - 132 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ประเทศไทย
+66-2263-7600
+66-2653-7699
บริษัท เฮอรเบิรธ สมิธ ฟรีฮิลส (ประเทศไทย) จํากัด
1403 อาคารอับดุลราฮิม เพลส
990 ถนนพระรามที่ 4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย
+66-2657-3888
+66-2636-0657
Baker & McKenzie Abogados, S.C.
Edificio Virreyes, Pedregal 24, Piso 12,
Lomas Virreyes / Col. Molino del Rey
México City, 11040 Mexico
+52-55-5279-2900
+52-55-5279-2999

สวนที่ 1 หนา 87

95

96

PRF#3_6_ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสําคัญอื่น_2562_format

25 Feb 2020

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2562
12.7) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร
12.8) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

Jones Day
138 Market Street, Level 28 Capita Green, Singapore 048946
+65-6538-3939
+65-6538-3939

12.9) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

King & Spalding (Singapore) LLP
1 Raffles Quay, #31-01 North Tower, Singapore 048583
+65-6303-6000
+65-6303-6000

12.10) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

Shearman & Sterling LLP
6 Battery Road #25-03, Singapore 049909
+65-6230-3800
+65-6230-3899

12.11) ชื่อ
ที่ตั้ง
โทรศัพท
โทรสาร

Slaughter and May
One Bunhill Row, London EC1Y8YY, UK
+4420-7600-1200
+4420-7090-5000

12.12) ชื่อ
ที่ตั้ง

Trowers & Hamlins LLP
Office 902, Floor 9, Tower C1, Al Bateen Towers,
King Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud St,
P.O. Box 37021, Abu Dhabi, United Arab Emirates
+971-2410-7600
+971-2410-7601

โทรศัพท
โทรสาร
13)

Clifford Chance
27th Floor, Jardine House, One Connaught Place,
Hong Kong, Hong Kong (SAR)
+852-2825-8888
+852-2825-8800

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
13.1) ชื่อ
ที่อยู
โทรศัพท
โทรสาร

นายทองฉัตร หงศลดารมภ
เลขที่ 8 หอง 8/48 ประสานมิตรคอนโดมิเนียม สุขมุ วิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ประเทศไทย
+66-2258-4363
+66-2258-4363
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ข้อมูลทั่วไป
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6.4

ขอมูลสําคัญอืน่
- ไมมี -
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7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
26 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

7. ข้อมูลหลักทรัพย์และผูถ้ อื หุน้
7.1

โครงสร้างเงินทุน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โครงสร้างเงินทุนตามงบการเงินรวมประกอบด้วยหนี้สินที่มีดอกเบี้ย (Interest-Bearing Debt) จานวน
3,442 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 11,841 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
เท่ากับ 0.29 เท่า โดยองค์ประกอบของโครงสร้างเงินทุนที่สาคัญมีดังนี้
7.1.1 หลักทรัพย์ของบริษัท
หุ้นสำมัญ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. มีทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้วจานวน 3,969,985,400 บาท ซึ่งประกอบด้วย
หุ้นสามัญจานวน 3,969,985,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
หุ้นกู้
ปตท.สผ. ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับที่น่าลงทุน (Investment Grade) โดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ซึ่ ง เป็ น ที่ ย อมรั บ ทั่ ว โลก ได้ แ ก่ Moody’s Investors Service (“Moody’s”) Standard & Poor’s Ratings Services (“Standard & Poor’s”)
และ Fitch Ratings (“Fitch”) ที่ระดับ Baa1 BBB+ และ BBB+ ตามลาดับ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท
ทริสเรทติ้ง จากัด ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือในประเทศไทย ที่ระดับ AAA ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงสุด
โดยในปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้ โดยมี
รายละเอียดดังนี้
•
เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มี หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ
ตามกาหนด จานวน 5,000 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ
ของบริษัทฯ ตามกาหนด จานวน 8,200 ล้านบาท
•
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ ตามสิทธิ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจานวนครั้งแรก 145 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ออกและเสนอขายเมื่อ 18 มิถุนายน 2557 และบริษัท ปตท.สผ. ศูนย์บริหารเงิน
จากัด (ปตท.สผ.ศง.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อ ยของกลุ่มบริษั ท ได้ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ ด้ อยสิท ธิที่มี ลักษณะคล้ายทุน ตามสิท ธิไถ่ถอนหุ้น กู้
ทั้งจานวนครั้งแรก เป็นจานวน 355 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ออกและเสนอขายเมื่อ วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 โดยไม่มีการออกหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
ที่มีลักษณะคล้ายทุนในไตรมาสที่ 2 ของปี 2562
•
เมื่อ วันที่ 19 มิ ถุน ายน 2562 บริษั ท ปตท.สผ. ศูน ย์บ ริหารเงิน จากัด (ปตท.สผ.ศง.) ได้อ อกและเสนอขายหุ้น กู้
ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผู้ค้าประกัน ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีมูลค่าที่เสนอขาย จานวน 15,000 ล้านบาท มีอายุ
3 ปี ครบกาหนดไถ่ถอนในปี 2565 ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีร้อยละ 2.26 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวน เงินที่ได้รับจากการ
ออกหุ้นกู้ครั้งนี้ บริษัทฯ ได้นาไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและชาระหนี้ที่ครบกาหนด
•
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ.ศง. ได้มีการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุน สาหรับหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ
คล้ายทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่บริษัทออกและเสนอขายเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 โดยทาการซื้อคืนหุ้นกู้ จานวนประมาณ 469
ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้ ปตท.สผ.ศง. มีจานวนเงินต้นของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวคงเหลือประมาณ 31 ล้านดอลลาร์
สรอ. และในขณะเดียวกัน ปตท.สผ.ศง. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 40 ปี จานวน 650 ล้านดอลลาร์ สรอ.
มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.903 ต่อปี ชาระงวดดอกเบี้ยทุกครึ่งปี ครบกาหนดไถ่ถอนวันที่ 6 ธันวาคม 2602 และค้าประกันโดยบริษัทฯ ทั้งนี้
ปตท.สผ.ศง. ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่ คงเหลือทั้งหมดในเดือนมกราคม 2563 ณ ราคาไถ่ถอนตามเงื่อนไข ข้อกาหนดและวิธีการ
ที่กาหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. มียอดหุ้นกู้คงค้าง ตามรายละเอียดดังนี้
ส่วนที่ 2 หน้า 1

99

ชนิดของหุ้นกู้

3

2

1

19 มิถุนายน 2565

19 มิถุนายน 2562

3 ปี

15 ปี

อำยุ
ร้อยละ 4.82
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 2.26
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

15,0003

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

11,4002

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

AAA

AAA

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS

26 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

ส่วนที่ 2 หน้า 2

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ของ ปตท.สผ. และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ของ ปตท.สผ.ศง.
ในปี 2557 มีการทา CCS แปลงหนี้สกุลเงินบาทจานวน 11,400 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 349.05 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.989 ต่อปี
ปตท.สผ.ศง. เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้ และในปี 2562 มีการทา CCS แปลงหนี้สกุลเงินบาทจานวน 15,000 ล้านบาท เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. จานวน 480 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ที่อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 2.79 ต่อปี

6 มิถุนายน 2572

วันครบกำหนดไถ่ถอน

6 มิถุนายน 2557

วันที่ออกและเสนอขำย

หุ้นกู้สกุลเงินบาทมียอดคงค้างรวมทั้งสิ้น 26,400 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้เงินบาท
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

(1)

PRF#4_7_ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล_2562_vfinal_format_removed colour

100
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

12 มิถุนายน 2585
6 ธันวาคม 2602

12 มิถุนายน 2555

6 ธันวาคม 2562

ร้อยละ 5.692
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 6.350
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
ร้อยละ 3.903
จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

7002
4903
6504

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

Baa1

Baa1

Baa1

NA

BBB+

BBB+

BBB+

BBB+

BBB+

2

ส่วนที่ 2 หน้า 3

40 ปี

30 ปี

10 ปี

อำยุ

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
Standard &
Moody’s
Fitch
Poor’s

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

26 Feb 2020

101

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 และ Fitch เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562
พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้
3
พีทีทีอีพี ซีไอเอฟ เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้ง จานวนตลอดอายุหุ้นกู้ และในปี 2556 ได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้จานวน 10 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทาให้หุ้นกู้มีจานวนลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น
490 ล้านดอลลาร์ สรอ.
4
ปตท.สผ.ศง. เป็นผู้ออกหุ้นกู้โดยมี ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวนตลอดอายุหุ้นกู้

1

5 เมษายน 2564

5 เมษายน 2554

หุ้นกู้เงินดอลลาร์ สรอ.
ไม่มีหลักประกัน
ไม่ด้อยสิทธิ

วันครบกำหนดไถ่ถอน

วันที่ออกและเสนอขำย

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 1,840 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดของหุ้นกู้

(2)
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ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น

ชนิดของหุ้นกู้

2

1

เงื่อนไขที่กาหนด

• ใช้สิทธิไถ่ถอนตาม

ไถ่ถอนได้เมื่อเลิก
บริษัท หรือ

• ปตท.สผ. อาจใช้สิทธิ

15 มิถุนายน 2555
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

อำยุ
5,0002

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนบำท)

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จากัด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น

ก่อนกาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอน

ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท

มีลักษณะคล้ายทุน

ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน

วันที่ออก
และเสนอขำย

• จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน

• ปีที่ 61 เป็นต้นไป: ร้อยละ 7.85

• ปีที่ 31-60: ร้อยละ 6.85

• ปีที่ 11-30: ร้อยละ 6.10

• ปีที่ 1-10: ร้อยละ 5.85

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินบาท (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้เงินบาท

(3)
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AA

ส่วนที่ 2 หน้า 4

อันดับควำมน่ำเชื่อถือทำงกำรเงิน1
TRIS

26 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

102
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชนิดของหุ้นกู้

3

2

1

เงื่อนไขที่กาหนด

• ใช้สิทธิ ไถ่ถอนตาม

สิทธิไถ่ถอนได้เมื่อเลิก
บริษัท หรือ

• ปตท.สผ.ศง. อาจใช้

17 กรกฎาคม 2560
ไม่มีกาหนด
ระยะเวลา

อำยุ
312, 3

จำนวนคงค้ำง
(ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

• จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

6M LIBOR + ร้อยละ 3.65

• ปีที่ 26 เป็นต้นไป:

• ปีที่ 11-25: 6M LIBOR + ร้อยละ 2.90

• ปีที่ 6-10: UST 5 ปี + ร้อยละ 2.65

• ปีที่ 1-5: ร้อยละ 4.60

อัตรำดอกเบี้ยต่อปี

อ้างอิงจากข้อมูลการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางการเงินล่าสุดที่จัดทาโดย Moody’s เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 และ Standard & Poor’s เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562
ในทางบัญชี บันทึกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิดังกล่าวเป็นรายการหนึ่งภายใต้ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
ปตท.สผ.ศง. เป็นผู้ออกหุ้นกู้ และในปี 2562 ได้มีการซื้อคืนหุ้นกู้จานวน 469 ล้านดอลลาร์ สรอ. ทาให้หุ้นกู้มีจานวนลดลงจาก 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็น 31 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนก่อน
กาหนดและมีสิทธิเลื่อนชาระ
ดอกเบี้ยโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ

ไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท

มีลักษณะคล้ายทุน

ไม่มีหลักประกัน ด้อยสิทธิ

วันครบกำหนด
ไถ่ถอน

วันที่ออก
และเสนอขำย

หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. (Hybrid Bonds) มียอดคงค้างรวมเท่ากับ 31 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีรายละเอียดดังนี้

หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ.

(4)

PRF#4_7_ผู้ถือหุ้นและนโยบายการจ่ายเงินปันผล_2562_vfinal_format_removed colour

Baa3

ส่วนที่ 2 หน้า 5

BB+

อันดับควำมน่ำเชื่อถือ
ทำงกำรเงิน1
Standard &
Moody’s
Poor’s

26 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจาปี 2562

ข้อมูลหลักทรัพย์
และผู้ถือหุ้น
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รายงานประจำ
�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

104

26 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
7.1.2 จำนวนหุ้นและผลกระทบต่อสิทธิในกำรออกเสียงของผู้ถือหุ้นจำกเอ็นวีดีอำร์
เอ็นวีดีอาร์ (Non-Voting Depository Receipt หรือ NVDR) คือ ใบแสดงสิทธิในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงไทย
ที่อ อกโดยบริษัท ไทยเอ็น วีดี อ าร์ จากัด (“ไทยเอ็น วีดี อ าร์ ”) ซึ่งเป็ นบริษั ทย่อ ยที่ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ จัดตั้ งขึ้น โดย NVDR มี ลักษณะเป็ น
หลักทรัพย์จดทะเบียนโดยอัตโนมัติ (Automatic Listing) วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือช่วยส่งเสริมการลงทุน โดยนักลงทุนต่างประเทศ
สามารถลงทุนในหุ้นสามัญ ของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้โดยไม่มีข้อ จากัดในเรื่องเพดานการถือครองหลักทรัพย์ของ
ชาวต่างชาติ (Foreign Limit) และได้รับสิทธิประโยชน์ทางการเงิน เช่น เงินปันผล และสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนเช่นเดียวกับการลงทุนในหุ้นทุน
ของบริษัท ดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้ถือ NVDR จะไม่มี สิท ธิในการออกเสี ยงในที่ ประชุมของบริษั ท (Non-Voting Rights) อย่ างไรก็ตาม ถึงแม้ ว่า
วัตถุประสงค์หลักของ NVDR คือ เพื่อส่งเสริมการลงทุนของผู้ลงทุนชาวต่างประเทศ แต่นักลงทุนไทยก็สามารถลงทุนใน NDVR ได้เช่นกัน
จากการรายงานข้อมูลการออก NVDR ในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่า ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 หุ้นสามัญของ
ปตท.สผ. ที่ไทยเอ็นวีดีอาร์ถือไว้มีจานวน 275,585,608 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 6.94 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วทั้งหมดของ ปตท.สผ. คือ
3,969,985,400 หุ้น ไทยเอ็นวีดีอาร์ไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้นสาหรับจานวนหุ้นสามัญที่ถืออยู่ ยกเว้นกรณีการใช้สิทธิ
ออกเสียงเพื่อลงมติเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
ผู้ถือหุ้น

7.2

7.2.1 รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่
ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรกของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่
อันดับ

รำยชื่อผู้ถือหุ้นรำยใหญ่

1

บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)1

2

บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด

3

ร้อยละของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด
2,572,020,489
64.79
จำนวนหุ้น

275,585,608

6.94

STATE STREET EUROPE LIMITED

77,630,594

1.96

4

SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED

69,123,299

1.74

5

THE BANK OF NEW YORK MELLON

42,279,734

1.06

6

สานักงานประกันสังคม

41,893,277

1.06

7

สหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จากัด

28,131,100

0.71

8

THE BANK OF NEW YORK (NOMINEES) LIMITED
บริษัท สยาม แมนเนจเม้นท์ โฮลดิ้ง จากัด
(ถือหุ้นโดย ปตท. ร้อยละ 100 - โดยทางอ้อม)

24,603,351

0.62

19,840,000

0.50

SE ASIA (TYPE B) NOMINEES LLC

15,147,300

0.38

รวมจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

3,166,254,752

79.76

รวมจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมด ณ วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563

3,969,985,400

100

9
10

หมายเหตุ: 1 กระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
7.2.2 ผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด*
อันดับ
1
2
3

รำยชื่อผู้ถือหุ้นที่ถือผ่ำนบริษัท ไทยเอ็นวีดีอำร์ จำกัด
วันที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY
STATE STREET EUROPE LIMITED
SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED
รวมจำนวนหุ้น

จำนวนหุ้น
38,328,863
36,596,852
27,802,494
102,728,209

ร้อยละของจำนวนหุ้น
ทั้งหมด
0.97
0.92
0.70
2.59

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

7.2.3 ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ที่โดยพฤติกำรณ์มีอิทธิผลต่อกำรกำหนดนโยบำยกำรจัดกำรหรือกำรดำเนินกำรของบริษัทอย่ำง
มีนัยสำคัญ
ปตท. ในฐานะที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. มีส่วนในการกาหนดนโยบายการจัดการและการดาเนินงานของบริษัท
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีกรรมการที่เป็นกรรมการหรือผู้บริหารของ ปตท. จานวน
2 คน จากจานวนกรรมการของ ปตท.สผ. ทั้งหมด 15 คน
7.2.4 ข้อตกลงระหว่ำงผู้ถือหุ้นใหญ่ (Shareholder’s Agreement) ในเรื่องที่มีผลกระทบต่อกำรออกและเสนอขำยหลักทรัพย์
หรือกำรบริหำรงำนของบริษัท โดยที่ข้อตกลงดังกล่ำวมีบริษัทร่วมลงนำมด้วย
- ไม่มี 7.3

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

หากไม่มีความจาเป็นอันใด คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีนโยบายที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้ นเป็น
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกาไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้แล้วในแต่ละปี และคณะกรรมการ ปตท.สผ. อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทย่อยของ ปตท.สผ. นั้น จะคานึงถึงกระแสเงินสด แผนการลงทุนในอนาคตและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินการต่าง ๆ
รวมถึงกฎหมายและกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก่อนพิจารณาจ่ายเงินปันผล
อย่ างไรก็ ตาม ปตท.สผ. จะไม่ ป ระกาศหรือ จ่ ายเงิน ปั นผลในกรณี ที่ มี ก ารเลื่ อ นการช าระดอกเบี้ ยหรือ มี ด อกเบี้ ย ค้ างช าระของ
“หุ้นกู้ ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่อเลิกบริษัท ครั้งที่ 1/2555 จานวน 5,000 ล้านบาท ที่เสนอขายโดย บริษัท ปตท.สารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) ในเดือนมิถุนายน 2555” และ “หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนไถ่ถอนเมื่ อเลิกบริษัท ที่มียอดคงเหลือ
31 ล้านดอลลาร์ สรอ. ที่ เสนอขายโดย บริษั ท ปตท.สผ. ศูนย์ บริหารเงิน จากัด (ปตท.สผ.ศง.) ในเดื อนกรกฎาคม 2560 และมี ปตท.สผ.
เป็นผู้ค้าประกัน” ตามที่ระบุไว้ในข้อกาหนดสิทธิของหุ้นกู้ดังกล่าว

* ตั้งแต่วันที่ 18 มกราคม 2553 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จากัด ได้เปลี่ยนหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลรายชื่อผู้ถือเอ็นวีดีอาร์ เป็น การเปิดเผยข้อมูล
ผู้ถือหุ้นเอ็นวีดีอาร์ ตั้งแต่ร้อยละ 0.50 ของจานวนหุ้นที่ชาระแล้วของหลักทรัพย์อ้างอิงขึ้นไป
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ข้อมูลการจ่ายเงินปันผลย้อนหลัง 5 ปี ของ ปตท.สผ.
ปี
อัตรำกำไรสุทธิต่อหุ้น (EPS) (บำท)
อัตรำเงินปันผลต่อหุ้น (DPS) (บำท)
อัตรำกำรจ่ำยเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (D/P)

2558
-8.24
3.00
N/A**

2559
2.76
3.25
98%

2560
4.54
4.25
90%

2561
8.69
5.00
55%

2562
11.72
6.00
49%

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

ส่วนที่ 2 หน้า 8
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8. โครงสร้างการจัดการ
ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2563

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

คณะกรรมการกำ�หนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ

สายงาน
ธุรกิจใหม่

สายงานความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สายงานกฎหมาย

กลุ่มงานกลยุทธ์
และพัฒนาธุรกิจ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กำ�กับดูแล
และบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร

สายงาน
กลยุทธ์
องค์กร

สายงาน
พัฒนา
ธุรกิจ 1

สายงาน
พัฒนา
ธุรกิจ 2

สายงาน
พัฒนา
ธุรกิจ 3

กลุ่มงานการเงิน
และการบัญชี
สายงาน
บัญชี

สายงาน
ทรัพยากร
บุคคล

สายงาน
เลขานุการ
บริษัท

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
สายงานบริหาร
เทคโนโลยี
และองค์ความรู้

สายงาน
การเงิน

กลุ่มงานธรณีศาสตร์
และการสำ�รวจ
สายงานเทคนิคองค์กร
ด้านธรณีศาสตร์
และวิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียม
สายงานศึกษา
และวิเคราะห์ทางเทคนิค
สายงาน
โครงการสำ�รวจ

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
และการพัฒนา

สายงาน
บริหาร
ซัพพลายเชน

สายงานวิศวกรรม
และปฏิบัติการ
หลุมเจาะ

กลุ่มงานโครงการผลิต

สายงาน
โครงการพัฒนา

โครงการ
เมียนมา

โครงการผลิต
นอกชายฝั่ง - ประเทศไทย

สายงานวิศวกรรม
และก่อสร้าง

โครงการ
มาเลเซีย

โครงการผลิต
บนฝั่ง - ประเทศไทย

โครงการ
ระหว่างประเทศ
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
8.1

คณะกรรมการบริษัท
8.1.1 โครงสร้ำงคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความหลากหลายของทักษะ (Skill Mix) และมีความสมดุลในสาขา
ต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้มีการกาหนด Skill Mix ให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ของ ปตท.สผ. รวมถึงกาหนดนิยามของทักษะหรือความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านให้ชัดเจน โดยมี 12 ด้าน และ
จัดแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
(1) Core Skill คือ ทักษะพื้นฐานที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการของ ปตท.สผ. ได้แก่ Business Judgment,
Management Skill & Corporate Governance และ Business Strategy
(2) Specific Skill คือ ทักษะหรือความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะด้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
ของ ปตท.สผ. ได้ แ ก่ Industry Knowledge, Accounting, Legal, International Market, Risk & Crisis Management, Economics & Finance,
SSHE (Safety, Security, Health and Environment), Technology และ Organization Change & Development
โดยกรรมการต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ ม ปตท.สผ. กฎหมายบริษั ท มหาชน กฎหมายหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรัพ ย์ กฎของคณะกรรมการก ากั บ หลัก ทรัพ ย์แ ละ ตลาด
หลักทรัพย์ กฎของคณะกรรมการกากับตลาดทุน กฎของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถ
อุทิศตนและเวลาเพื่อ ปฏิบัติหน้าที่แ ละความรับผิดชอบได้อ ย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ในกรณี ที่กรรมการขาดประชุมเกิน 3 ครั้งติดต่อ กัน โดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ถือว่าขาดคุณสมบัติกรรมการด้วย
โครงสร้างคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีจานวน 15 คน ซึ่งเป็นจานวนที่เหมาะสมกับขนาดของกิจการ แบ่งเป็นกรรมการที่
ไม่เป็นผู้บริหารและกรรมการที่เป็นผู้บริหาร โดยต้องมี กรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่ โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการมีจานวน 15 คน ประกอบด้วย
•
กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 14 คน (ร้อยละ 93.33 ของกรรมการทั้งคณะ)
•
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
•
กรรมการอิสระ 8 คน (ร้อยละ 53.33 ของกรรมการทั้งคณะ) ซึ่งไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่ตามที่
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของบริษัทกาหนด และมากกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกาหนดด้วย
•
กรรมการที่เป็นเพศหญิง 2 คน
ปตท.สผ. มีผู้ถือหุ้นรายใหญ่เพียงรายเดียว คือ ปตท. และผู้ถือหุ้น รายย่อยอื่น ๆ มีการกระจายตัวมากไม่ถือ ว่าเป็นกลุ่ม
องค์ประกอบและสัดส่วนของคณะกรรมการข้างต้นมีความเหมาะสมในการถ่วงดุลในคณะกรรมการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม
ทั้งนี้ รายชื่อ ประวัติ คุณวุฒิ ประสบการณ์ และการถือหุ้น ของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร กรรมการที่เป็นผู้บริหาร กรรมการอิสระ
รวมถึงกรรมการที่มาจาก ปตท. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ. ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุม
ของบริษัท และเลขานุการบริษัท” รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
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8.1.2 ขอบเขตอำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรบริษัท
กรรมการ ปตท.สผ. มีบทบาทหน้าที่ชัดเจนและดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้
เรื่องต่อไปนี้เป็นอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ซึ่งสอดคล้องกับกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และมติที่ประชุ ม
คณะกรรมการ โดยยึดหลักความรับผิดชอบ (Accountability) ความระมัดระวัง (Duty of Care) และความซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Loyalty) ดังนี้
(1) จัดให้มีและกากับดูแลให้การดาเนินงานต่าง ๆ เป็นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
รวมทั้งเป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ แนะนา สื่อสาร และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิ จการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่บุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรอื่น ๆ ด้วย
(2)

พิจารณาและอนุมัติวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ
(3) พิจารณาและอนุมัติแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และโครงสร้างอัตรากาลัง และการดาเนินงาน
ที่สาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ เพื่อกากับดูแลให้ฝ่ายจัดการดาเนินงานให้บรรลุ
แผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม เพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการ
สามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม
(4) จัดให้มีการควบคุมภายในที่ดี โดยมี ระเบียบต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการทางานที่ชัดเจนและเหมาะสม มีระบบบัญชี
การรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐาน น่าเชื่อถือ มีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม เพียงพอ มีระบบการกากับการ ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ที่มีประสิทธิภาพ และมีการติดตามอย่างสม่าเสมอ
(5) พิจารณาและอนุมัติรายการที่มีนัยสาคัญ ตามที่กาหนดไว้ในกฎหมาย ข้อ บังคับ นโยบาย ระเบียบ หรือ อ านาจ
ดาเนินการของ ปตท.สผ. ซึ่งก่อให้เกิดภาระผูกพันต่าง ๆ กับกลุ่ม ปตท.สผ.
(6) พิจารณากรณีเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบและโปร่งใส จัดให้มีกระบวนการทางานของ
ปตท.สผ. มีขั้นตอนในการทางานที่มีการถ่วงดุลกัน (Check and Balance) อย่างเหมาะสม และรายงานให้ ปตท.สผ. ทราบถึงการมีส่วนได้เสีย
ของตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงการป้องกันการใช้ประโยชน์อันมิควรในทรัพย์สินของบริษัทและการทาธุรกรรมกับผู้ที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวโยงกับบริษัทในลักษณะที่ไม่สมควร
(7) กาหนดให้มีระเบียบที่ชัดเจนและเหมาะสม มีรายงานทางการเงินที่เป็นมาตรฐานน่าเชื่อถือ และมีระบบการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม
(8)

กากับดูแลให้มีการตรวจสอบทั้งจากผู้ตรวจสอบภายในและผู้ตรวจสอบภายนอกให้มีการทาหน้าที่อย่างมีประสิทธิผล

(9)

กากับดูแลให้มีการสื่อสารและเปิดเผยสารสนเทศในเรื่องต่าง ๆ ให้กับผู้มีส่วนได้เสียอย่างถูกต้องครบถ้วนเหมาะสม

(10)

กากับดูแลให้มีการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน

และทันเวลา
(11) พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญในวิชาชีพต่าง ๆ เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกหรือดาเนินการใด ๆ ให้กับ ปตท.สผ. ในเรื่อง
ที่มีผลกระทบกับธุรกิจ ฐานะทางการเงิน หรือชื่อเสียงของกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสาคัญ
(12) พิจารณาและอนุมัติ Board Performance Target ของคณะกรรมการ และประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการ และคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
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(13) พิ จารณาและอนุ มั ติ Performance Agreement ของประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ หารและกรรมการผู้ จั ด การใหญ่ และ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมถึงกาหนดค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงาน รวมทั้งกากับดูแลให้ ปตท.สผ. มีกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพในการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับสูงด้วย
(14) พิจารณามอบอานาจอย่างเหมาะสมให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จัดการกิจการของ
บริษัทให้เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ ทิศทางการดาเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายของบริษัท โดยจัดให้มีการกากับดูแลที่เหมาะสมและมีการ
ติดตามประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ กรรมการ ปตท.สผ. สามารถขอเอกสารข้อมูล คาปรึกษา และบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับการดาเนินงานของบริษัทจากผู้บริหาร
รวมทั้งขอความเห็นจากที่ปรึกษาอิสระภายนอก เมื่อเห็นว่ามีความจาเป็นและเหมาะสม โดย ปตท.สผ. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
8.1.3 คณะกรรมกำรเฉพำะเรื่อง
8.1.3.1 คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ดังนี้
(1) กาหนดนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทรวมทั้งจริยธรรมธุรกิจ และนาเสนอคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติให้มีการปฏิบัติในทุกระดับต่อไป
(2) ส่งเสริมให้การดาเนินกิจการของบริษัทและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
บริษัท สอดคล้องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(3) ประเมินและทบทวนเกี่ยวกับนโยบาย จริยธรรมธุรกิจ ตลอดจนข้อพึงปฏิบัติหรือแนวปฏิบัติด้านการกากับ
ดูแลกิจการที่ดีของบริษัทให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนา รวมถึงข้อเสนอแนะของสถาบันต่าง ๆ และ
พิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ รวมทั้งการตอบกลับผู้ถือหุ้นต่อไป
(4)

ดูแ ลให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม

(5)

เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรายงาน

(6)

ดูแลและให้คาแนะนาในการดาเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

(7)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

(8)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลไว้ในรายงานประจาปี

(9)

ปฏิ บั ติ ก ารอื่น ใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายอั น เกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การก ากับ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข องกลุ่ ม

ปตท.สผ.
ประจาปี

อยู่เสมอ

ปตท.สผ.
คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลประกอบด้ว ยกรรมการ ปตท.สผ. อย่ างน้ อ ย 3 คน โดยกรรมการบรรษั ท ภิ บ าล
ส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และมีเลขานุการบริษัททาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีจานวน 3 คน ประกอบด้วย
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พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และรองประธานกรรมการอิสระ
กรรมการบรรษัทภิบาล
กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

โดยนางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ดารงตาแหน่งกรรมการบรรษัทภิบาลแทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2562
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบรรษัทภิบาล คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง
ซึ่งในปี 2562ได้ ประชุมทั้ งสิ้ น 5 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัท ภิบ าลทุ กท่านเข้าร่วมประชุม ครบทุ กครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบรรษั ทภิ บ าล
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแล้ว
8.1.3.2 คณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้
(1) จัดทาระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดาเนินงาน
ของ ปตท.สผ. โดยต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการ และมีการสอบทานความเหมาะสมของระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(2) สอบทานให้ ปตท.สผ. มี รายงานทางการเงิน อย่ างถูกต้ อ ง น่ าเชื่ อ ถื อ และเพี ยงพอ โดยมี ผู้ส อบบั ญ ชี
เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส
(3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน รวมทั้งข้อกาหนดอื่นของ ปตท.สผ.
(4) พิ จ ารณารายการที่ เกี่ ย วโยงกั น หรือ รายการที่ อ าจจะมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ให้ เป็ น ไปตาม
กฎหมายและข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท รวมทั้ง
พิจารณารายการที่มีโอกาสเกิดทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ.
(5)
กระบวนการกากับดูแลที่ดี

สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความเสี่ยงและ

(6) กากับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ให้เหมาะสมและมีประสิทธิผล รวมทั้งให้มีความเป็น
อิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานในหน้าที่
(7) ประเมิ น ผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หาและอุ ป สรรคของหน่ ว ยงานตรวจสอบภายใน รวมทั้ ง เสนอแนะ
แนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ต่อคณะกรรมการ
(8) พิจารณา คัดเลือก เสนอแต่งตั้ง ถอดถอนผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญ ชีต่ อคณะกรรมการ และเปิดเผยค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีในรายงานประจาปี ของ ปตท.สผ. รวมทั้งประชุม หารือ ร่วมกับ
สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบ โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง ในเรื่องที่เกี่ยวกับผลการตรวจสอบและเรื่องอื่น ๆ และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจาเป็น
(9) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง และประเมินผลงาน
ของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน โดยให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เสนอความเห็นประกอบการพิจารณาด้วย
รวมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง (Investigation Committee) เพื่อทาหน้าที่ตรวจสอบหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ
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ปตท.สผ. ในกรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. เป็นผู้ถูกร้องเรียนเกี่ยวกับการประพฤติผิดตามกฎหมายหรือระเบียบของกลุ่ม
ปตท.สผ. ซึ่งรวมถึงการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ
(10) อนุมัติแผนงานการตรวจสอบภายในตามความเสี่ยง (Risk based audit plan) ของหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน
(11) พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อเสนองบประมาณ โครงสร้างและอัตรากาลังของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
เพื่อให้ฝ่ายบริหารนาเสนอต่อคณะกรรมการ
(12) อนุมัติกฎบัตรหน่วยงานตรวจสอบภายใน
(13) อนุมัติหนังสือรับรองความเป็นอิสระของหัวหน้างานตรวจสอบภายใน กรณีที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน
ต้องลงปฏิบัติงานตรวจสอบนั้น ๆ เอง
(14) พิจารณาให้ความเห็นชอบผลการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบประจาปี และผลการตรวจสอบจากการ
ร้องขอให้ตรวจสอบในกรณีพิเศษต่าง ๆ (Special audit request)
(15) ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของ ปตท.สผ. เพื่อชี้แจงใน
เรื่องที่เกี่ยวกับคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีด้วย
(16) สอบทานความถูกต้องของเอกสารอ้างอิงและแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชัน
ของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
(17) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
(18) รายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ
อย่างน้อยไตรมาสละหนึ่งครั้งภายในหกสิบวันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการดาเนินงานในไตรมาสที่สี่ ให้จัดทาเป็น
รายงานผลการดาเนินงานประจาปีพร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของบริษัทใหญ่ และกระทรวงการคลังเพื่อทราบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของบริษัท โดยเปิดเผยรายงานผลการดาเนินงานประจาปีไว้ในรายงานประจาปีของบริษัทด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน แต่ไ ม่เกิน 5 คน โดยต้องเป็นกรรมการ
อิ ส ระทั้ งหมด และมี หั ว หน้ า งานตรวจสอบภายในท าหน้ าที่ เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2562
คณะกรรมการตรวจสอบมีจานวน 4 คน โดยกรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้และประสบการณ์ ในการสอบทานความน่าเชื่อ ถือ ของ
งบการเงิน และมีกรรมการตรวจสอบ 1 คน คือ นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ จบการศึกษาด้านบัญชี ประกอบด้วย
รำยชื่อกรรมกำร
นายอัชพร จารุจินดา

ตำแหน่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

•
•
•
•

2556 - 2560
2556 - 2559

กรรมการ ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

2556 - 2557
2550 - 2556

กรรมการตรวจสอบ การประปานครหลวง
ประธานกรรมการตรวจสอบ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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รำยชื่อกรรมกำร

ตำแหน่ง

นายเศรษฐพุฒิ
สุทธิวาทนฤพุฒิ

กรรมการตรวจสอบ

นายเดชาภิวัฒน์
ณ สงขลา

กรรมการตรวจสอบ

นางอังครัตน์
เพรียบจริยวัฒน์

กรรมการตรวจสอบ

ประสบกำรณ์ในกำรสอบทำนงบกำรเงิน

• 2560 - ปัจจุบัน
• 2559 - ปัจจุบัน
• 2554 - 2555

กรรมการในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
กรรมการ บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ ธนาคารทหารไทย จากัด (มหาชน)
นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการวิเคราะห์งบการเงินเพื่อการลงทุน ดังนี้
(1) 2551 - 2552 กรรมการผู้อานวยการ
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จากัด
(2) 2550 - 2551 กรรมการผู้จัดการ สายงานวิจัย
บริษัทหลักทรัพย์ ไทยพาณิชย์ จากัด
• 2560 – ปัจจุบัน ผู้อานวยการสานักงบประมาณ
• 2558 - 2560
รองผู้อานวยการสานักงบประมาณ
• 2555 - 2558
ที่ปรึกษาสานักงบประมาณ
• 2553 - 2555
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณด้านความมั่นคง 1
• 2552 - 2553
ผู้อานวยการสานักจัดทางบประมาณ
องค์การบริหารรูปแบบพิเศษและรัฐวิสาหกิจ
• 2551 - 2552
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การงบประมาณ
สานักงบประมาณ
• 2561 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทีโอที คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
• 2561 - ปัจจุบัน คณะที่ปรึกษาด้านเทคนิคมาตรฐาน
การรายงานทางการเงิน สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
• 2561- ก.ย. 2562 อนุกรรมการ ในคณะอนุกรรมการด้านการเงินและ
การบัญชี การรถไฟแห่งประเทศไทย
• 2559 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ
บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน)
• 2556 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
• 2555 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ องค์การกระจายเสียงและ
แพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ไทยพีบีเอส)
• 2551 - ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
• 2551 -ปัจจุบัน
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)
• 2557 - 2561
กรรมการตรวจสอบ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
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โดยนางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบแทนนางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2562
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
โดยในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 15 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง จานวน
1 ครั้ง และยังได้พิจารณาระเบียบวาระงบการเงินฉบับสอบทาน ประจาไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2562 โดยไม่ได้จัดให้มีการประชุม เนื่องจาก
งบการเงินดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากฉบับก่อนสอบทาน กรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุม
ครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
8.1.3.3 คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมการสรรหามีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา ดังนี้
(1) สรรหาบุคคลที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
เมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือที่ครบวาระ หรือเข้ารักษาการในกรณีตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่างลง และ
อยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาตามขั้นตอน เพื่อเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเลือกตั้ง หรือเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้ง แล้วแต่กรณี
โดยคานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จานวนบริษัทที่บุคคลนั้น
ดารงตาแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) ด้วย
(2) พิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และระบบการ
พัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นเพื่อ
รองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
(3) พิจารณาคุณสมบัติ Skill Mix และจัดเตรียมบัญชีรายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รักษาการในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไว้
เป็นการล่วงหน้า และ/หรือ ในกรณี ที่มีตาแหน่งกรรมการ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ว่างลง เพื่อ เสนอให้
คณะกรรมการ ปตท. ทราบเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอชื่ อบุคคลที่มีความเหมาะสม ก่อนนาเสนอให้คณะกรรมการ หรือที่ประชุม
ผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี พิจารณาเลือกตั้งต่อไป
(4) พิ จ ารณ า Board Performance Target แต่ ล ะปี ข องคณะกรรมการ และ Performance Agreement
แต่ละปีข องประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และเสนอให้ค ณะกรรมการอนุมัติ รวมทั้งกาหนดแบบประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของประธานกรรมการ กรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
(5) พิจารณาเสนอรายชื่อกรรมการที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการ
เฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อแต่งตั้งเมื่อมีตาแหน่งว่างลง หรือเสนอปรับปรุงกรรมการเฉพาะเรื่องต่อคณะกรรมการตามความเหมาะสม
(6)

พิจ ารณาการปรับ โครงสร้างองค์ กรเพื่ อ รองรับ การเติ บโตและสถานการณ์ การเปลี่ย นแปลงทางธุรกิ จ

(7)

พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(8)

เปิดเผยรายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาไว้ในรายงานประจาปี

ให้เหมาะสม

(9) ปฏิ บั ติ ก ารอื่น ใดตามที่ ค ณะกรรมการมอบหมายอั น เกี่ ยวเนื่ อ งกั บ การสรรหากรรมการ และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้รักษาการในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
คณะกรรมการสรรหาประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการสรรหาต้องเป็นกรรมการอิสระด้วย และมีเลขานุการบริษัททาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการสรรหา ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการสรรหามีจานวน 4 คน เป็นกรรมการอิสระ 3 คน ประกอบด้วย
นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์
พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

ประธานกรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และกรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา

โดยนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ ดารงตาแหน่งกรรมการสรรหา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2562
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการสรรหามีการประชุม อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในปี 2562
ได้ประชุมทั้งสิ้น 8 ครั้ง โดยกรรมการสรรหาส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา
ได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการสรรหาแล้ว
8.1.3.4 คณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
คณะกรรมการก าหนดค่ าตอบแทนมี ห น้ าที่ แ ละความรับ ผิ ด ชอบตามระเบี ย บว่าด้ วยคณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทน ดังนี้
(1) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและ
โครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลซึ่งพิจารณาตามผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของบริษัท แนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน
และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(2) พิจารณาค่าตอบแทนให้แก่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และพิจารณาโครงสร้าง
เงิน เดือ นของผู้บ ริหารระดับสูง โดยการพิจารณาต้อ งมีหลั กเกณฑ์ หรือ วิธีการและโครงสร้างที่เป็ นธรรมและสมเห ตุสมผล และในกรณี
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้คานึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานประจาปีด้วย
และเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
(3) ประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และจัดให้มีรายงานผลการปฏิบัติงาน
เพื่อรายงานให้คณะกรรมการทราบ และเปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นเป็นประจาทุกปี
(4)

พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทน เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัย

(5)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

อยู่เสมอ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทนต้อ งเป็นกรรมการอิสระด้วย และมีเลขานุการบริษัททาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ก าหนดค่ า ตอบแทน ซึ ่ง ณ วัน ที ่ 31 ธัน วาคม 2562 คณะกรรมการก าหนดค่า ตอบแทนมี จ านวน 3 คน เป็ น กรรมการอิ ส ระ 2 คน
ประกอบด้วย
นายอัชพร จารุจินดา
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน และรองประธานกรรมการอิสระ
นายพชร อนันตศิลป์
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุมอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง ในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยกรรมการกาหนดค่าตอบแทนที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุก ครั้ง
ทั้งนี้ คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนแล้ว
8.1.3.5 คณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ดังนี้
(1) ก าหนดนโยบายและกรอบการด าเนิ น งานการบริ ห ารความเสี่ ย งของบริ ษั ท ( Risk Management
Framework) รวมถึงให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและฝ่ายจัดการในเรื่องการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร
(2) พิจารณาการกาหนดขอบเขตความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ (Risk Appetite) ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
เพื่ออนุมัติ และกาหนดเกณฑ์และขอบเขตของความเสี่ยง (Risk Metrics and Limit) พร้อมทั้งติดตามอย่างสม่าเสมอ
(3) กากับ ดูแลและสนับสนุน ให้การบริหารความเสี่ยงประสบความสาเร็จในระดับ องค์กรตลอดจนระดั บ
โครงการ (Enterprise-Wide Risk Management) โดยมุ่งเน้นเพิ่มการให้ความสาคัญ และคานึงถึงความเสี่ยง (Risk Awareness) ในแต่ละ
ปัจจัยเพื่อประกอบการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสม
(4) พิ จ ารณาความเสี่ ย งที่ ส าคั ญ ของบริ ษั ท ในระดั บ องค์ ก รที่ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางองค์ ก ร (Corporate
Direction) ในธุรกิจที่ ปตท.สผ. เข้าไปลงทุนในด้านสารวจและผลิตปิโตรเลียม ธุรกิจเกี่ยวเนื่อง และธุรกิจอื่น ๆ โดยให้เสนอแนะวิธีป้องกัน
และวิธีลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ตาม ข้อ (2) พร้อมทั้งติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยง
อย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาวะการดาเนินธุรกิจ
(5) สนับสนุนหน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management Function) ในการประเมินปัจจัยความเสี่ ยง
ที่สาคัญ พร้อมทั้งแนะนาประเด็นความเสี่ยงอื่น ๆ ที่อาจมีผลกระทบในระดับองค์กร เพื่ อให้มีการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อ เนื่อ งและ
มีประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทชั้นนา เพื่อส่งเสริมให้ ปตท.สผ. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจได้ รวมทั้งมอบหมายงานอั นเกี่ยวเนื่อง
กับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ให้แก่หน่วยงานบริหารความเสี่ยงได้โดยตรง
(6) รายงานการกากับผลการประเมินความเสี่ยง และการดาเนินงานเพื่อลดความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ
เพื่อทราบเป็นประจา ในกรณีที่มีเรื่องสาคัญซึ่งกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสาคัญต้องรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาโดยเร็วที่สุด
(7)

เปิดเผยรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไว้ในรายงานประจาปีของบริษัท

(8)

พิจารณาทบทวนเกี่ยวกับระเบียบนี้ เพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

(9)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการมอบหมาย อันเกี่ยวเนื่องกับการบริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ.

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน และต้องเป็นกรรมการอิสระ
อย่ า งน้ อ ย 1 คน และมี หั วหน้ าหน่ว ยงานบริห ารความเสี ่ย งท าหน้า ที ่เป็น เลขานุก ารคณะกรรมการบริห ารความเสี ่ย ง ซึ่ ง ณ วั น ที่
31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีจานวน 6 คน เป็นกรรมการอิสระ 2 คน ประกอบด้วย
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์
นายทวารัฐ สูตะบุตร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ
กรรมการบริห ารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
นายอธิคม เติบศิริ

กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง

โดยนายอธิคม เติบศิริ ดารงตาแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมอย่างน้อยปีละ
4 ครั้ง ในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ซึ่งรวมถึงการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบจานวน 1 ครั้ง กรรมการบริหารความเสี่ยง
ส่วนใหญ่ ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้รายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแล้ว
8.1.3.6 คณะกรรมกำรอิสระ
คณะกรรมการอิสระมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ ดังนี้
(1) เสนอแนะเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัท
และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่แล้วแต่กรณี
(2) ให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทที่พึงปฏิบัติ รวมทั้งให้ความคิดเห็น
ตามบทบาทและหน้าที่ของกรรมการอิสระที่พึงปฏิบัติ เพื่อประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย
(3) สอบทานให้ ปตท.สผ. ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมถึงทบทวนนิยามกรรมการอิสระ
ให้มีความเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมาย
(4)

ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายโดยจะต้องไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ

(5)

พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระเพื่อให้มีความเหมาะสมและทันสมัยอยู่เสมอ

กรรมการ ปตท.สผ. ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. ถือว่าเป็นกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. โดยไม่ต้องมีการประชุมเพื่อแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการอิสระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
มีจานวน 8 คน ประกอบด้วย
นายปรัชญา ภิญญาวัธน์
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
นายอัชพร จารุจินดา
พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
นายบัณ ฑิต เอื้ออาภรณ์
นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์

ประธานกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ

ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระ คณะกรรมการอิสระมีการประชุมอย่างน้อยปีละ 4 ครั้ง และมีเลขานุการ
บริษัททาหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ในปี 2562 ได้ประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง กรรมการอิสระส่วนใหญ่ที่ดารงตาแหน่งอยู่ ณ ขณะนั้น
เข้าร่วมประชุมครบทุกครั้ง และกรรมการอิสระจะไม่ได้รับค่าตอบแทนจากการประชุมคณะกรรมการอิสระ ทั้งนี้ คณะกรรมการอิสระได้
รายงานผลการปฏิบัติงานประจาปีไว้ในรายงานของคณะกรรมการอิสระแล้ว
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
นิยำมกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระของ ปตท.สผ. จะต้องตรวจสอบและรับรองคุณ สมบัติความเป็นอิสระของตนเองว่ามีคุณ สมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ ามตามที่กฎหมายกาหนด และจะต้องมีคุณสมบั ติเพิ่มเติมตามคานิยามที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ซึ่งเข้มกว่า
ที่กฎหมายกาหนดไว้ในเรื่อ งสัดส่วนการถือ หุ้นร้อ ยละ 0.5 (ก.ล.ต. กาหนดร้อ ยละ 1) ตามข้อ (1) รวมทั้งต้อ งมีการทบทวนคุณ สมบัติ
เป็นประจาทุกปีด้วย โดยนิยามกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ ดังนี้
(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย
บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ โดยให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ
ด้วย
(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจา หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอานาจควบคุม
ของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระ
เคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
(3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา
มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรือบุคคลที่จะ
ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
(4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็น
ผู้ถือหุ้นที่มีนัยหรือผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทารายการทางการค้าที่กระทาเป็นปกติเพื่อประกอบ
กิจการการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์ หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงินด้วยการรับ
หรือให้กู้ยืมค้าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทานองเดียวกันซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญา
มีภาระหนี้ที่ต้องชาระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของ ปตท.สผ. หรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไปแล้วแต่จานวนใด
จะต่ากว่า ทั้งนี้ การคานวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคานวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการกากับ
ตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้น
ในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
(5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุมหรือหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญ ชี ซึ่งมีผู้สอบบัญ ชีของ
ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ. สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
(6) ไม่ เป็ น หรือ เคยเป็ น ผู้ ให้ บ ริก ารทางวิช าชี พ ใด ๆ ซึ่ งรวมถึ งการให้ บ ริก ารเป็ น ที่ ป รึก ษากฎหมายหรื อ
ที่ปรึกษาทางการเงินซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจาก ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อานาจควบคุมของ ปตท.สผ. และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้น
จากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
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(7) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจา หรือถือหุ้น
เกินร้อยละหนึ่งของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับ
กิจการของ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อย
(8) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของ ปตท.สผ. ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ ปตท.สผ.
(9)

ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของ ปตท.สผ.

กรรมการอิสระที่มีคุณ สมบัติ ตาม (1) ถึง (9) อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดาเนิน
กิจการของ ปตท.สผ. บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอานาจควบคุมของ ปตท.สผ.
โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision) ได้
อนึ่ ง ค าจ ากั ดความที่ เกี่ ยวข้ องกั บการก าหนดนิ ยามกรรมการอิ สระเป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกาหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ควำมสัมพันธ์ทำงธุรกิจหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำชีพของกรรมกำรอิสระในรอบระยะเวลำบัญชีที่ผ่ำนมำ
– ไม่มี –
8.1.4 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำร
ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ปตท.สผ. เป็ น ประจาทุ กปี ตาม Board Performance Target และแบบประเมิน ผลการปฏิ บั ติงาน เพื่ อ ให้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้
พิจารณาทบทวนผลการปฏิบัติงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ในระหว่างปี และเพิ่มประสิทธิผลการทางาน
แบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. รวมทั้งหมด มี 4 แบบ ได้แก่
(1) แบบการประเมินผลตนเองเป็นรายบุคคลและการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ ประเมินใน 4 หัวข้อ คือ (1) คุณสมบัติ
(2) ความเป็นอิสระ (3) หน้าที่และความรับผิดชอบ และ (4) การพัฒนาทักษะและความรู้ความสามารถ
(2) แบบการประเมิ น ผลคณะกรรมการทั้ งคณะ ประเมิ น ใน 6 หั วข้ อ คื อ (1) นโยบายและการจั ด ท าแผนกลยุ ท ธ์
(2) การปฏิบัติหน้าที่ (3) การกากับดูแลและความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ (4) การประชุม (5) โครงสร้างและคุณสมบัติ และ (6) การพัฒนา
ทักษะและความรู้ความสามารถ
(3) แบบการประเมินผลคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องแต่ละคณะตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่กาหนดในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการเฉพาะเรื่องนั้น ๆ
(4) แบบการประเมินผลประธานกรรมการ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนิน งานของประธานกรรมการตาม
หน้าที่ และความรับผิดชอบที่ กาหนดอยู่ในหลักการกากับดูแ ลกิจการที่ดีสาหรับ บริษั ทจดทะเบียน (CG Code) ปี 2560 ของสานั กงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และการกากับดูแลกิจการที่ดีของกลุ่ม ปตท.สผ. ข้อ 6.3 บทบาทของคณะกรรมการ
และฝ่ายจัดการ เช่น การทาหน้าที่ประธานในที่ ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การกาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ และ
การเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ เป็นต้น
ในปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้ ก าหนด Board Performance Target ประกอบด้ ว ยการประเมิ น ใน 3 ด้ า น ได้ แ ก่
ผลการดาเนินงานของบริษัท การประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี และการเข้าร่วมประชุมของคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งได้ทบทวน
ส่วนที่ 2 หน้า 21
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
แบบประเมิน ผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ เพื่ อ ให้ สอดคล้ อ งตามแนวปฏิ บัติ ที่ดี แ ละ CG Code ของ ก.ล.ต. โดยแบบประเมิ น
ในปี 2562 ทั้ง 4 แบบข้างต้น ยังคงหัวข้อของการประเมิน และระดับการให้คะแนนเช่นเดียวกับปี 2561 คือให้คะแนนจาก 1 ถึง 3 คะแนน
(1 = ต้องปรับปรุง, 2 = ได้มาตรฐาน และ 3 = ดี) อย่างไรก็ดี ได้มีการปรับน้าหนักในแบบประเมิน ผลคณะกรรมการทั้งคณะ โดยปรับเพิ่ม
การให้น้าหนักในหัวข้อนโยบายและการจัดทาแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติหน้าที่ จากร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 30 และปรับลดการให้น้าหนัก
ในหัวข้อ อื่น ๆ เป็นร้อ ยละ 10 เพื่อ ให้ส อดรับกับการปฏิบัติห น้าที่ข องคณะกรรมการที่เน้น การดาเนินงานใน การกาหนดนโยบายและ
วางแผนกลยุทธ์ และการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
นอกจากนี้ ได้มีการปรับและเพิ่มคาถามในแบบประเมิน ได้แก่ 1) การฝึกอบรมและพัฒ นาตนเอง มีการปรับคาถามให้
ครอบคลุมการติดตามและศึกษาหาความรู้ในเรื่องต่าง ๆ ในมุมที่กว้างขึ้น 2) แบบประเมินคณะกรรมการบรรษัทภิบาล ได้เพิ่มคาถามเรื่อง
การให้ข ้อ แนะน าที ่เ ป็น ประโยชน์ต ่อ การพัฒ นา CG และการพัฒ นาอย่า งยั ่ง ยืน ของกลุ ่ม ปตท.สผ. และ 3) แบบประเมิน คณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง ได้เพิ่มเนื้อหาคาถามให้ครอบคลุมถึงการติดตามการดาเนินงานโครงการที่ได้มาใหม่ให้บรรลุผลตามแผนงาน
ที่ได้กาหนดไว้
ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัทในภาพรวมได้ ดังนี้
(1) ผลการประเมินตนเองรายบุคคลปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.88 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.84 จากคะแนน
เต็ม 3.00 คะแนน สาหรับผลการประเมินกรรมการอื่นแบบไขว้ปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.91 ลดลงจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.92 จาก
คะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
(2) ผลการประเมินการปฏิบัติงานของกรรมการทั้งคณะโดยรวมปี 2562 ได้คะแนนเฉลี่ย 2.93 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้
คะแนน 2.92 จากคะแนนเต็ม 3.00 คะแนน
ทั้งนี้ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัทในปี 2562 ยังคงส่วนการประเมินความสัมพันธ์ระหว่าง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการ โดยฝ่ายจัดการได้ประเมินในส่วนนี้ด้วยเช่นกันเพื่ อเป็น Two-way Communication ในการกาหนดแผนการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการต่อไป
(3)
รายละเอียด ดังนี้

ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง 5 คณะ ปี 2562 ได้คะแนนในระดับใกล้เคียงกับระดับดี โดยมี
(3.1)
(3.2)
(3.3)
(3.4)

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้คะแนนเต็ม 3.00 เท่ากับปี 2561
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน ได้คะแนน 2.92 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เท่ากับปี 2561
คณะกรรมการสรรหา ได้คะแนน 2.97 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.94 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน
คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล ได้ คะแนน 2.89 เพิ่ มขึ้นจากปี 2561 ที่ ได้ คะแนน 2.87 จากคะแนนเต็ ม 3
คะแนน
(3.5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ได้คะแนนเต็ม 3.00 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ที่ได้คะแนน 2.98 จากคะแนนเต็ม 3
คะแนน

(4)

ผลการประเมินของประธานกรรมการโดยกรรมการทั้งคณะปี 2562 ได้คะแนน 2.98 จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน เท่ากับ

ปี 2561
ปตท.สผ. ได้รายงานผลการประเมินข้างต้นทั้งหมดให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เพื่อนาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
ที่ได้รับจากการประเมินผลมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานกรรมการ
และฝ่ายจัดการต่อไป อาทิ การจัดสรรเวลาในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการพิจารณาเรื่องระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลในภาพรวม การพัฒนาการวางแผนสืบทอดในตาแหน่งหลัก ๆ ที่สาคัญ (Critical Positions) เป็นต้น ทั้งนี้ กรรมการจะให้
ส่วนที่ 2 หน้า 22
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ความสาคัญ กับการพัฒ นาตนเองโดยการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจการและ
แนวโน้มทางธุรกิจ เช่น การเข้าร่วมสัมมนา การเยี่ยมชมกิจการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นกรรมการ และเปิดกว้างในการสนับสนุนให้มี
การทากิจกรรม (Initiatives) ต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทเติบโตได้อย่างมั่นคงในระยะยาว
8.1.5 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการกาหนดค่ าตอบแทนประเมินผลการปฏิบั ติงานของประธานเจ้าหน้ าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามแบบประเมินผลการปฏิ บั ติงานที่ คณะกรรมการสรรหาก าหนด การประเมิ นผลการปฏิ บัติ งานประจาปีของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ใช้ตามดัชนีวัดผลการดาเนินงานของบริษัท (Corporate KPI) ในแต่ละปีเป็นผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ และนาเสนอผลการประเมินต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อให้มีระบบการถ่วงดุล (Check and Balance) และ
สามารถตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ และช่วยเสริมสร้าง
การกากับดูแลกิจการที่ดีของ ปตท.สผ. รวมถึงสามารถนาผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นได้ต่อไป
8.1.6 กำรประชุมคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดวันประชุมล่วงหน้าในแต่ละปี โดยปกติจะมีการประชุมเดือนละครั้งทุกวันพฤหัสบดีสุดท้าย
ของเดือน รวมปีละ 12 ครั้ง โดยได้แจ้งกาหนดวันประชุมปี 2563 ให้คณะกรรมการทราบตั้งแต่เดือนกันยายน 2562 และกาหนดระเบียบวาระ
ประจาแต่ละเดือนไว้ชัดเจน รวมถึงจัดให้มีการประชุมนัดพิเศษนอกสถานที่ เพื่อพิจารณากาหนดแผนกลยุทธ์ประจาปี ปีละครั้ง นอกจากนี้
จะมีการประชุมเพื่อหารือ ทบทวนแผนกลยุทธ์ให้ เหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยในปี 2562 มีการประชุมคณะกรรมการรวม
20 ครั้ง และเพื่ อ ให้ คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีเวลาในการศึ กษาท าความเข้าใจเนื้อ หาสาระของระเบียบวาระการประชุม โดยปกติ
เลขานุการบริษัทจะส่งหนังสือเชิญประชุม พร้อมระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลประกอบถึงกรรมการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทาการก่อน
วันประชุม เว้นแต่ในกรณีมีเหตุจาเป็นที่ข้อมูลยังมีไม่เพียงพอ หรือเรียกประชุมเร่งด่วน นอกจากนี้ จะมีการส่งระเบียบวาระการประชุมผ่าน
ระบบ Application Software ของอุปกรณ์ สื่อสารที่ทันสมัย เพื่ออานวยความสะดวกให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการมีความรวดเร็ว
ในการเข้าถึงข้อมูลได้ทันท่วงที และลดขั้นตอน ระยะเวลา รวมถึงลดการใช้กระดาษได้เป็นอย่างมากในรอบปีอีกด้วย
โดยปกติ ประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และ
เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณาเรื่องที่จะนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. และกรรมการแต่ละคนมีความเป็นอิสระที่จะเสนอ
เรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมได้
ระเบี ยบวาระการประชุม คณะกรรมการบริษั ทจะแบ่ งเป็นหมวดหมู่ชัดเจนและมีระเบียบวาระพิจารณาติด ตามผลการ
ดาเนินงานและการใช้งบประมาณเป็นประจา ซึ่งระเบียบวาระประจาของการประชุมที่สาคัญ มีดังนี้
เดือน
มกราคม

ระเบียบวำระประจำ
• การเตรียมเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ได้แก่
(1) งบการเงินก่อนการตรวจสอบประจาปี
(2) การจ่ายเงินปันผล
(3) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
(4) ค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
• หลักการประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการ ปตท.สผ.

กุมภาพันธ์

• แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปีและรายงานประจาปี

ส่วนที่ 2 หน้า 23
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
เดือน
มีนาคม
เมษายน

ระเบียบวำระประจำ
• ความพร้อมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
• การแต่งตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
• การประเมินผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี

พฤษภาคม

• ทิศทางและแนวนโยบายการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี

กรกฎาคม

• การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี)

กันยายน
พฤศจิกายน

• กาหนดการประชุมประจาปี
• แผนธุรกิจ แผนการลงทุน 5 ปี และงบประมาณรายจ่ายประจาปี
• ดัชนีวัดผลการดาเนินงาน และ Performance Agreement ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
• แผนการจัดหาประจาปี

ธันวาคม

• การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ปตท.สผ. คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง และประธานกรรมการประจาปี
• การประเมินผลการปฏิบัติงาน และงบประมาณการขึ้นเงินเดือนตามผลงานและการจ่ายเงินรางวัลประจาปี

ในการประชุม ประธานกรรมการจะจัดสรรเวลาอย่างเพียงพอ เพื่อเปิดโอกาสให้กรรมการได้แสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ
โดยมีผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมด้วย เพื่อตอบข้อซักถามและให้ข้อมูลเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์และรับทราบข้อคิดเห็นของคณะกรรมการ
เพื่อนาไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปกติการประชุมแต่ละครั้งจะใช้เวลาประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและ
เลขานุการบริษัททาหน้าที่ในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อการปฏิบัติที่ถูกต้อง และเป็น
ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม รวมถึงจัดเก็บข้อมูลหรือเอกสารเกี่ยวกับการประชุมอย่างถูกต้องครบถ้วน
การประชุมของคณะกรรมการ ปตท.สผ. ใช้มติเสียงข้างมาก โดยกรรมการหนึ่งคนมีหนึ่งเสียง กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด
จะไม่เข้าร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิอ อกเสียงลงคะแนนในเรื่อ งนั้น หากคะแนนเสียงเท่ากัน ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ทั้งนี้ ในกรณีต่อไปนี้จะต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
(1) การขายหรือโอนกิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญให้แก่บุคคลอื่น
(2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ ปตท.สผ.
(3) การทา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของ ปตท.สผ. ทั้งหมดหรือบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมาย
ให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของ ปตท.สผ. หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(4) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
(5) การเพิ่มทุน การลดทุน การออกหุ้นกู้ การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
(6) ในกรณีที่ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจาหน่ายไป
ซึ่งทรัพย์สินของบริษัทหรือบริษัทย่อย ตามความหมายที่กาหนดตามกฎหมายหลัก ทรัพ ย์แ ละประกาศที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้บังคับกับการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทจดทะเบียน แล้วแต่กรณี
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. ครอบคลุมสาระสาคัญต่าง ๆ อย่างครบถ้วน โดยเรื่องเพื่อพิจารณามีการลงมติ
เป็นมติที่เป็นเอกฉันท์ทั้งหมด มีการบันทึกรายชื่อกรรมการที่เข้าประชุม กรรมการที่ลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุม ชื่อผู้ให้ข้อคิดเห็น หรื อคาถาม
คาตอบ และคาชี้แจงที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบันทึกข้อคิดเห็น คาถาม คาตอบ หรือคาชี้แจงไว้อย่างชัดเจน และมีการจัดเก็บรายงา นการประชุม
ส่วนที่ 2 หน้า 24
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คณะกรรมการ ปตท.สผ. และเอกสารประกอบอย่างเป็นระบบ มีการรักษาความปลอดภัยอย่างดี โดยปกติ คณะกรรมการ ปตท.สผ. เข้าร่วม
การประชุมทุกคนทุกครั้ง หากมีเหตุจาเป็นไม่สามารถมาประชุมได้ กรรมการจะมีหนังสือลาการประชุมต่อประธานกรรมการ พร้อมทั้งระบุ
เหตุผลที่จาเป็นอย่างครบถ้วน โดยประธานกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มการประชุมทุกครั้ง โดยบริษัทได้รายงานจานวนครั้งของ
การเข้าร่วมประชุมของกรรมการเป็นรายบุคคลไว้ด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการได้มีการประชุมกันเองโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้ง ในปี 2562 เพื่อติดตามงานของฝ่ายจัดการ และ
อภิปรายปัญ หาต่าง ๆ จากผลการดาเนินงานในช่วงปี 2562 โดยได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทราบถึง
ผลการประชุม เพื่อนาผลดังกล่าวไปพิจารณาดาเนินการต่อไปด้วย

ส่วนที่ 2 หน้า 25

รำยชื่อกรรมกำร

1. นายปรัชญา
2. นายอัชพร
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์
4. นายเศรษฐพุฒิ
5. พลตรี นิมิตต์
6. นายทวารัฐ
7. นายปิติพันธ์
8. นายบัณฑิต
9. นางสาวเพ็ญจันทร์
10. นายชาญศิลป์
11. นายพชร
12. นายเดชาภิวัฒน์
13. นายอธิคม
14. นางอังครัตน์
15. นายพงศธร

1
2
3

ภิญญาวัธน์
จารุจินดา
อุบล
สุทธิวาทนฤพุฒิ
สุวรรณรัฐ
สูตะบุตร
เทพปฏิมากรณ์
เอื้ออาภรณ์
จริเกษม
ตรีนุชกร
อนันตศิลป์
ณ สงขลา1
เติบศิร2ิ
เพรียบจริยวัฒน์3
ทวีสิน

คณะกรรมกำร
บริษัท

คณะกรรมกำร
อิสระ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
โดยไม่มี
บรรษัทภิบำล
ตรวจสอบ
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
ฝ่ำยจัดกำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี
20 ครั้ง
20/20
20/20
20/20
19/20
13/20
18/20
20/20
18/20
20/20
15/20
19/20
11/19
4/4
4/4
20/20

4 ครั้ง
4/4
4/4
4/4
4/4
4/4
3/4
3/4
2/2
-

2 ครั้ง
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
1/2
-

5 ครั้ง
5/5
5/5
2/2
-

15 ครั้ง
15/15
14/15
9/15
4/4
-

4 ครั้ง
4/4
4/4
3/4
-

8 ครั้ง
8/8
8/8
1/1
8/8
-

14 ครั้ง
14/14
12/14
13/14
14/14
13/14
3/4
-

กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทั้งปี
1 ครั้ง
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1
1/1

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562
นายอธิคม เติบศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562

ส่วนที่ 2 หน้า 26
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

8.1.7 จำนวนครั้งกำรเข้ำร่วมประชุมของกรรมกำรบริษัทในปี 2562
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รำยชื่อกรรมกำร

1. นายวิรัตน์
2. นางสาวปนัดดา

5

คณะกรรมกำร
อิสระ

คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร คณะกรรมกำร
โดยไม่มี
บรรษัทภิบำล
ตรวจสอบ
กำหนด
สรรหำ
บริหำร
ฝ่ำยจัดกำร
ค่ำตอบแทน
ควำมเสี่ยง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี กำรประชุมทั้งปี
20 ครั้ง

4 ครั้ง

15/15
11/11

2/2

2 ครั้ง
5 ครั้ง
15 ครั้ง
กรรมกำรที่ครบวำระหรือลำออกระหว่ำงปี 2562
2/2
1/1
3/3
8/8

กำรประชุม
สำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562
จำนวนครั้ง
กำรประชุมทั้งปี

4 ครั้ง

8 ครั้ง

14 ครั้ง

1 ครั้ง

-

-

8/9
-

1/1
1/1

นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 และข้อมูลจานวนหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ที่มีผลเป็นการลาออก
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 และข้อมูลจานวนหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ที่มีผลเป็นการลาออก
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เอื้อนฤมิต4
กนกวัฒน์5

คณะกรรมกำร
บริษัท

125
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8.1.8 รำยงำนกำรถือครองหลักทรัพย์ของกรรมกำร ปตท.สผ. คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสำมีภริยำ และบุตรที่
ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2562
จำนวนหุ้นสำมัญ
รำยชื่อกรรมกำร
ณ วันที่
ณ วันที่
เพิ่ม / (ลด)
31 ธันวำคม 2561
31 ธันวำคม 2562
ระหว่ำงปี
1. นายปรัชญา

ภิญญาวัธน์

15,000

15,000

-

2. นายอัชพร

จารุจินดา

-

-

-

3. พลเรือเอก ธนะรัตน์

อุบล

-

-

-

4. นายเศรษฐพุฒิ

สุทธิวาทนฤพุฒิ

-

-

-

5. พลตรี นิมิตต์

สุวรรณรัฐ

-

-

-

6. นายทวารัฐ

สูตะบุตร

-

-

-

7. นายปิติพันธ์

เทพปฏิมากรณ์

-

-

-

8. นายบัณฑิต

เอื้ออาภรณ์

-

-

-

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

4,587

4,587

-

9. นางสาวเพ็ญจันทร์

จริเกษม

10,000

10,000

-

10. นายชาญศิลป์

ตรีนุชกร

-

-

-

11. นายพชร

อนันตศิลป์

-

-

-

12. นายเดชาภิวัฒน์

ณ สงขลา1

N/A

-

N/A

13. นายอธิคม

เติบศิริ2

N/A

-

N/A

14. นางอังครัตน์

เพรียบจริยวัฒน์3

N/A

-

N/A

81,037

101,037

20,000

15. นายพงศธร
ทวีสิน
กรรมกำรที่ครบวำระหรือลำออกระหว่ำงปี 2562
1. นายวิรัตน์

เอื้อนฤมิต4

-

-

-

2. นางสาวปนัดดา

กนกวัฒน์5

30,000

30,000

-

นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา ได้รับเลือกตัง้ เป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2562
นายอธิคม เติบศิริ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารความเสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
3
นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ และแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
4
นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2562 และข้อมูลจานวนหุ้นข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่
ที่มีผลเป็นการลาออก
5
นางสาวปนัดดา กนกวัฒน์ ลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2562 และข้อมูลจานวนหุ้น
ข้างต้นเป็นข้อมูล ณ วันที่ที่มีผลเป็นการลาออก
1
2
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
8.2

ผู้บริหาร

ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 19 คน ซึ่งประวัติโดยย่อและ
ประสบการณ์ในช่วงที่ผ่านมาปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
รายชื่อและจานวนหุ้น ปตท.สผ. ของผู้บริหาร คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
รำยชื่อผู้บริหำร

2
3
4
5
6

ณ วันที่
1 มกรำคม 2562

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี

1. นายพงศธร

ทวีสิน1

81,037

101,037

20,000

2. นายมนตรี

ลาวัลย์ชัยกุล2

19,550

32,050

12,500

3. นายวุฒิพล

ท้วมภูมิงาม3

60,050

15,650

(44,400)

4. นายกนก

อินทรวิจิตร

40,231

41,531

1,300

5. นายชยงค์

บริสุทธิ์สวัสดิ์4

55,096

55,096

-

6. นายสัมฤทธิ์

สาเนียง

2,500

7,000

4,500

7. นางสุจิตรา

สุวรรณสินพันธุ์

106,465

106,465

-

300

300

-

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

1

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

8. นายยงยศ

ครองพาณิชย์

106,445

106,445

-

9. นางนาถฤดี

โฆสิตาภัย5

107,457

107,457

-

คู่สมรส/ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภริยา

10,000

10,000

-

10. นายสุขสันต์

องค์วิเศษ6

27,681

27,681

-

11. นางสาวจรูญศรี

วันเกิดผล

73,228

73,228

-

12. นางชนมาศ

ศาสนนันทน์7

45,411

45,411

-

13. นางเนตรสุดา

ผูกเกษร

86,005

66,005

(20,000)

14. นายอนุตรา

บุนนาค

-

-

-

15. นางสาวประถมาภรณ์

ดีศีลธรรม

53,249

53,249

-

16. นายเสริมศักดิ์

สัจจะวรรณกุล8

45,215

45,215

-

ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่ สารวจและผลิตปิโตรเลียม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ทั้ งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม
2562 ได้ควบรวมตาแหน่งข้างต้นและเปลีย่ นชื่อตาแหน่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กากับดูแลและบริหารการเปลีย่ นแปลงองค์กร ตั้งแต่วนั ที่ 1 มกราคม 2563
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563
ได้รับแต่งตั้งเป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563

ส่วนที่ 2 หน้า 29
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

รำยชื่อผู้บริหำร
17. นางมนไศล

จำนวนหุ้นสำมัญ
ณ วันที่
1 มกรำคม 2563

ณ วันที่
1 มกรำคม 2562

เพิ่ม / (ลด)
ระหว่ำงปี

ทองสาริ7

N/A

100,480

N/A

8

18. นางสาวนุชอนงค์

แสงแก้ว

N/A

4,605

N/A

19. นางญาดา

วุฒิวร9

N/A

50

N/A

56,604

56,604

-

-

-

-

40,078

19,287

(20,800)

ผู้บริหำรที่พ้นจำกตำแหน่งหรือโยกย้ำยระหว่ำงปี 2562
1. นางสาวกาญจนันท์

ปาณานนท์101

2. นางมณีญาณ์

ศรีสุขุมบวรชัย112

3. นายชัชวาล

เอี่ยมศิริ1293

8.3

เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท
8.3.1 เลขำนุกำรคณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางประณต ติราศัย อดีตรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ให้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เพื่อเป็นศูนย์กลาง (Focal Point) ระหว่าง
คณะกรรมการบริษัทกับฝ่ายจัดการ ให้คาปรึกษาและคาแนะนาแก่คณะกรรมการในการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ และเป็นผู้รับผิดชอบหลัก (Accountable) ในการตรวจสอบเอกสารวาระการประชุมและรายงานการประชุม
คณะกรรมการบริษัทก่อนจัดส่งให้คณะกรรมการ รวมถึงบริหารงานเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและการเตรียมความพร้อมให้กับคณะกรรมการ
สาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยนางประณต จบการศึกษาด้านกฎหมาย เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูงที่จะสนับสนุน
การทาหน้าที่ของคณะกรรมการได้อย่างเหมาะสม
8.3.2 เลขำนุกำรบริษัท
คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางมณีญาณ์ ศรีสุขุมบวรชัย รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการ
บริษัท ให้ดารงตาแหน่งเลขานุการบริษัท และปฏิบัติหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เลขานุการคณะกรรมการสรรหา เลขานุการ
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และเลขานุการคณะกรรมการอิสระ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 โดยนางมณีญ าณ์ จบการศึกษาด้าน
บัญชี และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประสบการณ์อื่น ๆ ในงานเลขานุการบริษัท และได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่สาคัญที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน โดยรายละเอียดข้อมูลประวัติและการอบรมของเลขานุการบริษัทปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
71
8

9
10
11
12

ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562
ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2562
จากนั้นเปลี่ยนแปลงชื่อตาแหน่งเป็น รักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและแผนการเงินองค์กร สายงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2563
ได้รับแต่งตั้งเป็นรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
สิ้นสุดการปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์ สายงานการเงิน กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วั นที่ 11 กรกฎาคม
2562
สิ้นสุดการปฏิบัติงานในตาแหน่งผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี สายงานบัญชี กลุ่มงานการเงินและการบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562
เกษียณอายุจากตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2562
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เลขานุการบริษัทได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดในพระราชบัญ ญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการจัดทาและเก็บ
รักษาเอกสารสาคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจาปีของบริษัท รวมถึงเก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร
และจัดส่งสาเนาให้ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบตามที่กฎหมายกาหนด
นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้
•
ให้คาแนะนา ดูแลประสานงาน และติดตามให้คณะกรรมการบริษัทมีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท
มติคณะกรรมการและมติผู้ถือหุ้น ข้อกาหนดทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
•
ดาเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการเฉพาะเรื่องและประชุมผู้ถือหุ้น
•
จัดให้มีการปฐมนิเทศ ให้คาแนะนาแก่กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
•
เสนอแนะหลักสูตรการฝึกอบรมที่จาเป็นและเหมาะสมให้แก่คณะกรรมการ
•
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในบริษัทให้ปฏิบัติต ามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกับ
หน่วยงานภายนอกที่กากับดูแลบริษัทจดทะเบียน
•
กากับดูแลการจัดการบริษัทย่อย รวมถึงการจัดทาและการเก็บรักษาเอกสารที่สาคัญของบริษัทย่อย
•
ส่งเสริมให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. และติดตามให้มีการปฏิบัติตามหลักการดังกล่าว รวมทั้งมีการทบทวนการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย แนวทางปฏิบัติของสากลและบริษัทชั้นนาต่าง ๆ เป็นประจา
•
ดู แลให้ บริษั ทปฏิ บั ติ ต่ อผู้ ถื อหุ้ นทุ กรายอย่ างเท่ าเที ยมกั น เป็ นธรรม และเป็ นไปตามข้ อกฎหมาย และเสริ มสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ถือหุ้นรายย่อย
•
เป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานเรื่องร้องเรียนกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อมีเรื่องร้องเรียนผ่านเข้ามาในระบบ
การรับเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ.
•
หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท
8.4

ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
8.4.1 ค่ำตอบแทนกรรมกำรและกรรมกำรเฉพำะเรื่อง

ปตท.สผ. ได้กาหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยมีคณะกรรมการ
กาหนดค่าตอบแทนทาหน้าที่พิจารณาทบทวน โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับค่าตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มี
ขนาดใกล้เคียงกัน ผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของบริษัท รวมทั้งขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวม
และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้น ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่องปี 2562 เป็นต้นไป ตามข้อเสนอของคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และได้มีมติอนุมัติ ดังนี้
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 40,000 บาท/คน และจ่ายเต็มเดือน
(2)

ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 50,000 บาท/คน กรณีที่มาประชุม

(3) โบนัสกรรมการ ให้คณะกรรมการทั้งคณะได้รับโบนัส ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.2
ของกาไรสุทธิปีนั้น ๆ จากงบการเงินรวมของบริษัท โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท
(4)

ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้นร้อยละ 25
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง
ค่าตอบแทนคณะกรรมการเฉพาะเรื่องตามข้อบังคับของบริษัท (Standing Sub-Committee) ให้ได้รับในอัตรา ดังนี้
(1)

ได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท/คน/ครั้ง กรณีที่เข้าร่วมประชุม

(2)

ประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับสูงขึ้นร้อยละ 25

ค่าตอบแทนอื่น ๆ ของกรรมการ ปตท.สผ.
– ไม่มี –
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รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการเฉพาะเรื่องเป็นรายบุคคล ในส่วนที่เป็นค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัสกรรมการ รวมทั้งค่าตอบแทนรวมในปี 2562
ปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
ค่ำตอบแทน
คณะกรรมกำรบริษัท

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยประชุม

1,250,000
1,000,000
1,000,000
950,000
650,000
900,000
1,000,000
900,000
1,000,000
750,000

843,750
585,000
-

รำยชื่อกรรมกำร

1. นายปรัชญา
2. นายอัชพร
3. พลเรือเอก ธนะรัตน์
4. นายเศรษฐพุฒิ
5. พลตรี นิมิตต์
6. นายทวารัฐ
7. นายปิติพันธ์
8. นายบัณฑิต
9. นางสาวเพ็ญจันทร์
10. นายชาญศิลป์

ภิญญาวัธน์
จารุจินดา
อุบล
สุทธิวาทนฤพุฒิ
สุวรรณรัฐ
สูตะบุตร
เทพปฏิมากรณ์
เอื้ออาภรณ์
จริเกษม
ตรีนุชกร

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

ค่ำเบี้ยประชุม

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เสี่ยง
ค่ำเบี้ยประชุม

โบนัส
กรรมกำร
ปี 2562
ที่บริษัทจ่ำย
ในปี 2563

360,000
360,000
45,000
450,000
-

787,500
540,000
585,000
630,000
585,000
-

4,918,033
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426
3,934,426

คณะกรรมกำร
สรรหำ

ค่ำเบี้ยประชุม

คณะกรรมกำร
กำหนด
ค่ำตอบแทน
ค่ำเบี้ยประชุม

281,250
225,000
-

225,000
180,000
-

รวม

6,768,033
6,483,176
5,875,676
7,096,926
5,964,426
5,899,426
6,314,426
5,764,426
5,999,426
5,164,426
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คณะกรรมกำรบริษัท
รำยชื่อกรรมกำร

11. นายพชร
12. นายเดชาภิวัฒน์
13. นายอธิคม
14. นางอังครัตน์
15. นายพงศธร

อนันตศิลป์
ณ สงขลา
เติบศิริ
เพรียบจริยวัฒน์
ทวีสิน

1. นายวิรัตน์
2. นางสาวปนัดดา

เอื้อนฤมิต
กนกวัฒน์
รวม

ค่ำตอบแทน
รำยเดือน
480,000
480,000
120,000
120,000
480,000

ค่ำเบี้ยประชุม

320,000
280,000
7,200,000

750,000
550,000
13,600,000

950,000
550,000
200,000
200,000
1,000,000

คณะกรรมกำร
ตรวจสอบ

คณะกรรมกำร
บรรษัทภิบำล

ค่ำเบี้ยประชุม

ค่ำเบี้ยประชุม

405,000
180,000
90,000
กรรมกำรลำออกระหว่ำงปี 2562
360,000
135,000
2,373,750
731,250

ค่ำเบี้ยประชุม

คณะกรรมกำร
บริหำรควำม
เสี่ยง
ค่ำเบี้ยประชุม

โบนัส
กรรมกำร
ปี 2562
ที่บริษัทจ่ำย
ในปี 2563

135,000
-

-

135,000
-

3,934,426
3,772,737
991,691
991,691
3,934,426

5,499,426
5,207,737
1,446,691
1,581,691
5,414,426

540,000

1,215,000

360,000
3,622,500

2,619,358
2,015,720
58,587,916

4,049,358
3,340,720
87,870,416

คณะกรรมกำร
กำหนด
ค่ำตอบแทน
ค่ำเบี้ยประชุม

คณะกรรมกำร
สรรหำ

รวม

หมายเหตุ:
(1)
(2)
(3)

มติที่ประชุมสามัญประจาปี 2562 กาหนดให้กรรมการได้รับโบนัสปี 2562 ถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นในปีนั้น ๆ โดยได้รับร้อยละ 0.2 ของกาไรสุทธิปีนั้นจากงบการเงินรวมของบริษัท แต่ไม่เกินวงเงินปีละ 60 ล้านบาท
นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ได้ส่งคืนค่าตอบแทนกรรมการในปี 2562 ให้กับ บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน) (ปตท.) ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาจ้างบริหาร ในตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปตท.สผ. มีการจัดรถบริษัทให้ประธานกรรมการเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในขณะดารงตาแหน่งประธานกรรมการ ปตท.สผ. เท่านั้น
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8.4.2 นโยบำยค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
บริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ ปตท.สผ. เป็ นกลไกในการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิต ปิโตรเลียมหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ. ตามเงื่อนไขทางธุรกิจและเงื่อนไขการลงทุนต่าง ๆ โดย ปตท.สผ. จะพิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารเข้าเป็นกรรมการ
บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม เพื่อให้การดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมเป็นไปตามกรอบนโยบายและทิศทางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
ของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดให้มีนโยบายการจ่า ยค่าตอบแทนกรรมการบริษัทย่อ ย และบริษัทร่วม โดยพิจารณาจากบทบาทและ
อานาจของคณะกรรมการบริษั ทย่อ ย หรือ บริษัทร่วม และขนาดการลงทุน ตลอดจนปัจจัยความเสี่ยงของธุร กิจ ทั้งนี้ผู้บริหารในฐานะ
กรรมการบริษัทย่อยหรือบริษัทร่วมสามารถรับค่าตอบแทนตามนโยบายค่าตอบแทนของบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วมนั้น ๆ ที่มีการกาหนดไว้
8.4.3 ค่ำตอบแทนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
ค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีการกาหนดอย่างเหมาะสม ภายใต้หลักเกณฑ์ที่
ชัดเจนและโปร่งใส ซึ่งการพิจารณากาหนดค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการ
และโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนจะเป็น ผู้พิจารณาทบทวนค่าตอบแทนของประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร รวมถึงค่าตอบแทนทั้งแบบระยะสั้น และแบบระยะยาว เพื่อเสนอคณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาอนุมัติโดยพิจารณา
จากผลการปฏิบัติงาน ผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. แนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกันที่มีขน าดใกล้เคียงกัน
รวมทั้งสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ และสภาวการณ์เศรษฐกิจโดยรวมด้วย
โดยอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้า หน้าที่บ ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อ ค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บ ริหารระดับสู ง
คิดเป็นอัตราประมาณ 1.5 : 1 และอัตราค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงาน
ทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 10 : 1
8.4.4 ค่ำตอบแทนผู้บริหำรระดับสูง
คณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนจะก าหนดหลั ก เกณฑ์ หรื อ วิ ธี ก ารก าหนดโครงสร้ า งเงิ น เดื อ น ที่ เป็ น ธรรมและ
สมเหตุสมผลกับกิจการ และสามารถสะท้อนถึงการดาเนินงานของ ปตท.สผ. และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งโครงสร้างเงินเดือนผู้บริหารระดับสูง ของ ปตท.สผ. จะกาหนดโดยเทียบเคียงจากหลักเกณฑ์ วิธีการ อั ตราการจ่ายและผลการ
สารวจค่าตอบแทนของบริษัทชั้นนา ซึ่งอยู่ในธุรกิจ/อุตสาหกรรมปิโตรเลียม โดยเปรียบเทียบจากหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการกาหนดอัตราค่าตอบแทน
รายบุคคล ในการปรั บเงินเดือนประจาปีของผู้บริหารระดับสูง จะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานรายบุคคล และผลการดาเนินงานข อง
ปตท.สผ. นอกจากนี้ ยังพิจารณาประกอบกับผลการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ล่วงหน้าของแต่ละสายงานหรือกลุ่ มงานแล้วแต่
กรณีด้วย
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านค่าตอบแทนกับบริษัทชั้นนาซึ่งอยู่ในธุรกิจเดียวกัน ปตท.สผ. ได้จัดให้มีการสารวจ
ค่าตอบแทนระหว่างบริษัทชั้นนาในธุรกิจเดียวกันเป็นประจาทุกปี เพื่อให้มีข้อ มูลที่ เพียงพอในการนาเสนอต่อ คณะกรรมการ ปตท.สผ.
ถึงสถานะปัจจุบันของการกาหนดนโยบายเพื่อแข่งขันด้านค่าตอบแทนของ ปตท.สผ. กับบริษัทอื่นที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งในกรณีที่มี
ความจาเป็นต้องปรับปรุง หากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราและวิธีการจ่ายในตลาดที่แตกต่างจากเดิมไปมากอย่างมีนัยสาคัญ
โดยอัตราค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูงต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมด คิดเป็นอัตราประมาณ 7.4 : 1
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กับผู้บริหารระดับสูง มีดังนี้
จำนวนรำย
161

เงินเดือน
โบนัส
ค่าตอบแทนอื่น ๆ4
รวม

ปี 2561
จำนวนเงินรวม (บำท)
จำนวนรำย
105,475,290
111
75,388,0872
14,474,373
195,337,750

ปี 2562
จำนวนเงินรวม (บำท)
98,178,140
67,328,5863
13,481,237
178,987,963

ในปี 2562 ผลตอบแทนรวม (เงินเดือน โบนัส และเงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ) ของพนักงาน ปตท.สผ. และบริษัทย่อย
รวมทั้งค่าจ้างของพนักงานปฏิบัติงานสมทบเป็นจานวนทั้งสิ้น 9,942,200,332 บาท
8.5 บุคลากร
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีจานวนพนักงานและลูกจ้างประจา รวมทั้งพนักงานปฏิบัติงานสมทบ จานวน
ทั้งสิ้น 4,449 คน โดยแบ่งตามประเภทของพนักงาน ดังต่อไปนี้
จานวนพนักงาน1
ประเภท
พนักงานประจาชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย
พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ
พนักงานท้องถิ่นของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
พนักงานปฏิบัติงานสมทบจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. และบริษัทร่วมทุน
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1

จำนวน (คน)
2,077
1,292
77
998
5
4,449

อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่รวมพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ และพนักงานของบริษัทรับเหมาช่วง

ผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และตาแหน่งเทียบเท่า และผู้บริหารระดับสูงจาก ปตท.
ที่มาปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.สผ.
2
โบนัสปี 2561 ที่จ่ายในปี 2562 (จ่ายเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์)
3
โบนัสปี 2562 (จ่ายเดือนมกราคม 2563)
4
เงินสมทบกองทุนสารองเลี้ยงชีพ
1
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
จานวนพนักงานในแต่ละกลุ่มงานหลัก1
2

กลุ่มงำน

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

พนักงำน
พนักงำน
พนักงำน
ประจำ
สัญญำจ้ำง สัญญำจ้ำง
ชำวไทย
ชำวไทย ชำวต่ำงชำติ
54
8
2

พนักงำน
ปฏิบัติงำน
สมทบ
2
-

พนักงำน
ท้องถิ่น

กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร

72

54

2

1

-

กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตามนโยบาย

91

27

-

1

-

กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์ การพัฒนา และปฏิบัติการหลุมเจาะ

373

265

15

35

-

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี

146

128

-

-

-

กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ

227

47

21

8

-

กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน

948

701

34

948

5

กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

79

10

2

1

-

สายงานตรวจสอบ

13

1

-

-

-

3

9

-

-

-

71

42

1

2

-

2,077

1,292

77

998

5

สายงานความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
สายงานทรัพยากรบุคคล
รวมทั้งสิ้น
หมายเหตุ

1
2

อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
อ้างอิงตามโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ไม่รวมพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ และพนักงานของบริษัทรับเหมาช่วง

จานวนพนักงานโดยแบ่งตามสัญชาติและสถานที่ปฏิบัติงาน1
ประเทศไทย

หมายเหตุ

1

ต่ำงประเทศ

ทั่วโลก

อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
จานวนพนักงานโดยแบ่งตามเพศและช่วงอายุ1

หมายเหตุ

1

อ้างอิงข้อมูลของพนักงานที่แสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

การเปลี่ยนแปลงจานวนพนักงาน
จำนวนพนักงำนเข้ำ1

จำนวนพนักงำนออก1

พนักงานประจาชาวไทย

55

34

พนักงานสัญญาจ้างชาวไทย2

81

53

พนักงานสัญญาจ้างชาวต่างชาติ

7

10

127

68

0

0

พนักงานท้องถิ่น
พนักงานปฏิบัติงานสมทบ
หมายเหตุ

1
2

ข้อมูลของพนักงานที่ถูกแสดงในฐานข้อมูลของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
พนักงานสัญญาจ้างไม่รวมพนักงานจ้างเหมาบริการ (Outsourced Staff) เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ และพนักงานของบริษัทรับเหมาช่วง
ไม่รวมพนักงานเข้า-ออก อันเกิดจากซื้อขายกิจการ (M&A)

สาหรับอัตราการออก 1 ของพนักงานทั้งหมดของ ปตท.สผ. ในปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 3.7 และมีอัตราการออกแบบสมัครใจของ
พนักงานทั้งหมดระหว่างปี 2558 – 2562 ดังนี้
อัตราการลาออกแบบสมัครใจของพนักงาน
ปี 2558
6.3%
หมายเหตุ

1
2

ปี 2559 2
5.9%

ปี 2560 2
3.9%

ปี 2561
3.7%

ปี 2562
2.5%

ได้แก่ การลาออกแบบสมัครใจ เลิกจ้าง เกษียณอายุก่อนกาหนด เกษียณอายุ เสียชีวิต
ได้แก่ การลาออกและการเกษียณอายุก่อนครบกาหนดในปี 2559, 2560
ไม่รวมพนักงานเข้า-ออก อันเกิดจากซื้อขายกิจการ (M&A)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
8.5.1 นโยบำยในกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคล
เพื่อพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรและบุคลากรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติของ ปตท.สผ. ให้พร้อมรองรับการเติบโต
ทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ปรับปรุงระบบและกระบวนการพัฒนาบุคลากร โดยนาแนวทางการฝึกอบรมและพัฒนาแบบ
มุ่งพัฒนาขีดความสามารถ (Competency - Based Training and Development) มาใช้อย่างจริงจัง โดยเน้นหลักการพัฒนา 70 : 20 : 10
(70% On-the-Job Training : 20% Coaching and Mentoring : 10% Formal Training) เพื่อ เร่งรัด ให้การพัฒ นาบุคลากรมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทได้จัดให้มีการพัฒนาพนักงานในรูปแบบต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
(1) จัดฝึกอบรมภายในและภายนอก
ปตท.สผ. สนับสนุนให้พนักงานและผู้บริหารทุกระดับได้มีโอกาสพัฒนาขีดความสามารถผ่านการฝึกอบรมและพัฒนา
ภายในองค์กรและกับสถาบันต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตรทางด้านเทคนิค หลักสูตรเฉพาะด้านตามตาแหน่งงาน
หลักสูตรทางด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE) เช่น ทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ ทักษะภาษาต่างประเทศ
ทักษะการบริหารจัดการ และการพัฒนาภาวะผู้นา และในปี 2562 บริษัทยังมีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลาการอย่างต่อเนื่องเพื่อสนับสนุน
การเปลี่ยนแปลงองค์กรให้ทันต่อความความเปลี่ยนแปลงภายนอกโดยนาเทคโนโลยี ดิจิทัลเข้ามาใช้ ปรับเปลี่ยนวิธีการทางานให้คล่องตัว
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงได้จัดทาแผนและเริ่มดาเนินการพัฒนาบุ คลากรให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เช่น
การพั ฒ นาทักษะและขีดความสามารถของผู้บริหารเพื่ อ ให้สอดรับ กับแนวโน้ม ยุคใหม่ การพั ฒ นาและส่งเสริมพฤติกรรมหลักที่สาคั ญ
4 พฤติกรรม เพื่อส่งเสริมการเติบโตขององค์กร ทักษะทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และแนวคิดในการทางานแบบ Agile เป็นต้น
(2) จัดทาโปรแกรมฝึกอบรมและพัฒนาระยะยาว
เพื่อ เตรียมพนักงานให้ พร้อ มปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ตามระยะเวลาที่กาหนด ปตท.สผ. ได้จัดให้มี หลักสูตร
ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานระยะยาว 1 – 3 ปี ตามแผนพัฒนารายบุคคล โดยส่งพนักงานเข้ารับการฝึกงานในรูปแบบ on-the-job training
ผ่ านการปฏิ บั ติ งานในโครงการต่ าง ๆ ของบริษั ท หรือ ปฏิ บั ติ งานสมทบกั บ บริ ษั ท ร่ว มทุ น หรือ บริษั ท Services Company ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ บริษัทยังจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงสาหรับพนักงานสายเทคนิคเพื่อสอนงานและให้คาแนะนาแก่พนักงานในระหว่ าง
ดาเนินการตามแผนพัฒนาด้วย
(3) สนับสนุนทุนการศึกษาให้พนักงานเข้ารับการศึกษาระดับปริญญาโท
ปตท.สผ. ได้ ส นั บ สนุ น ทุ น การศึ ก ษาแก่ พ นั ก งานเพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริญ ญาโท ในมหาวิ ท ยาลั ย ชั้ น น าทั่ วโลก
ในสาขาวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1) สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม
2) สาขาวิศวกรรมศาสตร์ปิโตรเลียม
3) สาขาวิศวกรรมศาสตร์
4) สาขาวิศวกรรมการเจาะและหลุมเจาะ
5) สาขาดิจิตัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่พนักงานเพื่อศึกษาต่อ ระดับปริญญาโทในมหาวิทยาลัยและ
สถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงในประเทศไทย ในสาขาวิชาดังต่อไปนี้
1) สาขาการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
2) สาขาธรณีศาสตร์ปิโตรเลียม (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ในปี 2562 ปตท.สผ. มี การลงทุน ด้านการพั ฒ นาบุค ลากรเป็ นมู ลค่า รวมทั้งสิ้น 267,478,109 บาท โดยมี จานวนชั่วโมง
ในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานกว่า 190,000 ชั่วโมง ซึ่งคิดเป็นจานวนชั่วโมงการฝึกอบรมและพัฒนาโดยเฉลี่ย 43 ชั่วโมงต่อพนักงาน 1 คน
ต่อปี อีกทั้งมีพนักงานได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Competency Development Plan หรือ ICDP) คิดเป็นร้อยละ
100 ของพนักงานที่มีแผนพัฒนาในปีที่ผ่านมาทั้งหมด ทาให้ ปตท.สผ. สามารถพัฒนาขีดความสามารถของพนักงานได้สูงขึ้นโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 4.15 ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ร้อยละ 3
ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการวัดผลตอบแทนการลงทุนด้านการพัฒนาบุคลากรจากมูลค่าการลงทุนทั้งในด้านเวลาและค่าใช้จ่ายที่ใช้
ในกิจกรรมการพัฒนาต่อผลประกอบการ กาลังการผลิต ระยะเวลาในการเตรียมความพร้อมพนักงานแรกเข้าสายเทคนิคให้สามารถปฏิบัติงาน
และตั ด สิ น ใจได้ ด้ ว ยตนเอง (Time-to-autonomy) และระยะเวลาการเตรี ย มความพร้ อ มพนั ก งานระดั บ บริ ห ารขึ้ น ด ารงต าแหน่ ง
เป้าหมาย และมีการพิจารณาหลักเกณฑ์เพิ่มเติมเพื่อให้สามารถวัดผลได้อย่ างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยดัชนีชี้วัดเหล่านี้จะถูกนามาใช้
ในการประเมินและปรับปรุงกิจกรรมการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ 2 หน้า 40

PRF#5_9_การกํากับดูแลกิจการ_2562_format_final

9. การกำ�กับดูแลกิจการ

การกำ
�กับดูแ2020
ลกิจการ
25 Feb

139

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

9. การกากับดูแลกิจการ
9.1

นโยบายการกากับดูแลกิจการ

คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและมุ่งมั่นดาเนินธุรกิจโดยยึดถือปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถนาพา ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม” และสร้างความเชื่อมั่น
แก่ผู้ ถือหุ้นและผู้ มีส่วนได้ เสียทุ กฝ่าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัท ภิบาลกากับ ดูแ ลและส่งเสริมให้
การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้อ งกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งพัฒ นายกระดับ
มาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศให้อยู่ในระดับสากลเสมอ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนาไปใช้ในการ
ทางานอย่างมี ประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ให้ความสาคัญ อย่างยิ่งกับการขยายการกากับดูแลกิจการที่ ดีให้
ครอบคลุมไปยังโครงการลงทุนใหม่ ๆ ที่ ปตท.สผ. ได้เข้าซื้อกิจการ โดยให้มีการวางแผนล่วงหน้าร่วมกับคณะทางานที่ดูแลเรื่องการเปลี่ยน
ผ่า น (Transition) และก าหนดแผนงานที่ ชั ด เจน ตลอดจนมี ก ารติ ด ตามผลโดยให้ มี ก ารรายงานความก้า วหน้ า ของการด าเนิ น การต่ อ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นประจา รวมทั้งได้กาหนดให้จัดทาแผนกลยุทธ์และเป้าหมายระยะยาวด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable
Development) นาเสนอต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. พร้อมการรายงานผลความก้าวหน้าของการดาเนินการเป็นประจา และด้วยความมุ่งมั่น
ที่จะพัฒนาด้านการกากับดูแลกิจการอย่างต่อเนื่องนั้น ทาให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้รับรางวัล Board of the Year Award 2018 ระดับ
Silver สาหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า 100,000 ล้านบาท จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
รวมทั้งทาให้ ปตท.สผ. ได้รับการยอมรับทั้ งในระดับประเทศและระดับนานาชาติดังปรากฏในหัวข้อ “รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกากับดูแล
กิจการที่ดี”
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้มีการพิจารณาและทบทวนการนาหลักปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (Corporate Governance Code หรือ “CG Code”) ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้
อย่างเหมาะสมตามบริบทของธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ในฐานะผู้นาขององค์กรและมีความเข้าใจเป็นอย่างดี
ถึงประโยชน์และการนาหลักปฏิบัติตาม CG Code ไปใช้ในองค์กร รวมทั้งได้มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษัทภิ บาลกากับดูแลให้มี
การปฏิบัติตามหลักปฏิบัติใน CG Code เพื่อให้มั่นใจว่า มีกระบวนการที่ได้ปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจ และนาไปสู่ผลการปฏิบัติที่สร้างคุณค่า
ให้แก่กิจการอย่างยั่งยืน โดย ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตาม CG Code รวมทั้งแนวปฏิบัติสากลหรือดีกว่า ซึ่งเป็นที่ยอมรับมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
9.1.1 สิทธิของผู้ถือหุ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่ำงเท่ำเทียมกัน
ปตท.สผ. ตระหนักและให้ความสาคัญ กับสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อ ผู้ถือ หุ้นอย่างเท่าเทียมกัน จึงได้กาหนดใน
การก ากั บดู แ ลกิ จการที่ดี ถึงแนวทางดาเนิน การต่ าง ๆ เพื่ อ สร้างความมั่น ใจว่าผู้ถื อ หุ้ นได้ รับ การคุ้ม ครองสิท ธิขั้นพื้ น ฐานทั้ งหมด เช่ น
การซื้ อ ขายหรื อ โอนหุ้ น การแสดงสิ ท ธิ ค วามเป็ น เจ้ า ของในหุ้ น ที่ ต นถื อ อยู่ การเข้ า ร่ ว มการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น หรื อ มอบฉั น ทะให้ ผู้ อื่ น
เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน การใช้สิทธิลงคะแนนในเรื่องที่สาคัญ ๆ ที่คณะกรรมการต้องนาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
เช่น การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตาแหน่งตามวาระ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการทุกรูปแบบ การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการ
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี การทารายการที่ เกี่ยวโยงกัน หรือรายการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่มีขนาดเป็นสาระสาคัญตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือเรื่องอื่นใดที่มีผลกระทบต่อ ปตท.สผ. อย่างมีนัยสาคัญ เป็นต้น รวมทั้งการได้รับส่วนแบ่งในกาไร/
เงินปันผล และการได้รับข้อมูลของ ปตท.สผ. อย่างเพียงพอ ทันเวลา และเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีหุ้นสามัญเพียงชนิดเดียว โดยทุกหุ้น
มีสิทธิออกเสียงหนึ่งเสียงเท่ากันทุกหุ้น โดย ปตท.สผ. ได้ส่งเสริมสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนี้
(1) กำรจั ด ประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจำปี : ปตท.สผ. ได้ ส่งเสริมสิ ท ธิข องผู้ ถือ หุ้ น และปรับ ปรุงการดาเนิ น การ
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 ได้ดาเนินการที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

25 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ก่อนกำรประชุม
(1.1) เปิดโอกาสและได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณากาหนดเป็นระเบียบวาระการประชุมหรือเสนอชื่อ
บุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมเพื่อ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน ถึง 17 ธันวาคม 2561
รวมถึงแจ้งหลักเกณฑ์การพิจารณาที่ชัดเจนผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย โดยเรื่องหรือบุคคลที่ได้รับ
การเสนอชื่อจะได้รับการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ ปตท.สผ. กาหนด ซึ่งจะเป็น การกลั่นกรองระเบียบวาระที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ และเป็น
ประโยชน์อย่างแท้จริงกับ ปตท.สผ. รวมถึงเป็นการคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมผ่านคณะกรรมการสรรหา ก่อนนาเสนอคณะกรรมการ
ปตท.สผ. พิจารณาต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการจะแจ้งผลการพิจารณาพร้อมเหตุผลให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งปี 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้น
เสนอเรื่องใด ๆ หรือชื่อบุคคลใด ๆ มายัง ปตท.สผ.
(1.2) เปิ ด เผยก าหนดวั น ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทราบล่ ว งหน้ า ประมาณ 2 เดื อ น
ก่อนวันประชุม โดยแจ้งทันที เมื่ อคณะกรรมการ ปตท.สผ. มีมติกาหนดวันประชุมตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2562 รวมทั้งได้แจ้งกาหนดวัน
ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมและสิทธิในการรับเงินปันผลล่วงหน้าในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ด้วย
(1.3) เผยแพร่ห นั งสื อ เชิ ญ ประชุม ทั้ งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษบนเว็บ ไซต์ ปตท.สผ. ล่ วงหน้ าอย่ างน้ อ ย
30 วันก่อ นวันประชุม ตั้งแต่วันที่ 27 กุม ภาพันธ์ 2562 โดยหนังสือ เชิญ ประชุมมีร ายละเอียดของระเบียบวาระการประชุมและเอกสาร
ประกอบอย่างเพียงพอและครบถ้วนต่อการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น รวมทั้งระบุชัดเจนว่า เป็นเรื่องเสนอเพื่อทราบหรือเพื่ออนุมัติ พร้อมความเห็น
ของคณะกรรมการ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการประชุม เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและการมอบฉันทะ พร้อมแนบ
หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่กระทรวงพาณิชย์กาหนด เพื่อ รักษาสิทธิในการเข้าประชุม แผนที่ของสถานที่ประชุม และได้จัดส่งหนังสือ
เชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น 21 วันล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วย
(1.4) เสนอรายชื่อของกรรมการอิสระ 3 คน ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ
แก่ ก รรมการอิ ส ระคนใดคนหนึ่ ง โดยชี้ แ จงให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ ท ราบด้ ว ยว่ า กรรมการแต่ ล ะคนมี ส่ ว นได้ เสี ย ในระเบี ย บวาระใดบ้ า ง เช่ น
ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการอิสระที่ครบวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งอีกวาระหนึ่ง ถือว่า
มีส่วนได้เสียในเรื่อ งนี้ (แต่ไม่ถือ ว่ามีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ) หรือในระเบียบวาระพิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการที่ถือ ว่ากรรมการเป็นผู้ มี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษและไม่สามารถใช้สิทธิออกเสียงในระเบียบวาระนี้ตามจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ได้ เป็นต้น ปตท.สผ. แนะนาให้ผู้ถือหุ้นใช้
หนังสือมอบฉันทะรูปแบบที่สามารถกาหนดทิศทางการลงคะแนนได้ เพื่อสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นสามารถกาหนดการลงคะแนนเสียงได้เอง
(1.5) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้า
ก่ อ นวั น ประชุ ม เพื่ อ ให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ได้ รั บ ประโยชน์ สู ง สุ ด จากการประชุ ม และรั ก ษาสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องผู้ ถื อ หุ้ น ด้ ว ย และได้ ร วบรวมเพื่ อ
ตอบคาถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งบันทึกในรายงานการประชุมด้วย
กำรดำเนินกำรในวันประชุม
(1.1) จัดการประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 5
ศู น ย์ ก ารค้ า เซ็ น ทรั ล พลาซา ลาดพร้ าว กรุ งเทพฯ โดย ปตท.สผ. ได้ พิ จ ารณาก าหนดวั น เวลา และสถานที่ ป ระชุ ม ที่ ส ะดวกต่ อ การ
เข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น และได้นาเทคโนโลยีและระบบบาร์โค้ดมาใช้กับการประชุมทั้งการลงทะเบียน การนับคะแนน และการแสดงผล
เพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นยา และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมและเพียงพอเพื่ออานวยความสะดวก โดยเปิด
ให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนเวลาประชุมประมาณ 4 ชั่วโมง และจัดเตรียมอากรแสตมป์ให้กับผู้ถือหุ้นที่ต้องการมอบฉันทะด้วย
(1.2) กรรมการทุกคนเข้าร่วมประชุมครบจานวน 15 คน ประธานกรรมการทาหน้าที่ประธานในที่ประชุม ประธาน
กรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มงานการเงินและบัญชีและกลุ่มงาน
อื่น ๆ ร่วมชี้แจงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของระเบียบวาระต่าง ๆ รวมถึงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี
ส่วนที่ 2 หน้า 42

PRF#5_9_การกํากับดูแลกิจการ_2562_format_final

25 Feb 2020
การกำ�กับดูแลกิจการ

141

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ที่ปรึกษากฎหมายที่เป็นอิสระจากภายนอก (Inspector) จากบริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จากัด อาสาพิทักษ์สิทธิ และผู้ถือหุ้นที่
เป็นอาสาสมัคร ทาหน้าที่เป็นสักขีพ ยานในการนับคะแนน ได้เข้าร่วมประชุมด้วย โดยประธานกรรมการดาเนินการประชุมให้เป็นไปตาม
ข้อบังคับของ ปตท.สผ. และลาดับระเบียบวาระตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมโดยไม่เพิ่มระเบียบวาระอื่น จัดสรรเวลาการประชุมสาหรับ
แต่ละระเบียบวาระอย่างเหมาะสม และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นและซักถามอย่างทั่วถึงในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ ระเบียบวาระและ
บริษัท ก่อนลงคะแนนและสรุปมติที่ประชุม
(1.3) ได้มีก ารชี้แ จงจานวนและสั ดส่วนของผู้ ถือ หุ้น ที่เข้าประชุมด้ วยตนเองและผู้ถือ หุ้น ที่ม อบฉั นทะ วิธีการ
ประชุม การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนอย่างชัดเจนตามข้อบังคับของ ปตท.สผ. ก่อนเริ่มประชุม และได้จัดให้มีบัตรลงคะแนน
ในทุกระเบียบวาระ ทั้งเห็นด้ วย ไม่ เห็น ด้วย และงดออกเสียง และให้ลงคะแนนเสียงแยกแต่ละเรื่อ งอย่างชัดเจน โดยใช้ระบบบาร์โค้ ด
ในการนับคะแนน เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วและความถู กต้อ งแม่น ยา ก่อ นแสดงผลสรุปของคะแนนเสียงทุกระเบียบวาระอย่างชัดเจน
ในห้ อ งประชุ ม ตามกฎหมายและข้ อ บั งคั บ ของบริษั ท ตลอดจนได้ จั ด ให้ มี อ าสาสมั ค รจากผู้ ถื อ หุ้ น และที่ ป รึก ษากฎหมายที่ เป็ น อิ ส ระ
จากภายนอกมาเป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง รวมทั้งจัดเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่พยานการนับคะแนนลงชื่อไว้ เป็นหลักฐาน
เพื่อใช้อ้างอิงหรือตรวจสอบในภายหลังด้วย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมผู้ถือหุ้นภายหลังเริ่มการประชุมแล้ว มีสิทธิออกเสียง
และลงคะแนนในระเบียบวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้มีการลงมติ และนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่ระเบียบวาระที่ได้เข้าประชุม
เป็นต้นไป
(1.4) จัดทาข้อมูลที่นาเสนอในการประชุมเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่แปลภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นต่างชาติที่มาประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน
(1.5) จั ด ให้ มี ที่ ป รึ ก ษากฎหมายที่ เป็ น อิ ส ระจากภายนอก (Inspector) เพื่ อ ท าหน้ า ที่ ดู แ ลและสอบทาน
ให้มั่ นใจว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้ น เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อ บังคับ ของ ปตท.สผ. รวมทั้งขั้นตอนตามที่ ประธาน
ในที่ประชุมแจ้ง ตั้งแต่กระบวนการตรวจสอบเอกสารของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม องค์ประชุม ผู้ที่มีส่วนได้เสีย
ไม่ ได้ ใช้ สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง วิ ธี ก ารลงคะแนน และการนั บ คะแนนเสี ย ง รวมถึ ง ดู แ ลให้ มี ก ารเก็ บ บั ต รยื น ยั น การลงคะแนนจากผู้ ถื อ หุ้ น
ที่เข้าประชุม และตรวจสอบผลของมติและผลของการลงคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนว่าถูกต้อง
หลังกำรประชุม
(1.1) เปิ ด เผยมติ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พร้อ มผลการลงคะแนนเสี ย งของทุ ก ระเบี ย บทั น ที ในวัน ประ ชุ ม ภายหลั ง
เสร็จสิ้นการประชุมผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
(1.2) บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างถูกต้องและครบถ้วนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและนับคะแนน ข้อมูลที่นาเสนอ คาถาม/คาตอบ คาชี้แจงและข้อคิดเห็นโดยสรุปที่เกี่ยวข้องกับกิจการและระเบียบวาระ
การประชุม มติที่ประชุมซึ่งระบุคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย (ถ้ามี) รวมทั้งรายชื่อกรรมการและผู้บริ หาร
ที่เข้าประชุม และได้ นาส่งรายงานการประชุมให้แก่กระทรวงพาณิ ชย์ ตลาดหลักทรัพ ย์ฯ และสานัก งาน ก.ล.ต. ภายใน 14 วัน นับแต่
วันประชุม รวมทั้งนาส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับทราบผลการประชุมและสามารถทักท้วงหรือแก้ไขรายงาน
การประชุมได้ภ ายในเวลาที่กฎหมายกาหนด นอกจากนี้ ยัง ได้เผยแพร่รายงานการประชุมพร้อ มภาพและเสีย งของการประชุมผู้ถือ หุ้ น
ทั้งภาษาไทยและภาษาอั งกฤษบนเว็บ ไซต์ ข อง ปตท.สผ. ด้ วย โดยในปี 2562 ไม่ มี ผู้ถื อ หุ้ น โต้ แ ย้ งผลการลงคะแนนเสี ยงและรายงาน
การประชุม
(2) กำรให้ ข้ อมู ล ที่ สำคั ญ และจำเป็ น สำหรับ ผู้ถื อ หุ้น : ปตท.สผ. เผยแพร่ข้อ มูล ให้แ ก่ผู้ ถือ หุ้ นอย่างชัดเจนและ
ทันต่อ เหตุการณ์ ทั้งเรื่อ งที่กฎหมายกาหนดและเรื่องที่บริษัทพิจารณาเห็น ว่ามีความจาเป็นที่ผู้ถือ หุ้นควรได้รับทราบ ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์ฯ สื่อหรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เปิดเผยโครงสร้างการถือ หุ้นในบริษัทย่อยและบริษั ทร่วมอย่างชัดเจนรวมทั้งผู้ถือหุ้นที่มี
อานาจควบคุมบริษัท (ปตท.) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ปตท.สผ. มีโครงสร้างการดาเนินงานที่มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้ ปตท.สผ. ไม่มี
การถือหุ้นไขว้ หรือมีโครงสร้างการถือหุ้นแบบพีระมิด
(3) กำรสร้ำงควำมเข้ำใจในธุรกิจและควำมผูกพันระยะยำวกับผู้ถือหุ้น: ปตท.สผ. ได้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อผู้ถือหุ้นและสังคมโดยรวมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นและผู้ที่สนใจในธุรกิจของ ปตท.สผ. มีความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะการดา เนิน
ธุรกิจในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมซึ่งเป็นธุรกิจที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวแตกต่างจากธุรกิจอื่น ๆ และได้รู้จักพร้อมมีส่วนร่วมในโครงการ
เพื่อสังคมของ ปตท.สผ. รวมทั้งมีความมั่นใจในการลงทุนกับบริษัทในระยะยาว ซึ่งในปี 2562 ได้จัดกิจกรรมที่สาคัญ ดังนี้
(3.1) กิจกรรมเยี่ยมชมกิจการและโครงการเพื่ อสังคมของ ปตท.สผ. โดยให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายที่สนใจอย่าง
เท่าเทียมกัน ประกอบด้วย
(3.1.1) การเยี่ยมชมโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม ตั้งอยู่ในอาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
และโครงการเพื่อสังคมที่ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปูบ้านหัวเขา ที่ตาบลหัวเขา อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์ การเรียนรู้ต้นแบบ
ของการพัฒนาความรู้ด้านการเพาะฟักพันธุ์ลูกปูคืนสู่ธรรมชาติของ ปตท.สผ. โดยจัดให้กับผู้ถือหุ้นจานวน 100 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มละ
50 คน เมื่อวันที่ 12 และ 13 มิถุนายน 2562
(3.1.2) การเยี่ยมชมโครงการเอส 1 ที่แหล่งน้ามันสิริกิติ์ จังหวัดกาแพงเพชร และการเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์
ของชุมชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการภายใต้การสนับสนุนในโครงการเพื่อสังคมของ ปตท.สผ. สาหรับผู้ถือหุ้นจานวน 241 คน แบ่งเป็น 4 กลุ่ม
กลุ่มละประมาณ 60 คน เมื่อวันที่ 5, 6, 19 และ 20 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่ยังไม่เคยเข้า ร่วมเยี่ยมชมโครงการแห่งนี้และ
ผู้ถือหุ้นที่เคยเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการแห่งนี้แล้ว และสมัครใจรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตนเอง ซึ่งเป็นไปตามข้อแนะนาของ
ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
(3.2) การเผยแพร่ PTTEP Newsletter รายไตรมาส โดยเป็ นการเพิ่มช่องทางในการนาเสนอข่าวสารต่าง ๆ ของ
ปตท.สผ. ได้แก่ ผลการดาเนินงาน ความคืบหน้าของโครงการที่สาคัญ การดาเนินการด้านกิจกรรมเพื่อสังคมและบรรษัทภิบาล ซึ่งรวมถึง
การนาเสนอข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น กลยุทธ์เรื่องการเปลี่ยนแปลงองค์กร หรือ Transformation ของ ปตท.สผ. ข้อมูลการพัฒนา
องค์ความรู้เรื่องเทคโนโลยีโดยการจัดตั้งบริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จากัด นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลเรื่องการแจ้งเรื่อง ร้องเรียน
ซึ่งเป็นเครื่องมือป้องกันคอร์รัปชันและการประพฤติผิดในองค์กร โดยเผยแพร่ให้กับผู้ถือหุ้น นั กลงทุน และประชาชนทั่วไปทราบบนเว็บไซต์
ของ ปตท.สผ. และจัดส่งข้อมูลในรูปแบบหนังสือทางไปรษณีย์และ E-Newsletter ทางอีเมลให้กับผู้ถือหุ้นที่แจ้งความประสงค์ไว้ด้วย
(4) กำรให้ควำมสำคัญและดูแลผู้ถือหุ้นทุกรำย: ปตท.สผ. จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นทุกรายสามารถติดต่ อขอข้อมูล
ได้โดยตรงทางอีเมลของกรรมการอิสระ (IndependentDirector@pttep.com) ในเรื่องต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมของกรรมการ การกากับดูแลกิจการที่ดี
และการตรวจสอบ เป็นต้น และผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอข้อมูลได้โดยตรงจากเลขานุการบริษัท (CorporateSecretary@pttep.com) หรือหน่วยงาน
นักลงทุนสัมพันธ์ (IR@pttep.com) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังให้ความสาคัญกับการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและจริยธรรมในการสร้าง
ความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่องค์กร เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแลอย่างยั่งยืน
และเหมาะสม โดยใช้เครื่องมือบริหารจัดการที่ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับในการติดตามวัดผล
(5) มำตรกำรป้องกันกำรใช้ข้อมูลภำยใน
ปตท.สผ. กากับดูแลการใช้ข้อมูลภายในอย่างเคร่งครัด โดยกาหนดไว้ในการกากับดูแลกิ จการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายในอย่างชัดเจน สอดคล้องกับกฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์ และมีการทบทวน
อย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเสมอภาคต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกราย โดยได้ดาเนินการที่สาคัญ ดังนี้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(5.1) คณะกรรมการบริษั ทมอบหมายให้ฝ่ ายบรรษั ทภิ บาล การปฏิ บั ติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุ มภายใน
(Governance, Compliance and Internal Control Department) เป็นหน่วยงานกลางในการกากับดูแลมาตรการป้องกันการใช้ข้อมูลภายใน
ของ ปตท.สผ. รวมถึงจัดทารายชื่อบุคคลวงใน (Insider List) ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่เกี่ยวข้อง
(5.2) แจ้งกฎเกณฑ์และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการใช้ข้อมูลภายในให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ได้รับทราบอย่างสม่าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. รวมทั้งจัดการอบรมให้กับพนักงานเพื่อให้ มั่นใจว่า กฎเกณฑ์และนโยบาย
ดังกล่าวเป็นที่รับทราบและปฏิบัติตาม รวมทั้งป้องกันการหาประโยชน์จากข้อมูลภายในให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น และได้กาหนดบทลงโทษ
ทางวินัยในเรื่องนี้ไว้อ ย่างชัดเจน รวมทั้งให้ผู้บังคับบัญ ชาในฐานะที่เป็นผู้นาและเป็นตัวอย่างที่ดี ( CG Leader) กาชับหรือ ให้คาแนะนา
บุคลากรของตนด้วย ซึ่งในปี 2562 ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานการกระทาผิดในเรื่องดังกล่าว
(5.3) ห้ามซื้อขายหลักทรัพย์ในระหว่างช่วงเวลาที่ ปตท.สผ. จะมีการเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่อาจมีผลกระทบต่อ
ราคาหุ้นของ ปตท.สผ. (Blackout Period) โดยฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในจะแจ้งให้กรรมการ ผู้บริหาร
ตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี รวมทั้งผู้บริหารและพนักงานอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่ง
ได้ รับทราบข้อมูลภายในที่สาคัญ ให้งดซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. เป็ นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ กาหนด โดยให้ รวมถึงการซื้อ ขาย
หลั ก ทรั พ ย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่ ส มรส บุ ต รที่ ยั ง ไม่ บ รรลุ นิ ติ ภ าวะ ไม่ ว่ า จะเป็ น การซื้ อ หรื อ ขายโดยทางตรงหรื อ ทางอ้ อ ม เช่ น
เมื่อจะมีการเปิดเผยข้อมูลงบการเงินหรือผลการดาเนินงาน หรือการเข้าลงทุนในโครงการที่สาคัญ หากมีการฝ่าฝืนจะมีความผิดทางวินัยด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการยังได้กาหนดนโยบายเพิ่มเติมโดยให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี หลีกเลี่ยงการซื้อขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. นอกช่วงเวลา Blackout
Period ด้วย โดยให้ร วมถึงการซื้อ ขายหลักทรัพย์ ปตท.สผ. โดยตนเอง คู่ สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิ ติภ าวะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อ หรือ ขาย
โดยทางตรงหรือ ทางอ้อ ม โดยหากมีความจาเป็นต้องแจ้ง ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน อย่างน้อ ย
2 วันทาการก่อนการซื้อขาย
(5.4) ให้กรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป และผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงิน
และการบัญชี รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ต่อฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในเพิ่มเติมจาก
หน้าที่ในการรายงานต่อสานักงาน ก.ล.ต. เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการทราบเป็นรายเดือนสาหรับใช้ ติดตามผลการปฏิบัติตาม
จริยธรรมธุรกิจเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน อีกทั้งเปิดเผยการถือหลักทรัพย์ของกรรมการ ผู้บริหารตั้งแต่ระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ
ผู้บริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการอาวุโสในกลุ่มงานการเงินและการบัญชี ในรายงานประจาปีอย่างครบถ้วนตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด
9.1.2 บทบำทของผู้มีส่วนได้เสีย
คณะกรรมการได้อ นุมั ติ พั นธกิจของกลุ่ ม ปตท.สผ. โดยให้ ความส าคัญ กับ สิ ทธิ แ ละการสร้างคุ ณ ค่ า แก่ ผู้มี ส่ วนได้เสี ย
ซึ่งมีใจความหลักสาคัญ ได้แก่ ปตท.สผ. มุ่งมั่นดาเนินธุรกิจทั่วโลก เพื่อสร้างความมั่นคงด้านพลังงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณ ค่าอย่าง
ยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในทางปฏิบัติ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายนอกและภายใน ตั้งแต่ผู้ถือหุ้น
ลูกค้า พนักงาน รัฐบาล ผู้ร่วมทุน สังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ผู้ค้า เจ้าหนี้ คู่แข่ง ขนบธรรมเนียมประเพณี และสิทธิมนุษยชน โดยกาหนด
แนวทาง การปฏิบัติเป็นลายลักษณ์อักษรในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งได้กาหนดกรอบความ
ประพฤติด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงการสร้างความสมดุลแก่ผู้มีส่วนได้เสียไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึง
ช่องทางติดต่อ สื่อสารและรับข้อร้องเรียนข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
9.1.2.1 กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ควำมสำคัญ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ความสาคัญในการกากับดูแลองค์กรให้มีการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส เป็นธรรม และ
ไม่รับความเสี่ยงในเรื่องการทุ จริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ไม่ว่าทางตรงหรือ ทางอ้อ ม (Zero Tolerance on any form of corruption) โดยมี
กลไกในการกากับ ดูแลในแต่ละภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
(Good Corporate Governance and Business Ethics of PTTEP Group หรือ CG&BE) ซึ่ ง เป็ น ระเบี ย บของกลุ่ ม ปตท.สผ. ที่ ทุ ก คนใน
องค์กรตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อยในกลุ่ม ปตท.สผ. ต้องลงนามพันธสัญญา ยึดมั่นปฏิบัติ
ตาม รวมถึงมีมาตรการในการสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้เกี่ยวข้องกับกลุ่ม ปตท.สผ. เช่น ผู้ค้าและผู้ร่วมทุน ปฏิบัติตาม CG&BE และจัดให้ มี
แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันที่มีมาตรฐานในระดับเดียวกับ ปตท.สผ. ด้วย
ปตท.สผ. เชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ ต้องมีโครงสร้างการกากับดูแลที่ ดี โดยมี
ระบบโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจน มีการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม ตลอดจนมีการกากับดูแล
ให้มีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง รวมถึงการตรวจสอบที่อิสระและมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามที่กาหนดไว้
ใน CG&BE โดยมี ก รรมการและผู้ บ ริห ารในทุ ก ระดั บ เป็ น ผู้ น าการปฏิ บั ติ (CG Leader) ซึ่ง คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลทาหน้าที่ในการติดตามดูแลการปฏิบัติตาม CG&BE รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอรฺรัปชัน โดยมี
แผนกบรรษัทภิบาลและผู้ถือหุ้นสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน สายงานเลขานุการบริษัท
เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติตาม CG&BE และมาตรการป้องกันการคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยมีการ
รายงานความคืบหน้าของการดาเนินการต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ CG&BE
ได้จัดทาอย่างเป็นลายลักษณ์ อักษรตามหลักการควบคุมภายใน และจัดพิมพ์เผยแพร่ใ ห้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องทั้งฉบับภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ และภาษาพม่า รวมทั้งเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ ข อง ปตท.สผ. ซึ่งผู้ที่ สนใจสามารถดาวน์ โหลดเอกสารฉบั บ เต็ ม เพื่ อ ศึก ษา
เพิ่มเติมได้ และได้มีการประกาศใช้ “แนวทางการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการคอร์รัปชัน ” เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจมีความเสี่ยงด้านคอร์รัปชัน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการควบคุมภายในของ ปตท.สผ.
นอกจากนี้ เพื่ อ สร้างมาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติ งานอย่างโปร่งใสและลดโอกาสในการเกิด ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ กลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือนโยบาย “No Gift Policy” อย่างต่อเนื่องและประกาศให้บุคคลภายนอกทราบอย่างชัดเจนว่าบุคลากรของ
กลุ่ม ปตท.สผ. จะไม่รับ ของขวัญ การเลี้ยง หรือประโยชน์อื่นใดในทุกโอกาส รวมทั้งกาหนดให้ Integrity & Ethics เป็นค่านิยมหนึ่งของ
องค์กร และปลูกฝังให้ทุกคนในองค์กรถือปฏิบัติด้วย
ขอบเขตของนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดให้ CG&BE เป็ นนโยบายการต่ อ ต้ านการทุ จริต คอร์รัป ชัน ของกลุ่ ม ปตท.สผ. โดยมี เนื้ อ หา
ที่กาหนดหลักการ แนวปฏิบัติ และตัวอย่างที่ชัดเจนในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไว้ทั้งหมด เช่น การกาหนด
โครงสร้ า งการก ากั บ ดู แ ลที่ ร ะบุ ไว้ ในส่ ว นการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Corporate Governance) รวมถึ งการก าหนดแนวปฏิ บั ติ ในเรื่ อ ง
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การจัดหาและสัญญา การป้องกันการฟอกเงิน ความเป็นกลางทางการเมือง การใช้และการรักษาข้อมูลและ
ทรัพย์สิน รวมถึงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะไว้ในส่วนของจริยธรรมธุรกิจ (Business Ethics) โดย CG&BE
มีสภาพบังคับที่ชัดเจนกับกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของ ปตท.สผ. และบริษัทย่อย ผู้ค้าของกลุ่ม ปตท.สผ. ที่ได้ลงนามตกลงที่จะปฏิบัติตน
ให้สอดคล้องกับ CG&BE ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้ร่วมทุนมีมาตรฐานการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจที่เหมาะสม
ปตท.สผ. ได้กาหนดนิยามเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันไว้โดยยึดหลักการและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ
กฎหมายต่างประเทศ โดยพิจารณาที่เจตนาเป็นหลักว่า การดาเนินการใด ๆ เพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. นั้น ต้องไม่มีเจตนาให้มีการใช้
อานาจหน้าที่ของตนหรือของบุคคลอื่ นโดยไม่ชอบเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่ไม่ควรได้ ซึ่งผิดกฎหมาย และ/หรือขัดต่อ กฎระเบียบของกลุ่ม
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ปตท.สผ. โดยรวมถึ งการคอร์รัป ชั น ในทุ ก รูป แบบที่ ก ระท าในฐานะผู้ ให้ หรือ ผู้ รับ หรือ ผ่า นตั วแทน อย่ างไรก็ ดี ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง
ความส าคั ญ ว่ า บางกิ จ กรรม เช่ น การบริจ าคเพื่ อ การกุ ศ ล (Not-for-Profit Donation) การเป็ น ผู้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น (Sponsor) การจ่ า ย
ค่าอานวยความสะดวก (Facilitation Payment) อาจมีโอกาสเสี่ยงที่จะถูกใช้เป็นช่องทางคอร์รัปชัน ดังนั้น ในการกาหนดนิยาม “คอร์รัปชัน”
จึงได้มีการกล่าวถึงกิจกรรมข้างต้น เพื่อให้ผู้ที่จะดาเนินการมีความระมัดระวังเป็นพิเศษในกิจกรรมเหล่านี้ โดย ปตท.สผ. ไม่มีการบริจาค
ให้กับพรรคการเมือง เพื่อสนับสนุนการหาเสียงเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นหรือระดับประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการและแนวปฏิบัติของ
จริยธรรมธุรกิจเรื่องความเป็นกลางทางการเมือง
มำตรกำรและหลักกำรในกำรนำไปปฏิบัติ
การดาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน มีความเกี่ยวข้องกับระบบควบคุมภายใน การบริห าร
ความเสี่ยง การกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การตรวจสอบ รวมถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและจริยธรรมขององค์กร ซึ่งมีหน่วยงานที่มี
หน้า ที่รับ ผิด ชอบดูแ ลในแต่ล ะเรื่อ ง ปตท.สผ. จึงได้มีก ารกาหนดรูป แบบการควบคุม ภายในและการบริห ารความเสี่ยงตามหลักการ
วางแนวป้องกันในสามระดับ (3 Lines of Defense) ได้แก่
(1) ผู้รับผิดชอบระดับแรก (First Line of Defense) คือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องกากับดูแลงานของตนให้มี
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม ตลอดจนปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน โดยผู้รับผิดชอบ
ในระดับแรกจะได้รับการฝึกอบรมเพื่อให้มั่นใจว่า มีความรู้เพียงพอและพร้อมที่จะปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนและเผชิญกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(2) ผู้ รับ ผิ ด ชอบระดั บ ที่ ส อง (Second Line of Defense) คื อ หน่ วยงานที่ รับ ผิ ด ชอบในภาพรวมเกี่ ย วกั บ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ และนโยบายต่าง ๆ ที่ใช้ในองค์กร และทาหน้าที่ในการกาหนดกฎเกณฑ์รวมทั้งกากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ดังกล่าว เช่น หน่วยงานบรรษัทภิบาล (Governance) หน่วยงานบริหารความเสี่ยง (Risk Management) หน่วยงานควบคุมภายใน (Internal
Control) และหน่วยงานกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Compliance) หรือหน่วยงานด้าน GRC ซึ่งอยู่ภ ายใต้กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
ก ากั บ ดู แ ล และบริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงองค์ ก ร และมี แ นวทางการบริ ห ารจั ด การแบบบู ร ณาการเชิ ง รุ ก ที่ ชั ด เจนตามที่ ก าหนดใน
Governance, Risk Management, and Compliance Management System Manual (GRC MS Manual) เพื่ อ ให้ ก ารท างานบรรลุ ต าม
เป้ า หมาย โดยมี ก ารจั ด การความเสี่ ย งอย่ า งเหมาะสมภายใต้ ก รอบของกฎเกณฑ์ ที่ เกี่ ย วข้ อ งและกรอบจริ ย ธรรมที่ ดี ข ององค์ ก ร
ในขณะเดียวกันมีการพัฒ นาระบบการทางานให้มีประสิทธิภ าพและการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม โดยลดความซ้าซ้อนในการ
ด าเนิ น งาน โดยแบ่ งขอบเขตการด าเนิ น งานเป็ น 9 องค์ ป ระกอบหลั ก ได้ แ ก่ (1) บทบาทของผู้ น าและความมุ่ ง มั่ น (Leadership and
Commitment) (2) นโยบาย เป้าหมาย และแผนงาน (Policies, Objectives and Plans) (3) โครงสร้างองค์กรและทรัพยากร (Organization
and Resources) (4) การประเมิ น ด้ า น GRC (GRC Assessment) (5) การควบคุ ม ภายใน มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไข (Controls and
Response) (6) การติดตามประเมินผลและสร้างความเชื่อมั่น (Monitoring and Assurance) (7) การตรวจสอบ (Audit) (8) การปรับปรุง
อย่างต่อเนื่อง (Continual Improvement) และ (9) การสื่อสารและสร้างวัฒนธรรมองค์กร (Communication and Culture)
(3) ผู้รับผิดชอบระดับที่สาม (Third Line of Defense) คือ หน่วยงานตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายนอก
ซึ่งทาหน้าที่ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานในภาพรวมของระบบงานต่าง ๆ ทั้งของระดับ First และ Second Line of Defense อย่างเป็นอิสระ
ปตท.สผ. มอบหมายให้ หน่ วยงานควบคุมภายในจัดให้มี การประเมินการควบคุมภายในเรื่องโอกาสที่ อาจเกิ ด
การทุจริต ซึ่งประกอบด้วยความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์ การคอร์รัปชัน การฉ้อโกง หรือการทารายงานเท็จ ตามแบบประเมินความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในที่กาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สานักงาน ก.ล.ต.) และให้ผู้บริหาร
ระดับผู้จัดการอาวุโสประเมินตนเองในเรื่องโอกาสที่จะเกิดการทุจริ ต โดยพิจารณาจาก 3 ปัจจัยที่ทาให้เกิดโอกาสการทุจริต ได้แก่ แรงจูงใจ/
ความกดดัน โอกาสในการทาทุจริต และทัศนคติ/เหตุผลความจาเป็นในการทาทุจริต ซึ่งจากผลการประเมินการควบคุมภายในบ่งชี้ว่า ปตท.สผ.
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มี การควบคุ มภายในที่ เพี ยงพอและเหมาะสม หน่ วยงานส่ วนใหญ่ มี การประเมิ นโอกาสการเกิ ดการทุ จริต โดยค านึ งถึ ง 3 ปั จจัย ข้ างต้ น
อย่างครบถ้วน และปรับเปลี่ยนการควบคุมภายในที่มีอยู่ได้อย่างเหมาะสมและทันเวลา
กำรสื่อสำร กำรให้ควำมรู้ และกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลกาหนดแผนงานที่ชัดเจนในการปลูกฝังนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับทุกคนในองค์กรผ่า นกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายในองค์กรทุกระดับและทุกช่วงอายุ โดยออกแบบกิจกรรมตามความสนใจและระดับความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ตลอดจนขยายการดาเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า โดยกาหนดดัชนีวัดผลการดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมายทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กรที่ชัดเจน เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการนานโยบายไปปฏิบัติอย่างถูกต้องและได้ผลสาเร็จเป็นรูปธรรมมากที่สุด โดยในปี 2562 ได้มี
การดาเนินการที่เกี่ยวข้อง เช่น
กำรดำเนินกำรภำยในองค์กร
(1) จัดการปฐมนิเทศ (Induction) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานใหม่ เพื่อแนะนาหลักการภาพรวมของเรื่อง
Governance, Risk Management and Compliance (GRC) ให้ ก ลุ่ ม คนดั งกล่ า วรับ ทราบและยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ และจั ด ท า GRC Induction
ในรูปแบบวีดีโอเพื่อให้การเผยแพร่ให้ความรู้ด้าน GRC ในกลุ่มพนักงานในสถานที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ มีความสะดวกและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
(2) จัดให้มีการส่งเสริมเรื่อง GRC ให้กับคณะกรรมการบริษัทเป็นรายไตรมาส เพื่อแจ้งข้อมูลและกรณีศึกษาต่าง ๆ
ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ให้กับ คณะกรรมการและฝ่ายจัดการรับทราบก่อ นเริ่มการประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยประธาน
ในที่ประชุมจะเน้นย้าให้กรรมการและฝ่ายจัดการนาไปปฏิบัติด้วย โดยในปี 2562 มีหัวข้อ ดังนี้
• 5 Trends that Boardroom Should Know
• Cybersecurity and Data Privacy Laws
• Critical Success Factors in a GRC Implementation
• Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(3) จั ด หลั ก สู ต รการอบรมเพื่ อ ทบทวนเรื่ อ ง GRC (GRC 101) ส าหรั บ พนั ก งานที่ ผ่ า นการปฐมนิ เทศแล้ ว
โดยเนื้อหาครอบคลุมการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ซึ่งจะ
เน้นในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและเรื่ องที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้พนักงานมีความรู้ความเข้าใจและสามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง
(4) จัดให้มีการสื่อสาร CG&BE ให้กับผู้บริหารและพนักงานโครงการมาเลเซีย ซึ่งเป็นบุคลากรที่โอนย้ายสังกัด
จากบริษัทที่ ปตท.สผ. เข้าซื้อกิจการ (บริษัท Murphy) ณ สานักงานที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ รวมถึงพนักงานระดับหัวหน้างานในพื้นที่ปฏิบัติการ
ที่เมืองบินตูลูและเกาะลาบวน ประเทศมาเลเซีย รวมทั้งวางแนวทางการกากับดูแลด้าน GRC สาหรับโครงการมาเลเซียด้วย
(5) จัดทาหลักสูตร CG&BE E-Learning สาหรับผู้บริหารและพนักงาน โดยเป็นการบรรยายเสียงภาษาอังกฤษ
ประกอบบทบรรยายภาษาไทยและเมียนมา เพื่อ ขยายช่องทางให้พนักงานสามารถเข้าถึงการอบรม CG&BE ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และ
สามารถวัดผลความรู้ความเข้าใจได้ภายหลังจบบทเรียน โดยทราบผลการทดสอบทันที
(6) ร่วมจัด งาน PTT Group CG Day 2019 ซึ่ งเป็ นงานที่ จั ด ขึ้น เป็ น ประจ าทุ ก ปี ข องบริษั ท Flagship ในกลุ่ ม
ปตท. สาหรับบุคลากรทุกระดับในกลุ่ม ปตท. รวมถึงผู้แทนจากองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านธรรมาภิบาลและการต่อต้านคอร์รัปชัน ผู้ค้าและลูกค้า
ของกลุ่ ม ปตท. ภายใต้ ชื่ อ งาน “PTT Group CG Day 2019 : Digitalization…Challenge for the Governance” เมื่ อ วั น ที่ 11 กั น ยายน
2562 โดยแสดงถึงความร่วมมือร่วมใจและความมุ่งมั่นของกลุ่ม ปตท. ในการดาเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ซึ่งพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนให้
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทางด้านธุรกิจ ตลอดจนสังคมและประเทศชาติโดยรวมมีวัฒนธรรมการดาเนินงานอย่างถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม และ
ปลอดคอร์รัปชันอย่างยั่งยืน
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(7) จัดให้มีการสื่อสารเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมถึง การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานตระหนักถึงความสาคัญ และมีความมั่นใจในการแจ้งเรื่องร้องเรียนตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่บริษัท
กาหนด รวมถึงเข้าใจขั้นตอนการดาเนินการที่เกี่ยวข้องและการให้ความคุ้มครอง โดยมีการเปิดเผยสรุปจานวนเรื่องร้องเรียนและการลงโทษ
ในแต่ละปีให้ทุกคนในองค์กรทราบ (รายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง”) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการ
รณรงค์ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่โปร่งใสปราศจากคอร์รัปชันด้วย
(8) จั ด ให้ มี สื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ อื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ค วามรู้ แ ก่ ทุ ก คนในองค์ ก รอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมถึ ง การเชิ ญ ชวน
ให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมการต่อต้านคอร์รัปชัน เช่น วันต่อต้านคอร์รัปชั น ที่สานักงานใหญ่และพื้นที่ปฏิบัติการ เช่น
ป้ายประชาสัมพันธ์ และ Newsletter เป็นต้น
กำรดำเนินกำรให้กับผู้มีส่วนได้เสียภำยนอก
ปตท.สผ. มีเจตนารมณ์ ที่ชัดเจนในการพัฒ นาองค์กรให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านบรรษั ทภิบาล โดยจะเป็น ผู้น า
ในการปฏิบัติอย่างจริงจังและขยายการดาเนินการไปสู่ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งประกอบด้วยการจัดทานโยบายที่ชัดเจนครอบคลุมถึง
ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ร่วมทุน ตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. และการดาเนินการผลักดันให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอกดาเนินธุร กิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่เกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชันผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
(1) แจ้ ง ให้ คู่ ค้ า ทุ ก รายทราบถึ ง นโยบาย No Gift Policy และขอความร่ ว มมื อ ในการงดมอบของขวั ญ
ของที่ระลึก หรือประโยชน์อื่นใดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกโอกาส รวมทั้ งสื่อสารและเชิญชวนให้คู่ค้าที่
กลุ่ม ปตท.สผ. มียอดใช้จ่ายสูงเป็น 100 อันดับแรก ทา Online Training (การอบรมและทาแบบทดสอบ) เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยมี
อัตราการเข้าร่วมและสอบผ่านอยู่ที่ร้อยละ 70
(2) ประกาศให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจนในเว็บไซต์ของบริษัท และการตั้ง
ป้ายสื่อสารบริเวณอาคารสานักงาน ณ จุดที่ผู้มาติดต่อสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ
(3) ส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีวัฒนธรรมที่ดีด้านบรรษัทภิบาลและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน โดยในปี
2562 ปตท.สผ. ได้มีการดาเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญต่าง ๆ ตามรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “การมีส่วนร่วมกับสังคมในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
(4) จัดให้มีช่องทางให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อสอบถามในกรณีที่มีคาถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมายังอีเมลของหน่วยงานเลขานุการบริษัท (corporatesecretary@pttep.com) ด้วย
กำรรับเรื่องร้องเรียนและกำรให้ควำมคุ้มครอง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง เพื่อให้การดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องร้อ งเรียนของกลุ่ ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภ าพ โปร่งใส เป็นธรรม และมีมาตรฐานสากล และเพื่อ ให้ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง ได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยเปิดให้บุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กรสามารถแจ้งถึง การ
ปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย ระเบียบ การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ (CG&BE) รวมถึงนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน
จากการกระทาโดยกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน หรือตัวแทนของกลุ่ม ปตท.สผ.
ปตท.สผ. กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไว้ในระเบียบอย่างชัดเจน เพื่อ ให้มั่นใจว่า
ทุกเรื่องได้ดาเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนดไว้ เช่น
• หน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท ในฐานะผู้ประสานงานเรื่องร้องเรียนตามระเบียบการรับเรื่อง
ร้ องเรี ยน ฯ ต้ องพิ จารณาข้ อเท็ จจริ งและความเพี ยงพอของพยานหลั กฐานในเบื้ องต้ นและส่ งเรื่ องให้ ผู้ ตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นภายใน
7 วันทาการ หากมีการขยายระยะเวลาในกรณีที่จาเป็น ต้องได้รับอนุมัติจาก CEO เท่านั้น (ขยายได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทาการ)
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• ผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนตามระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนฯ ต้องดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
ภายใน 30 วั น ท าการในทุ ก กรณี หากไม่ ส ามารถด าเนิ น การให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายในก าหนดเวลาดั ง กล่ า วสามารถขอขยายระยะเวลา
การตรวจสอบจากผู้มีอานาจอนุมัติ (กรณีเรื่องไม่ซับซ้อน ขยายเวลาได้ครั้งละไม่เกิน 7 วันทาการ และกรณีเรื่องซับซ้อนขยายเวลาได้ครั้งละ
ไม่เกิน 30 วันทาการ) โดยผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนทุกคนต้องเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้น ๆ และเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องที่ได้รับ
ผ่านช่องทางที่กาหนดตามระเบียบข้างต้น จะต้องรายงานและสรุปผลต่อคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบ
(แล้วแต่กรณี) และคณะกรรมการบริษัท
ปตท.สผ. กาหนดช่องทางในการแจ้งเรื่องร้องเรียน ตามระเบียบข้างต้น ดังนี้
(1) จดหมายถึงกรรมการ หรือผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท
บริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 33
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
(2) จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ถึง ผู้บังคับบัญชา หรือหน่วยงานบรรษัทภิบาล สายงานเลขานุการบริษัท
(cghotline@pttep.com)
(3) ช่ อ งทาง Whistleblowing System ในเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท (www.pttep.com) โดยระบบจะก าหนด
หมายเลขรายงาน (Report Number) และรหัสส่วนตัว (PIN) ให้กับผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อให้มั่นใจว่าระบบมีความปลอดภัยและบุคคล
ที่ไม่เกี่ยวข้อ งไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ รวมทั้งผู้ แจ้งเรื่องร้องเรียนสามารถติดตามความคืบหน้าของเรื่องร้อ งเรียนและสอบถามข้อ มูล
เพิ่มเติมได้ ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นเครื่องมือสาคัญในการควบคุมและป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันด้วย
ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นผ่ า นช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นจ านวน 7 เรื่ อ ง เมื่ อ พิ จ ารณา
ความเพียงพอและความชัดเจนของพยานหลักฐานแล้ว พิจารณารับเป็นเรื่องร้องเรียน 3 เรื่อง ซึ่งดาเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 เรื่อง โดยมีข้อมูล
สรุปรายละเอียดดังนี้
หัวข้อ
ปี 2560
ปี 2561
ปี 2562
จานวนเรื่องร้องเรียนที่ได้รับแจ้ง
8
10
7
ประเภทของผู้แจ้งเรือ่ งร้องเรียน
- บุคคลภายนอกองค์กร
4
2
2
- บุคคลภายในองค์กร
2
7
2
- ไม่เปิดเผยตัวตน
2
1
3
จานวนเรื่องที่รับเป็นเรื่องร้องเรียนเมื่อพิจารณา
7
6
3
ความชัดเจนและเพียงพอของพยานหลักฐานแล้ว
จานวนเรื่องที่พบการกระทาผิด
3
4
1
ประเภทเรื่องร้องเรียนที่พบการกระทาผิด
- การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
1
- การทรัพยากรบุคคล (เช่น การมาสาย
1
1
การแสดงกิริยาไม่เหมาะสม)
- การไม่ปฏิบัติตามนโยบาย ระเบียบ ขั้นตอน
1
การปฏิบัติงาน
- ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต
1
3
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ทั้งนี้ เรื่อ งร้อ งเรีย นที่ ดาเนิ นการเสร็จสิ้ นแล้ วตามขั้น ตอนของระเบี ยบการรับ เรื่อ งร้อ งเรีย นฯ จานวน 3 เรื่อ ง
มี 2 เรื่อ งที่ ไม่พ บการกระทาที่เป็น ความผิดเกี่ยวข้อ งกับการทุ จริตและการฝ่าฝืนกฎระเบียบ และมี 1 เรื่อ งเกี่ยวกับความประพฤติที่ไม่
เหมาะสมของพนักงานในหลายวาระ เช่น การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในขณะปฏิบัติหน้าที่ การพกพาอาวุธร้ายแรงเข้ามาในพื้นที่ปฏิบัติงาน
การปฏิบัติที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ใต้บังคับบัญชา โดยพบว่าเป็นการกระทาความผิดวินัยตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลและจริยธรรมธุรกิจ
ว่าด้ วยการทรัพยากรบุ คคล ซึ่งเป็ นกรณี ร้ายแรง และ ปตท.สผ. ได้ ด าเนิ นการลงโทษเรียบร้อยแล้วด้ วยการเลิ กจ้ างโดยไม่ จ่ ายค่า ชดเชย
โดยหน่วยงานบรรษัทภิบาลได้แจ้งผลสรุปของเรื่องร้องเรียนที่ดาเนินการแล้วเสร็จแก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง และนาผลสรุปของการตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนมาปรับปรุงการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วย
อนึ่ง รายละเอียดเกี่ยวกับระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง และระบบการรับเรื่องร้องเรียน
(Whistleblowing System) มี เผยแพ ร่ ใ นเว็ บ ไซต์ ข อง ปตท.สผ. ที่ https://www.pttep.com/th/Aboutpttep/Corporategovernance/
Reportingandwhistleblowingregulations.aspx
กำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรของมำตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ติดตามการดาเนินการเกี่ยวกับมาตรการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ CG&BE โดยมีเลขานุการบริษัททาหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการบรรษัทภิบาล และจะ
รวบรวมผลการด าเนิน การเพื่ อ รายงานผลต่ อ ที่ ประชุม คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บาลอย่างน้อ ยไตรมาสละ 1 ครั้ง นอกจากนี้ เนื่อ งจาก
การกากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นการดาเนินการร่วมกันของหลายหน่วยงานที่
ท าหน้ า ที่ เป็ น Second Line of Defense และ Third Line of Defense จึ ง มี ก ารรายงานคณ ะกรรมการเฉพาะเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เช่ น
คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบด้วย โดยผลการดาเนิน การทุกเรื่อ งจะรายงานต่อ คณะกรรมการบริษั ท
ตลอดจนรายงานสรุปให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจาปีด้วย
นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการติดตามผลการดาเนินงานตามแผนงานประจาปีด้าน CG&BE และ
ประเมินผลการดาเนินงานตามดัชนีวัดผลการดาเนินงาน (Key Performance Indicator หรือ KPI) เพื่อ ให้มั่นใจว่าดาเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค์
กำรตรวจสอบ
ปตท.สผ. กาหนดให้หน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่ในการตรวจสอบเรื่องทุจริตซึ่งรวมถึงคอร์รัปชันด้วย และมีการ
ตรวจสอบเพิ่มเติมหากมีประเด็นข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันหน่วยงานตรวจสอบมีข้อพึงปฏิบัติในการตรวจสอบการทุจริต โดยมีเนื้อห า
ครอบคลุมถึงการประเมินความเสี่ยงด้านการทุ จริต การป้ อ งกันและตรวจจับการทุจริต และการสืบสวนการทุจริต รวมถึงข้อ พึงปฏิบั ติ
ในการสืบสวนการทุจริต เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการสืบสวนเมื่อเกิดเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต
ปตท.สผ. ได้นาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง (Continuous Control Monitoring System)
เข้ามาช่วยในการกลั่นกรองและตรวจติดตามความผิดปกติที่เกิดกับกระบวนการต่าง ๆ ภายในองค์กร ซึ่งเริ่มที่กระบวนการจัดซื้อจนถึง
กระบวนการชาระเงิน (Procure to Pay) เป็ นกระบวนการแรก และปั จจุ บั นได้ข ยายขอบเขตการตรวจติ ด ตามไปยั งการบริห ารจัด การ
คลังสินค้าและพัสดุคงคลัง โดยมุ่งเน้นการตรวจติดตามความเสี่ยงในการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึง ไม่ถูก ต้อ งตามขั้นตอนที่บริษัท
กาหนด ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดทุจริต ระบบจะแจ้งเตือนตรงไปยังผู้บริหาร เพื่อให้ดาเนินการแก้ไข ได้ทันต่อเหตุการณ์
กำรมีส่วนร่วมกับสังคมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชัน
ปตท.สผ. ตระหนั ก ถึ ง บทบาทของการเป็ น บริ ษั ท จดทะเบี ย นที่ ต้ อ งสร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ น และ
ผู้ มี ส่ วนได้ เสี ย ทุก ฝ่า ยว่า มีก ารบริห ารจัด การที ่โ ปร่ง ใส เป็น ธรรม ไม่ค อร์ร ัป ชัน รวมถึง การที ่ ปตท.สผ. มีส ถานะเป็น รัฐ วิส าหกิจ
จึงมีหน้าที่ต้อ งเป็นผู้ นาการปฏิบัติและส่งเสริมสนับสนุนให้สังคมมีมาตรฐานเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในระดับที่ดีขึ้น โดยในปี
ที่ผ่านมามีการดาเนินการและเข้าร่วมในกิจกรรมที่สาคัญ เช่น ร่วมแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบในงาน
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วันต่อ ต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ ที่ จัดโดยองค์กรต่อ ต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยผู้บ ริหารระดับ สูงและพนักงานของ ปตท.สผ. ร่วม
แสดงพลัง เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)
ที่จัดโดยรัฐบาล สานักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่าย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์การแสดง
สินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นต้น
คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) มีมติให้การรับรองต่ออายุ ปตท.สผ.
เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 แสดงถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของ
ปตท.สผ.ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ และได้ขยายขอบเขตการดาเนินการตามมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันไปยัง
บริษัทย่อย ผู้ร่วมทุน ผู้ค้า คู่ธุรกิจ อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย
9.1.2.2 นโยบำยกำรปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มต่ำงๆ
(1)

ผู้ถือหุ้น
ปตท.สผ. เคารพสิทธิของผู้ถือหุ้นและปฏิบัติต่อผู้ถือ หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยยึดมั่นดาเนินธุรกิจ
ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนแก่กิจการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหัวข้อ “สิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน”
(2) พนักงำน
(2.1) ปตท.สผ. ยึดถือ และปฏิบั ติตามหลัก ขององค์การสหประชาชาติ โดยไม่มีการใช้แ รงงานที่ผิ ด
กฎหมาย รวมทั้งไม่มีการใช้แรงงานเด็กในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนินธุรกิจ โดยกาหนดแนวปฏิบัติไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริย ธรรม
ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ดังนี้
(1)
ศึก ษา ท าความเข้ าใจ และปฏิ บั ติ ตามกฎหมายที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ การด าเนิ นธุ รกิ จของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ในแต่ละพื้นที่ที่ตนปฏิบัติงาน
(2)
ศึกษา และทาความเข้าใจวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนี ยมประเพณี ในแต่ละพื้ นที่ ที่ตน
ปฏิบัติงาน
(3)
เคารพความแตกต่างของวัฒ นธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีข องท้องถิ่น โดยไม่
กระทาการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีนั้น ๆ
(4)
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวตัดสิน หรือเนื่องจาก
ความแตกต่างในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ เพศ รวมถึงการตั้งครรภ์ และความโน้มเอียงทางเพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความคิดเห็นส่วนบุคคล
ความพิการ หรือเรื่องอื่นใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
(2.2) ปตท.สผ. สรรหา คัดเลือก และบรรจุพนักงาน โดยคานึงถึงคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความสามารถ
เพื่อให้ได้ผู้ดารงตาแหน่งที่เหมาะสม โดยไม่มีการเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัคร ตามที่กาหนดไว้ในแนวปฏิบัติในการกากับดูแลกิจการและจริยธรรมธุรกิจ
ของกลุ่ ม ปตท.สผ. ทุ ก ประการ ปตท.สผ. บรรจุ พ นั ก งานอย่ า งโปร่ง ใสและเป็ น ธรรมกั บ ทั้ งพนั ก งาน และผู้ เข้ า สมั ค รแข่ ง ขั น ทุ ก ราย
นอกจากนั้น เมื่อได้รับการบรรจุเป็นพนั กงานแล้ว ปตท.สผ. ยังส่ งเสริมการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อ ง ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงาน
มีโอกาสก้าวหน้าและเปิดโอกาสให้เข้าร่วมกิจกรรมภายนอกภายใต้ขอบเขตนโยบายของ ปตท.สผ.
(2.3) ปตท.สผ. จัดระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงานและองค์กร โดยมีการทบทวนและปรับปรุง
นโยบายค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อดึงดูดและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ตามที่ ต้อ งการให้ ท างานอยู่กั บ องค์ กร โดยพิ จารณาอั ต ราค่ าตอบแทนและวิธีก ารจ่ ายค่ าตอบแทนในปั จจุ บัน ของกลุ่ ม ผู้ป ระกอบการ
อุตสาหกรรมปิโตรเลียมอื่นในประเทศ ความแตกต่างของงานในแต่ละตาแหน่ง ความรู้ความชานาญที่ต้องการ ความยากง่ายในการปฏิบัติ
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หน้ า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบที่ ได้ รั บ มอบหมาย และความสามารถของพนั ก งานแต่ ล ะคนที่ แ สดงออกในเชิ ง ผลการปฏิ บั ติ งานในหน้ า ที่
ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
(2.4) ปตท.สผ. จัด และ/หรือ ปรับปรุงสวัสดิการที่เป็นธรรมต่อพนักงานและต่อ ปตท.สผ. โดยพิจารณา
จากความสามารถในการจ่ายของ ปตท.สผ. ทั้งในปัจจุบันและระยะยาว โดยมุ่งเน้นสวัสดิการที่เสริมสร้างความมั่นคงในการดารงชีพของ
พนักงานและครอบครัว เช่น เงินช่วยเหลือดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และสวั สดิการค่ารักษาพยาบาลสาหรับพนักงานและครอบครัว
เป็นต้น และสอดคล้องกับสวัสดิการที่ผู้ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมอื่นในประเทศส่วนใหญ่จัดให้แก่พนักงานของตน ปตท.สผ. มีการทบทวน
ความเหมาะสมของสวัสดิการ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม เศรษฐกิจ และความจาเป็นในการดาเนินธุรกิจ
ในด้านต่าง ๆ ขององค์กรอย่างสม่าเสมอ นอกจากสวัสดิการต่าง ๆ แล้ว ปตท.สผ. ยังดูแลเอาใจใส่พนักงานเพื่อลดความกังวลของพนักงาน
โดยผ่านทางโครงการสบายใจดีที่บริการให้คาปรึกษาทุกเรื่อง สาหรับพนักงาน คู่สมรส และบุตร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัว ส่วนตัว การงาน
ความรัก บุตร กฎหมาย และอื่น ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาจากบริษัทที่ปรึกษา
ปตท.สผ. กาหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนสารองเลี้ยงชีพให้แก่พนักงาน เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง
ในการดารงชีพ และเพื่อเป็นหลักประกันแก่พนักงานภายหลังสิ้นสุดการเป็นพนักงาน หรื อเกษียณอายุการทางาน กองทุนสารองเลี้ยงชีพ
ประกอบด้ วยเงิน สะสมของพนัก งานและเงินสมทบของบริษั ท โดย ปตท.สผ. จ่ ายเงิน สมทบในกองทุน ส ารองเลี้ ยงชีพ ให้กั บ พนัก งาน
เป็นประจาทุกเดือนในอัตราร้อ ยละ 15 ของอัตราเงินเดือ นพื้นฐาน (Basic Salary) ของพนักงาน และพนักงานจ่ายเงินสะสมเป็นประจา
ทุกเดือนในอัตราตั้งแต่ร้อยละ 2 แต่ไม่เกินอัตราร้อยละ 15 โดยเงื่อนไขการได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบจะเป็นไปตาม
เงื่อนไขที่ ปตท.สผ. กาหนด
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมอบรางวัลอายุการทางาน (Long Service Award) เป็นที่ระลึกสาหรับ
พนักงานที่ปฏิบัติงานให้องค์กรมาเป็นเวลานาน และเป็นการยกย่องเชิดชูผู้จงรักภักดีกับองค์กร โดยจัดให้มีการมอบทองคาตามอายุงาน
ส าหรับ ผู้ ที่ ป ฏิ บั ติ ง านครบ 5 ปี , 10 ปี , 15 ปี , 20 ปี และ 25 ปี ในเดื อ นมิ ถุ น ายนของทุ ก ปี โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ ข องโครงการเพื่ อ สร้ า ง
ความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กรในระยะยาว และเป็นการขอบคุณสาหรับการอุทิศตนทางานร่วมกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน รวมทั้ง
แสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในการทางานที่ ปตท.สผ. ด้วย
(2.5) ปตท.สผ. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ความสามารถ
ในการดาเนินธุรกิจ โดยถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็นปัจจัยที่ สาคัญที่สุดในการดาเนินกิจการให้ประสบผลสาเร็จ จึงสนับสนุนและส่งเสริมให้
พนั ก งานได้ รั บ การพั ฒ นาผ่ า นการฝึ ก อบรมและพั ฒ นาในหลั ก สู ต รต่ า ง ๆ ทั้ ง ระยะสั้ น และระยะยาว นอกเหนื อ จากการพั ฒ นา
ขีดความสามารถของพนักงานในด้านวิชาการและทักษะต่าง ๆ ในการทางานแล้ว ปตท.สผ. ยังได้ปลูกฝังค่านิยมในการทางาน ให้กับพนักงาน
ควบคู่กันไปเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมการทางานเดียวกัน อันจะเป็นปัจจัยหลักให้สามารถดาเนินงานได้บรรลุผลวิสัยทัศน์และพันธกิจที่กาหนดไว้
โดยในปี 2562 พนักงาน ปตท.สผ. ได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เฉลี่ย 43 ชั่วโมงต่อคนต่อปี เช่น หลักสูตร ISO 14001 ความใส่ใจเกี่ยวกับ
สิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “นโยบายในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล”
(2.6) ปตท.สผ. ตระหนักถึงคุณค่าและความสาคัญในการปรึกษาหารือเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกั น
ระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ปัญหาลุล่วงไปโดยเร็ว และรักษาไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีต่อกัน หากเกิดปัญหาระหว่างพนักงาน
หรือระหว่างพนักงานกับผู้บังคับบัญชา พนักงานมีสิทธิร้องทุกข์ตามขั้นตอนที่ ปตท.สผ. กาหนดไว้ โดยผู้ที่ดาเนินการตามหลักเกณฑ์และ
ขั้นตอนที่กาหนดไว้ และกระทาไปโดยสุจริตจะได้รับความคุ้มครองโดยไม่ได้รับผลกระทบใด ๆ ซึ่ง ปตท.สผ. จะไม่ถือเป็นเหตุเลิกจ้าง หรือ
กระทาการลงโทษในอันที่จะส่งผลเสียต่อพนักงานหรือพยานผู้เกี่ยวข้องแต่ประการใด นอกจากนี้ พนักงานยังสามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแส
เกี่ ย วกั บ การกระท าผิ ด ต่ า ง ๆ ผ่ า นทาง CG Hotline ซึ่ ง มี ก ระบวนการตรวจสอบข้ อ เท็ จ จริง อย่ า งเป็ น ความลั บ โดยมี ก ารรั บ รู้เฉพาะ
ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการปกป้องพนักงาน ทั้งนี้ ผู้แจ้งเรื่องจะไม่ได้รับผลกระทบจากการแจ้งเรื่องร้องเรียน
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(2.7) ปตท.สผ. ได้สารวจความผูกพันของพนักงานที่ มีต่อองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงปัจจัย
ที่สนับสนุนให้พนักงานมีความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร จากการสารวจที่ผ่านมาพบว่า ระดับความผูกพันของพนักงานที่มีต่อองค์กรเพิ่มขึ้นอย่ าง
ต่อเนื่อง ผ่านการเก็บข้อมูลเชิงลึกเพื่อจัดทาแผนยกระดับความผูกพันต่อองค์กรในระดับองค์กรและระดับกลุ่มงาน ซึ่งแผนงานดังกล่าวนามา
สู่การพัฒนาและปรับปรุงนโยบายการบริหารจัดการ พร้อมติดตามความก้าวหน้าของการดาเนินการตามแผนงานอย่างเป็นขั้นตอน
ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีแผนสารวจความพึงพอใจของพนักงานที่มีต่อองค์กรครั้งถัดไป ในปี 2563
(3) ลูกค้ำ
ปตท.สผ. ยึ ด ถื อ พั น ธกิ จ ในการเป็ น ผู้ ผ ลิ ต และจ าหน่ ายน้ ามั น ดิ บ ก๊ าซธรรมชาติ คอนเดนเสท และ
ก๊าซแอลพี จี ในราคาที่สามารถแข่งขันได้แ ละเป็นธรรม โดยจาหน่ายผลิตภัณ ฑ์ ท้ังในรูปแบบสัญ ญาระยะสั้น สัญ ญาระยะยาว รวมถึง
ตลาดจร สาหรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกลูกค้า ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับ 4 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของราคา
ผลิตภัณฑ์ ความมั่นคงทางการเงิน มาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงนโยบายและกฎเกณฑ์ของบริษัทนั้น ๆ ทั้งนี้ ปตท.สผ. ปฏิบัติต่อผู้ซื้อ
ทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน โดยคานึงถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ในการจาหน่ายผลิตภั ณ ฑ์ที่เป็นสัญ ญาซื้อขายระยะยาว ปตท.สผ.
มุ่งมั่นรับผิดชอบในการปฏิบัติตามสัญญาอย่างเคร่งครัดและประสานงานกับผู้ซื้ออย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบผลิตภัณฑ์
ที่มีคุณภาพตรงตามที่กาหนดไว้ในสัญญาได้เพียงพอต่อความต้องการของผู้ซื้อและตรงตามเวลาที่ตกลงไว้
(4) รัฐบำล
ปตท.สผ. ดาเนินงานด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียมโดยยึดมั่นและปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยความมุ่งมั่นในการแสวงหาแหล่งพลังงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปตท.สผ. ได้ยึดมั่น
การดาเนินงานตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ของรัฐบาลไทยและรัฐบาลของประเทศที่เข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด
(5) ผู้ร่วมทุน
โครงการร่วมทุนระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ร่วมทุนรายอื่นทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะดาเนินธุรกิจ
ภายใต้ข้อตกลงในการทางานร่วมกันตามมาตรฐานสากล ตลอดจนส่งเสริมให้มีจริยธรรมธุรกิจในระดับเดียวกั น โดยมีการกาหนดสิทธิและ
หน้าที่ของผู้ร่วมทุน อย่างชัดเจน และให้สิทธิผู้ร่วมทุนเป็นคณะกรรมการบริหารโครงการ เพื่อกาหนดแนวทางบริหาร การจัดหาบริการและ
สินค้า รวมถึงแผนการดาเนินงานและงบประมาณประจาปี โดยจะมีการกาหนดขอบเขตและแนวทางการลงมติที่ชัดเจน รวมถึงการให้สิทธิ
ผู้ร่วมทุนในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินและบัญชีรายปี และมี มาตรการที่เหมาะสมและชัดเจน เช่น บทปรับในกรณีที่ผู้ร่วมทุนไม่ปฏิบัติ
ตามข้อตกลงที่มีระหว่างกัน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเน้นถึงความโปร่งใสในการเผยแพร่ข้อมูลระหว่างผู้ร่วมทุนและบุคคลภายนอก
(6) สังคม ชุมชน
ปตท.สผ. มีนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมที่มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนควบคู่กับการสร้าง
การมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียในทุกระดับ มีการบูรณาการความรับผิดชอบต่อสังคมไว้ในทุกกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงานทาง
ธุรกิจ และได้มีการบังคับใช้นโยบายดังกล่าวในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน
ในการนี้ ปตท.สผ. ได้ น าระบบการบริหารจัดการประเด็ นและผู้มี ส่ วนได้ เสี ย (Issue and Stakeholder
Management System หรือ ISMS) มาใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสังคม เพื่อบรรเทาผลกระทบและส่งเสริมความสั มพันธ์
อันดี กับ ชุม ชนในทุ กพื้ นที่ ปฏิ บั ติ งานของ ปตท.สผ. โดยได้ มี การกาหนด ISMS เป็ น KPI ของผู้ จัดการและเจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายชุ มชนสั มพั น ธ์
ที่ เกี่ ยวข้ อ ง และ ปตท.สผ. ได้ จั ด อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การระบบการบริห ารจั ดการประเด็ นและผู้ มี ส่ วนได้ เสี ยให้ ผู้ บริ หารและพนั กงานของ
ทุกโครงการทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นระยะ ๆ เจ้าหน้าที่ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการปรับปรุงข้อมูลการวิเคราะห์ของ
ทุกโครงการเป็นประจาทุกปี
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(7)

สิ่งแวดล้อม
จากวิสั ย ทั ศ น์ ข อง ปตท.สผ. ที่ มุ่ งเน้ น การเป็ น “Energy Partner of Choice” ด้ ว ยการส่ งมอบคุ ณ ค่ า
แก่พั นธมิตรของเรา ผ่านการดาเนินงานอย่างมีศักยภาพ พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ทางานร่วมกับ
ทุกภาคส่วนเพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นการดูแลใส่ใจสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดาเนินธุรกิจ บริษัทมุ่งมั่นที่จะ เป็น
องค์ กรที่ มี ค วามเป็ น เลิ ศ ด้ านความปลอดภั ย มั่ น คง อาชี วอนามั ย และสิ่ งแวดล้ อ ม (Safety, Security, Health and Environment หรือ
SSHE) อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ โครงการและพื้นที่ปฏิบัติงานภายใต้การดาเนินงานของ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE Policy) อย่างเคร่งครัด ผ่านระบบบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อม (SSHE Management System) มาตรฐาน คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการดาเนินงาน รวมถึงตัวชี้วัดผลการดาเนินงาน โดย ปตท.สผ.
ได้รายงานผลการดาเนินงานที่เป็นตัวชี้วัดทางด้าน SSHE ผ่านทางเว็บไซต์ ได้แก่ ข้อมูลสถิติการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน
อัตราการบาดเจ็บเนื่องจากการทางาน และอัตราการหกรั่วไหลของไฮโดรคาร์บอนและสารเคมี นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลดังกล่าว
ในรายงานความยั่งยืนประจาปี และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวให้พนักงานได้ทราบผ่านสื่อต่าง ๆ ของบริษัทอย่างต่อเนื่อง
รวมถึงการรายงานผลการดาเนินงานให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติทราบอย่างสม่าเสมออีกด้วย
ปตท.สผ. ได้นามาตรฐานระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001 มาประยุกต์ใช้ในการดาเนินงาน
ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน ปตท.สผ. ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จากบริษัท
AJA Registrars Limited (ซึ่ ง ปั จ จุ บั น เปลี่ ย นเป็ น บริ ษั ท SOCOTEC Certification (Thailand) Co., Ltd.) ภายใต้ ก ารรั บ รองของ United
Kingdom Accreditation Service (UKAS) สาหรับทุกโครงการภายในประเทศ ได้แก่ โครงการอาทิตย์ แหล่งบงกชเหนือและแหล่งบงกชใต้
ของโครงการบงกช โครงการเอส 1 โครงการพีทีทีอีพี 1 โครงการแอล 53/43 และแอล 54/43 โครงการสินภูฮ่อม โครงการฐานสนับสนุน
การพัฒนาปิโตรเลียม ปตท.สผ. (สงขลาและระนอง) และศูนย์วิจัยตัวอย่างหิน ปตท.สผ. และโครงการต่างประเทศ ได้แก่ พื้นที่สัมปทาน
ปิโตรเลียมแปลงเอ็ม 9 ศูนย์ควบคุมการปฏิบัติการเมืองทวาย และสานักงาน ณ กรุงย่างกุ้งของโครงการซอติก้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา
ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นดาเนินการตามแนวทางการบริหารจัดการสีเขียว โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดาเนินธุรกิจ ซึ่งแนวทางการบริหารจัดการสีเขียวครอบคลุมการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างคุณค่า
ให้กับการดาเนินธุรกิจ เช่น การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การศึกษาประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การเพิ่ มความหลากหลายทางชีวภาพ
การปลูกป่าทดแทน การลดค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานโดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการลดปริมาณของเสีย
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มีการทาโครงการ 5 ส ในพื้นที่สานักงานและการดาเนินงานสายโซ่อุปทานสีเขียวตามแนวทางของกลุ่ม ปตท. ซึ่งประกอบไปด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ระบบการขนส่งสีเขียว สานักงานสีเขียว และการจัดประชุมสัมมนาที่ปลอดคาร์บอน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การดาเนินงานของบริษัทเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้จัดอบรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคนทั้งในระดับ
ปฏิบัติการและระดับบริหาร เพื่อส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดาเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับข้ อกาหนด
ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(8) ผู้ค้ำ
ตามที่ระเบียบการจัดหาและการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. กาหนดว่า ผู้ค้า
ถือเป็นส่วนสาคัญที่เอื้ออานวยให้ธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ยั่งยืนอยู่ได้ จึงมีนโยบายปฏิบัติต่อกันในฐานะที่เป็นผู้ค้าในทางธุรกิจที่เสมอภาคกัน
โดยการดาเนินการจัดหาของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมาย และข้อตกลง ในนิติกรรม
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยคานึงถึงด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (Safety, Security, Health and Environment
หรือ SSHE) เป็นสาคัญ ทั้งนี้ ผู้ค้าต้อ งมีมาตรการในการท างานที่ปลอดภัยต่อกลุ่ม ปตท.สผ. และพนักงานของผู้ค้าต้องมีจริยธ รรมใน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
การดาเนินธุรกิจที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ใหม่ของบริษัท “Energy Partner of Choice” ปตท.สผ.ยังมุ่งเน้น
การสร้างคุณค่าและสานประโยชน์ร่วมกันกับทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ค้า เพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
คู่มือสาหรับผู้ค้า
ปตท.สผ. ได้พัฒนาคู่มือสาหรับผู้ค้า เพื่อเป็นการอานวยความสะดวกและให้ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
ผู้ค้าในการติดต่อหรือทาธุรกรรมต่าง ๆ กับ ปตท.สผ. โดยคู่มือดังกล่าวมีเนื้อหาครอบคลุมถึงความเข้าใจเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
และจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ขั้นตอนการจัดหารวมถึงการบริหารสัญญา แนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนของผู้ค้า การปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และช่องทางการติดต่อสื่อสารและการร้องเรียน ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดคู่มือสาหรับผู้ค้าได้ที่เว็บไซต์ www.pttep.com >
บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ฝ่ายจัดหาและสัญญา > คู่มือสาหรับผู้ค้า ปตท.สผ. (PTTEP Vendor Guide)
การลงทะเบียนผู้ค้า
ปตท.สผ. ยึดมั่นในหลักการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม โดยไม่กีดกันผู้ค้าในการเข้าร่วมแข่งขันทาง
ธุรกิจ และได้จัดให้มีช่องทางลงทะเบียนเป็นผู้ค้าของ ปตท.สผ. 3 ช่องทาง คือ
(1) การลงทะเบียนผู้ค้าผ่านเว็บไซต์ข อง ปตท.สผ. ที่ www.pttep.com > บริการอิเล็กทรอนิกส์ >
ฝ่ายจัดหาและสัญญา > Vendor Registration
(2) การลงทะเบียนผู้ค้าผ่านทางหน่วยงานบริหารผู้ค้า โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานกลยุทธ์
การจัดหาและพนักงานหน่วยงานจัดหาและสัญญาได้ตลอดเวลาทาการ
(3) การลงทะเบียนผู้ค้าผ่านผู้ใช้งานของ ปตท.สผ. โดยตรง ซึ่งผู้ใช้งานจะเสนอชื่อของผู้ค้ามายัง
หน่วยงานบริหารผู้ค้า เพื่อดาเนินการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นต่อไป
การตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่
ปตท.สผ. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น โดยการคัดกรองและประเมินผู้ค้ารายใหม่จาแนกตามกลุ่มสินค้า
และบริการ ซึ่งดาเนินงานโดยคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้ค้ารายใหม่ที่ประกอบไปด้วยผู้แทนของแต่ละหน่วยงาน โดยมี
อานาจในการพิจารณาและประเมินผลอย่างเป็นอิสระต่อกัน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมั่น ใจว่าผู้ค้ามีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนและ
พร้อมที่จะร่วมงานกับ ปตท.สผ. ซึ่งประกอบไปด้วยการประเมินดังต่อนี้
(1) ด้านเทคนิคและคุณภาพ
(2) ด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
(3) ด้านการพาณิชย์ กฎหมาย และสังคม
ทั้งนี้ บริษัทยังมีการตรวจสอบประเมิน เพิ่มเติมในเรื่องการติดสินบนและการทุจริตของผู้ค้า ซึ่งหากพบ
ประวัติย้อนหลังว่ามีการกระทาผิดดังกล่าว ผู้ค้าจะต้องชี้แจงรายละเอียด หากไม่สามารถชี้แจ้งได้ การคัดเลือกผู้ค้าจะถูกยกเลิก
การปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัยของผู้ค้า
ปตท.สผ. ได้เพิ่มมาตรการการกากับดูแลและพัฒนาการบริหารจัดการของผู้ค้าในด้านความปลอดภัย
มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นปัจจัยหลักและสาคัญ ของ ปตท.สผ. โดยได้จัดทาวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย
(SSHE Contractor Management Procedure and Plan) เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนมีการวางแผนปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้องมากขึ้น ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้ผู้ค้าดาเนินงานและปฏิบัติตามวิธีการปฏิบัติงาน และแผนความปลอดภัยดังกล่าวอย่าง
เคร่งครัด โดยจัดให้มีการประชุม SSHE Contractor Forum กับผู้ค้าทุกปี เพื่อให้ความสาคัญและทาความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นโยบาย คู่มือ รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัย ในการดาเนินงานสารวจและผลิตปิโตรเลียมในทุก ๆ พื้นที่สัมปทานทั่วโลก

ส่วนที่ 2 หน้า 56

PRF#5_9_การกํากับดูแลกิจการ_2562_format_final

25 Feb 2020
การกำ�กับดูแลกิจการ

155

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เนื่องจาก ปตท.สผ. มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจซึ่ งต้องปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปตท.สผ. ได้ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ค้าให้เตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมยื่นข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างต่อ ปตท.สผ.
เช่น การศึกษาขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้างภายใต้ พ.ร.บ.ฯ การลงทะเบียนผู้ค้ากั บภาครัฐในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
(Electronics Government Procurement หรือ e-GP) การขึ้ นทะเบี ยนผู้ ประกอบการตามที่ กรมบั ญ ชี กลางก าหนด การจั ดท านโยบายและ
แนวทางป้ อ งกั น การทุ จ ริต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ผู้ ป ระกอบการต้ อ งจั ด ให้ มี เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น การจั ดซื้ อ จั ด จ้ างของ ปตท.สผ. บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ พ.ร.บ.ฯ อันได้แก่ คุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
การกาหนดแผนกลยุทธ์การจัดหา
ปตท.สผ. จะวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประมวลผลภาพรวมในการดาเนินการจัดหาจากข้อมูลการจัดหาย้อนหลัง
มาทาการวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงด้านการดาเนินงานและด้านการตลาด ประมวลผลเพื่อจัดหมวดหมู่สินค้าและบริการ และวิเคราะห์
การใช้จ่ายตามภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการได้มาของรายการกลุ่มสินค้าแยกตามมูลค่าและความเสี่ยง (Category Management) ที่มีความสาคัญ
กับการดาเนินธุรกิจ
ภายหลังจากที่ได้ข้อมูลผู้ค้าแยกตามมูลค่าและความเสี่ยงแล้ว ปตท.สผ. จะนาเอาข้อมูลดังกล่าวมาทาเป็น
แผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญาในแต่ละกลุ่มสินค้าและบริการ และจัดทาบทวิเคราะห์ทางการตลาดเพื่อใช้ประกอบการวางกลยุทธ์การจัดหา
รวมถึงจัดทาแผนบริหารความสัมพันธ์กับผู้ค้า (Supplier Relationship Management) โดย ปตท.สผ. จะส่งแผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา
รวมถึงรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติก่อนที่จะดาเนินการออกประมูล
(แผนกลยุทธ์การจัดหาและสัญญา และรายชื่อผู้เข้าร่วมประมูลต้องได้รับความเห็นชอบจาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานปฏิบัติการ หน่วยงาน
ของโครงการ (Assets) และหน่วยงานจัดหา ก่อนส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน เพื่อเป็นการถ่วงดุลและสามารถตรวจสอบได้)
นอกจากนี้การจัดหาสินค้าและบริการภายใต้สัญ ญาแบ่งปันผลผลิต (PSC) ที่มีมูลค่าเกิน 10 ล้านบาท
ปตท.สผ. ต้ อ งน าส่ ง แผนแม่ บ ทส าหรั บ การจั ด หาสิ น ค้ า และบริ ก ารประจ าปี (Annual Master Procurement Plan หรื อ AMPP) แก่
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ (DMF) เพื่ออนุมัติก่อนการจัดหา โดยการจัดหาสินค้าและบริการที่ต้องจัดทา Procurement Strategy ต้องได้รับการ
อนุมัติจาก DMF ตามเงื่อนไขที่กาหนด ล่วงหน้า 30 วันก่อนดาเนินการจัดหาด้วย
การคัดเลือกผู้ค้า
การคัดเลือ กผู้ค้าสาหรับการจัดหาที่มีมูลค่าและความเสี่ยงสูง ผู้ค้าต้องเสนอซองเอกสารประมูลแบบ
ปิด ผนึก 2 ซอง (แยกกันระหว่างเอกสารประมูลด้านเทคนิคและเอกสารประมูลทางด้านราคา) โดยการประเมินผลการประมูลจะเปิดซอง
เอกสารด้านเทคนิคเพื่อประเมินด้านคุณภาพทางเทคนิค และด้าน SSHE ก่อนที่จะเปิดซองเอกสารประมูลทางด้านราคา โดยผลการประมูล
จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการจัดหาและผู้ร่วมทุน (ถ้ามี) และคณะกรรมการบริษัท (สาหรับการจัดหามูลค่าสูง) เพื่อขอคว ามเห็นชอบและ
อนุมัติอีกครั้งก่อนที่จะเข้าทาสัญญากับผู้ค้า นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังต้องแจ้งผลการประมูลให้กับ DMF รับทราบด้วย โดยหากผลการจัดหา
สินค้าและบริการของสัญ ญานั้นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นหรือลดลงมากกว่า ร้อยละ 10 ของมูลค่าใน Procurement Strategy จะต้องขออนุมัติจาก
DMF ก่อนการเข้าทาสัญญากับผู้ค้าด้วย ทั้งนี้ ปตท.สผ. จะคัดเลือกผู้ค้าที่มีคุณสมบัติทางเทคนิค และ SSHE ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ
ประเมิน และเสนอราคาประเมินต่าสุด หรือเป็นประโยชน์สูงสุดต่อกลุ่ม ปตท.สผ. เท่านั้น นอกจากนี้ ปตท.สผ.ยังได้เพิ่มวิธีการประเมิน
คัดเลือกผู้ค้าแบบให้น้าหนักด้านคุณภาพ-ราคาเพื่อให้ได้ผู้ค้าที่มีคุณภาพด้วยราคาที่เหมาะสม ด้วยขั้นตอนการจัดซื้อที่โปร่งใส ตรวจสอบได้
การบริหารสัญญาและการประเมินผลงาน
การบริหารสัญญาและการจัดการความสัมพันธ์กับผู้ค้ามีบทบาทสาคัญต่อการดาเนินงานสารวจและผลิต
ปิโตรเลียม ผู้บริหารสัญญาจะเตรียมความพร้อมระหว่างผู้ค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกสาขา เพื่อทาความเข้าใจให้ถูกต้องตรงกันในเรื่องแผนงาน
เป้าหมาย มาตรฐานความปลอดภัย ความเสี่ยงที่อ าจจะเกิดขึ้น รวมถึงตัวชี้วัดการทางานที่สาคัญ ( Key Performance Indicators หรือ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
KPIs) และจะทาการตรวจสอบ ติดตามผลการดาเนินงานเป็นระยะ ๆ เพื่อให้แน่ใจว่าผู้ค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา นอกจากนี้ เมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาสัญ ญา ผู้บริหารสัญ ญาต้อ งทารายงานการประเมินผลงานของผู้ค้า (Contract Closed-out Report) เพื่อ ให้เกิดการปรับปรุง
พัฒนาการดาเนินงานและความสัมพันธ์ที่ดีอย่างยั่งยืนกับผู้ค้าในระยะยาวต่อไป
ความร่วมมือระหว่าง ปตท.สผ. และผู้ค้า
ในปี 2562 ปตท.สผ.ดาเนินการส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสายโซ่อุปทาน
เพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้ค้า โดยได้จัดการประชุมกับผู้ค้าในกลุ่มงานที่สาคัญ เช่น กลุ่มงานแท่ นเจาะนอกชายฝั่ง เพื่อสื่อความแนวทาง
และนโยบายของบริษัท รวมถึงรับความเห็นต่าง ๆ จากผู้ค้าเพื่อให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในการทางานและเพื่อให้เกิดการร่วมมือกัน
อย่างแท้จริง นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีการจัดการตรวจเยี่ยมสถานปฏิบัติการของผู้ค้า เพื่อหาผู้ค้าที่มีศักยภาพและเพื่อให้เกิดความร่วมมือกัน
ทางธุรกิจกับ ปตท.สผ.ในอนาคตอีกด้วย
ในระหว่างปี ปตท.สผ. ได้ จัด การประชุ ม คู่ค้ าประจาปี 2562 (2019 SSHE Contractor Forum) โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อร่วมกันแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม และ
สื่อสารแนวปฏิบัติ ให้กับผู้ค้าที่สาคัญเพื่อลดความเสี่ยงทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และการกากับดูแล (Environmental, Social, and
Governance หรือ ESG) ผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้ผู้ค้ามีความเข้าใจและนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางของบริษัทต่อไป
การจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น
ปตท.สผ. สนับสนุนการจัดหาสินค้าและบริการจากผู้ค้าในท้องถิ่น เพื่อเป็นการยกระดับความสามารถ
ของผู้ค้าในประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับบริษัทต่างชาติ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานในประเทศไทย กระจายรายได้สู่คน ไทย รวมทั้ง
ลดการรั่วไหลของเงินตราไทยออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว
กับชุมชน ส่งผลให้องค์กรได้รับความไว้วางใจจากชุมชนในการดาเนินการ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ค้าดูแลและ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน จัดหาสินค้าและบริการในท้องถิ่น เพื่อลดต้นทุนของสินค้าและสนับสนุนการจัดหาในท้องถิ่นด้วย
การบริหารจัดการผู้ค้าด้านความยั่งยืน
ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นที่จะดาเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้การกากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อชุมชน
สังคม และสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อให้สามารถบรรลุตามปณิธานที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิผล ปตท.สผ. จึงให้ความสาคัญกับการจัดการห่วงโซ่
อุปทาน และการพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการกากับดูแลผู้ค้าของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ยังได้กาหนด “แนวทางการปฏิบัติอ ย่างยั่งยืนของผู้ค้า ปตท.สผ.” โดยพิจารณาเนื้อ หาและ
ขอบเขตให้อยู่ภายใต้ข้อกาหนด ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะช่วยผลักดันให้ผู้ค้าของ ปตท.สผ. มีการดาเนินงานอย่างมีจริยธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชน การดูแลอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง รวมถึงการให้ความสาคัญต่อการบริหารจั ดการสิ่งแวดล้อม
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อ ง เช่น การกาหนดแผนการจัดหาที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม (Green Procurement Roadmap) รวมทั้งจัดให้มี “โครงการ
จัดทาเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร” ซึ่งได้ริเริ่มดาเนินการร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยมาตั้งแต่ปี
2560 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังสนับสนุนให้ผู้ค้าของบริษัทกาหนดแนวทางการปฏิบัติอย่างยั่งยืนให้กับผู้ค้าของตน
เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานของห่วงโซ่อุปทานอย่างยั่งยืนต่อไป
การประเมินทางด้านความยั่งยืน
เพื่ อ ให้ มี การบริห ารจั ด การห่ วงโซ่ อุ ป ทานให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการบริห ารผู้ ค้ ามากยิ่ งขึ้ น ในปี 2562
ปตท.สผ. และบริษัทในกลุ่ม ปตท. จึงได้ร่วมกันจัดทาการตรวจประเมินผู้ค้าด้านความยั่งยืนโดยใช้หน่วยงานภายนอก (Supplier On-site
Audit by External Party) ซึ่งมีผู้ค้าสาคัญของบริษัท 4 ราย ในหมวดงาน Drilling Related and Well Services ผ่านการตรวจสอบผลการ
ดาเนิ น งานด้ าน ESG นอกจากนี้ เพื่ อ พิ จารณาถึ งความสอดคล้ อ งต่ อ นโยบายของ ปตท.สผ. และกลุ่ ม ปตท. จึงได้จั ด ให้ มี ก ารอบรม
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เชิงปฏิบัติการโดยหน่วยงานภายนอก เพื่อให้คู่ค้าสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินศัก ยภาพด้านความยั่งยืนและสามารถนาไป
พัฒนาศักยภาพด้านความยั่งยืนขององค์กรตนเองได้
การร้องเรียน
เพื่อให้ผู้ค้าแจ้งเรื่องร้องเรียนได้อย่างสุจริตต่อการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อกฎหมาย การกากับ
ดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. รวมทั้งระเบียบต่าง ๆ ของกลุ่ม ปตท.สผ. ของกรรมการ พนักงาน และบุคคลใด ๆ
ที่กระทาการแทน ปตท.สผ. รวมถึงให้ความคุ้มครองแก่ผู้แจ้งเรื่องร้องเรียนและบุคคลใด ๆ ที่ให้ความร่วมมือกับ ปตท.สผ. ด้วยความสุจริตใจ
ปตท.สผ. จึ งได้ เปิ ด ช่ อ งทางต่ า ง ๆ เพื่ อ รับ เรื่อ งร้อ งเรีย นจากผู้ ค้ า (CG Hotline Channels) อาทิ การส่ งจดหมายอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ไปยั ง
cghotline@pttep.com หรือการแจ้งผ่านระบบรับเรื่องร้องเรียนในเว็บไซต์ www.pttep.com
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการคู่ค้า
ปตท.สผ. ได้นาระบบดิจิทัลมาประยุกต์ ใช้ในการบริหารจัดการคู่ค้า เพื่อ ช่วยเพิ่ มประสิทธิภ าพ และ
บริหารความเสี่ยงได้ครอบคลุมและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับเปลี่ยนระบบปฏิบัติการหลาย ๆ ด้านให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลตามกลยุทธ์
Transformation ซึ่งครอบคลุมการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่กระบวนการจัดหาและบริหารจัดการสัญญา จนถึงการจัดซื้อ ส่งมอบ
สินค้าและบริการ
ในปี 2562 บริษัทเน้นบูรณาการระบบและกระบวนการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด โดยเพิ่มการ
วิเคราะห์ข้อมูลคู่ค้า ห่วงโซ่อุปทาน และข้อมูลภายนอก เข้าไปในระบบของบริษัท รวมถึงเชื่อมโยงกระบวนการตั้งแต่การวางแผน การจัดซื้อ
จัดจ้าง การขนส่งสินค้า และการชาระค่าบริการ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรองรับการจัดซื้อจัดจ้างแบบอิเล็กทรอนิกส์มากยิ่งขึ้น
(9) เจ้ำหนี้
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญต่อสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุ กกลุ่มทั้งภายในและภายนอก รวมถึงเจ้าหนี้ต่าง ๆ
ของ ปตท.สผ. โดยการปฏิ บัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งเป็นไปตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ ม
ปตท.สผ.
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้มุ่งเน้นในเรื่องการเปิดเผยสารสนเทศต่อผู้มีส่วนได้ เสียทุกฝ่าย โดยให้ความสาคัญต่อ
ความถูกต้อง ความครบถ้วน ความรวดเร็ว และความโปร่งใสของข้อมูลที่เปิดเผย โดยสารสนเทศที่สาคัญของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อมูล
ทางการเงิน และข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ทางด้านข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีว่าถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวสู่สาธารณชน
สาหรับผู้ถือหุ้นกู้และเจ้าหนี้อื่น ปตท.สผ. ได้ดาเนินการออกหุ้นกู้ตามข้อกาหนดกฎหมายและประกาศ
ต่าง ๆ ของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติตามนโยบาย วัตถุประสงค์ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นอย่าง
เคร่งครัด นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคานึงถึงความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขตาม
สัญญากู้ยืมต่าง ๆ และมีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสียอย่างครบถ้วน รวมทั้งมีมาตรการรองรับในกรณีที่ผู้มีส่วนได้เสียอาจได้รับความ
เสียหายอันเกิดจากการที่ ปตท.สผ. มิได้ปฏิบัติตามข้อกาหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกหุ้นกู้และเงื่อนไขตามสัญญากู้ยืมด้วย
(10) คู่แข่ง
ปตท.สผ. ถือปฏิบัติต่อคู่แข่งด้วยความเป็นมืออาชีพและเสมอภาค ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันที่โปร่งใส
และเป็นธรรม และไม่ทาลายชื่อเสียงของคู่แข่งด้วยการกล่าวหาในทางร้าย โดย ปตท.สผ. ตั้งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และข้อกาหนด
สาหรับการแข่งขันทางการค้าที่เกี่ยวข้อ งกับคู่แข่งในแต่ละพื้นที่ที่ ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจ ทั้งนี้ รายละเอียดแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับคู่แข่ง
ปรากฏในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เรื่องการแข่งขันทางการค้า

ส่วนที่ 2 หน้า 59

158

PRF#5_9_การกํากับดูแลกิจการ_2562_format_final
รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

25 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(11)

ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในการเข้าไปดาเนินงานในท้องที่ต่าง ๆ ปตท.สผ. ยึดหลักปฏิบัติอันคานึงถึงขนบธรรมเนียมและประเพณี
ของท้องถิ่นนั้น ๆ โดยได้จัดให้มีการอบรมจากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ รวมถึงผู้แ ทนจากกระทรวงการต่างประเทศหรือจาก
สถานทูตฯ เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ข้อพึงระวังและข้อควรปฏิบัติของแต่ละท้องถิ่นแก่พนักงาน
ที่จะไปทางานในท้องถิ่นนั้น ๆ เพื่อให้มีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
(12) สิทธิมนุษยชน
ปตท.สผ. ได้ ก าหนดนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนอย่ างชั ด เจน โดยมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะส่ งเสริม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ขั้นพื้นฐาน ดังแสดงในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และ
ค่านิยม ในการปฏิบัติต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียจากการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องในการละเมิดสิทธิ
มนุษ ยชน และปฏิบัติต่ อ พนักงานด้วยความเคารพและให้เกียรติโดยไม่เลือ กปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงเรื่องการไม่จ้างแรงงานเด็กหรือ การไม่ใช้
แรงงานบังคับทั้งทางตรงและทางอ้อ ม ไม่ว่าประเทศที่ไปลงทุนจะมีกฎหมายท้องถิ่นกาหนดเกี่ยวกับเรื่อ งสิทธิมนุษยชนไว้หรือไม่ก็ตาม
โดยปฏิบัติสอดคล้องตามหลักสิทธิ มนุษยชนขององค์การสหประชาชาติ (UN – Universal Declaration of Human Rights) หลักการชี้แนะ
เรื่องสิทธิมนุษยชนสาหรับธุรกิจ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) และข้อตกลงร่วมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ดาเนินงานของบริษัท ได้แก่ สนธิสัญ ญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติต่อแรงงานและปฏิญ ญาสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิของชนเผ่า
พื้ น เมื อ ง (United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples) และข้ อ ตกลงโลกแห่ งสหประชาชาติ (United Nations
Global Compact หรือ UNGC) ซึ่งในปีที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ขั้นสูงสุด (Advanced Level) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 รวมถึง
ยังได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปี 2562 จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม
ในปัจจุบัน ปตท.สผ. ยังเป็นสมาชิกเครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network
Thailand) ร่วมกับอีก 14 องค์กรที่ตระหนักถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในฐานะผู้ร่วมจัดตั้งสมาคมเมื่อปี 2559 เพื่อร่วมขับเคลื่อนให้ภาคธุรกิจ
ของไทยได้เข้าใจถึงความสาคัญ ของการดาเนินธุรกิจตามหลักการความยั่งยืนภายใต้ข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติอีกด้วย
ปตท.สผ. จัดให้มีสภาพการจ้างงานที่เป็นธรรม มีสภาพแวดล้อมการทางานที่ปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
และดูแลไม่ให้เกิดการคุกคามหรือข่มขู่ระหว่างพนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องกับ ปตท.สผ. รวมถึงการว่าจ้างคู่ธุรกิจที่มีการดาเนินงานภายใต้กรอบ
จริยธรรมและไม่ละเมิด สิทธิมนุษยชน นอกจากนี้ ยังส่งเสริมให้มีการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและพนักงานผ่านตัวแทนพนักงาน
ในคณะกรรมการสวั สดิ การ เพื่ อรับฟั งข้ อคิ ดเห็ น ข้ อเสนอแนะต่ าง ๆ ที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อการปรั บปรุ งสวัสดิ การและสิ ทธิ ประโยชน์ ต่ าง ๆ
ที่เหมาะสมและจาเป็น เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น
(13) กฎหมำย
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ที่เข้าไปดาเนินธุรกิจ
โดยคณะกรรมการบริษัทได้กาหนดเรื่องการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบและกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งบุคลากรของกลุ่ม ปตท.สผ. ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องทาความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่อย่างเคร่งครัดเพื่อให้การดาเนินงานของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
ปตท.สผ. ได้จัดให้มี หน่วยงานกลางในการกากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) ซึ่งได้แก่
ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน โดยมีสายการรายงานตรงต่อผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน
เลขานุการบริษัท รองกรรมการผู้จัด การใหญ่ กลุ่ม งานทรัพ ยากรบุค คล กากับ ดูแ ลและบริห ารการเปลี่ย นแปลงองค์กร และประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตามลาดับ และตั้งแต่ ปี 2556 บริษัทได้ประกาศนโยบายการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
(Compliance Policy) เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะดาเนินกิจการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และให้บุคลากรทุกระดับของกลุ่ม ปตท.สผ.
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ทราบถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละคนในการส่งเสริมให้การปฏิบัติงานถูกต้องตามกฎหมาย โดยควบคู่กับการดาเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริม
ความตระหนักรู้ของพนักงานผ่าน Compliance Program และปี 2562 ได้มีการจัดทา Compliance Manual เพื่อเป็นคู่มือที่รวบรวมข้อมูล
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบภายในองค์กร และข้อตกลงตามสัญญา โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงาน
มีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
9.1.3 กำรเปิดเผยข้อมูลและควำมโปร่งใส
9.1.3.1 กำรเปิดเผยข้อมูลทำงกำรเงินและข้อมูลที่มิใช่ทำงกำรเงิน
การเปิ ด เผยสารสนเทศเป็ น หนึ่ ง ในหลั ก การที่ มี ค วามส าคั ญ ต่ อ การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ปตท.สผ. จึ ง ให้
ความสาคัญ กับข้อมูลข่าวสารที่ต้อ งแจ้งแก่ตลาดหลักทรัพย์แ ห่งประเทศไทยและผู้ถือ หุ้น ทั้งในด้านความถูกต้อง ความ เพียงพอ ความ
รวดเร็ว และความเท่าเทียมกันของการให้ข้อมูลแก่ทุกกลุ่ม ซึ่งการจัดเตรียมข้อมูลดังกล่าวเป็นไปตามที่กาหนดไว้ในจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม
ปตท.สผ. โดยมีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations หรือ IR) และหน่วยงานสื่อสารองค์กรคอยดูแลให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม
สารสนเทศที่ส าคั ญ ของ ปตท.สผ. ประกอบด้วย ข้อ มู ลทางการเงินและข้อ มู ลที่ ไม่ใช่ทางการเงิน ในปี 2562
การเปิดเผยข้อมูลทางการเงินโดยเฉพาะในส่วนของงบการเงินนั้น ได้ผ่านการสอบทาน/ตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีว่าถูกต้องตามที่ควร
ในสาระสาคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ/คณะกรรมการ ปตท.สผ. ก่อนเปิดเผย
แก่ส าธารณะ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ รายงานความรับ ผิ ดชอบต่อ รายงานทางการเงิน ไว้ในรายงานประจ าปี ด้วย นอกจากนี้
ปตท.สผ. ยังเปิดเผยงบการเงินรายไตรมาสฉบับก่อนสอบทาน และงบการเงินประจาปีฉบับก่ อนตรวจสอบเพิ่มเติมจากข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์ฯ เพื่อ ให้ผู้ถือ หุ้นและนักลงทุนได้รับข้อมูลทางการเงินที่รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งข้อ มูลก่อ นและหลังการสอบทาน/ตรวจสอบไม่มี ผล
แตกต่ างที่มีสาระสาคัญ แต่อ ย่างใด ส าหรับการเปิ ดเผยข้อ มูลที่ ไม่ใช่ทางการเงินนั้น ปตท.สผ. ได้เปิ ดเผยข้อ มูลตามกฎเกณฑ์ ที่ตลาด
หลั กทรัพ ย์ฯ และส านั กงานคณะกรรมการกากั บ หลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) กาหนดไว้ ซึ่ งได้แ ก่ การได้ ม า/จาหน่ ายไป
ซึ่งสินทรัพย์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน การจ่ายเงินปันผล บทวิเคราะห์และคาอธิบายของฝ่ายจัดการ และการบริหารความเสี่ยง จดหมายเชิญ
ประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น รวมไปถึงสารสนเทศอื่นที่มีผลต่อ การตัดสินใจลงทุน นอกจากนี้ ยังมีการรายงานการกากับดูแล
กิจการที่ดีไว้ในรายงานประจาปีและแบบ 56-1 ด้วย
ข้อมูลต่าง ๆ ของ ปตท.สผ. ที่ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จะเผยแพร่ไว้ใน
เว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญอื่น ๆ ในเว็บไซต์ ซึ่งได้ปรับปรุง
ให้เป็น ปัจจุบั นอยู่เสมอเพื่ อ ให้ ผู้ใช้สามารถรับ ข้อ มูล ข่าวสารได้ ทันต่ อ เหตุการณ์ เข้าถึงข้อ มูลโดยสะดวกและได้รับประโยชน์ ม ากที่สุ ด
ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสาคัญต่าง ๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสารวจและผลิตปิโตรเลียมและโครงการลงทุน ผลการดาเนินงานที่นาเสนอ
ต่อนักวิเคราะห์รายไตรมาส รวมทั้งเผยแพร่ภาพและเสียงผ่านทางเว็บไซต์ (Webcast) กาหนดการกิจกรรมพบนักลงทุน เอกสารนาเสนอ
ข้อมูล ราคาหลักทรัพย์ล่าสุดและย้อนหลัง รายชื่อของนักวิเคราะห์ซึ่งออกบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาหลักทรัพย์ ปตท.สผ. ข่าวประชาสัมพันธ์
การรายงานด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง รวมไว้ในรายงานความยั่งยืนประจาปี นอกจากนี้ ยังมีการจัดทา
สื่อเผยแพร่เพื่อ ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับผลประกอบการและการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ในรูปแบบของวิดีโอ และเอกสารเผยแพร่
ในรูปแบบ Infographic แก่นักลงทุนอีกด้วย
ปตท.สผ. มี การจัดท าวารสารนั กลงทุนรายไตรมาส ภายใต้ชื่อ Explorer’s Journal ซึ่งรวบรวมข้อ มูลเกี่ยวกับ
ผลประกอบการรายไตรมาส ความคืบหน้าของโครงการหลัก การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการสู่ความยั่งยืน และกิจกรรมที่สาคัญ
ในช่วงเวลานั้น ๆ รวมทั้งสาระน่ารู้เกี่ยวกับธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยวารสารดังกล่าวได้จัดทาเป็น 2 ภาษาและเผยแพร่ในเว็บไซต์
พร้อ มทั้ งจัด ส่งให้ ผู้ถื อ หุ้ น ที่ส นใจทั้ งทางไปรษณี ย์แ ละอี เมล รวมถึ งมีจั ดท าแอปพลิ เคชั่น นั กลงทุ น สัม พั น ธ์บ นมื อ ถื อ (PTTEP Investor
Relations mobile application) และ Chat bot ซึ่ งถือ เป็ น การเพิ่ ม ช่ อ งทางให้ ผู้ถื อ หุ้ นสามารถรับ ข้อ มู ล ข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ อ ย่า ง
ต่อเนื่อง และทันต่อเหตุการณ์อีกช่องทางหนึ่ง
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ในรอบปี 2562 ปตท.สผ. ได้เปิดเผยข้อมูลผ่านทางระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ จานวน 43 เรื่อง และจัดกิจกรรม
เพื่อพบและให้ข้อมูลกับผู้ถือหุ้น นักวิเคราะห์ และนักลงทุนในโอกาสต่าง ๆ สรุปได้ดังนี้
กิจกรรม
การเดินทางไปพบผู้ถือหุ้นและนักลงทุน (Roadshows/Conferences) ทั้งในและต่างประเทศ
การประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting)
งาน Opportunity Day (จัดโดยตลาดหลักทรัพย์ฯ)
นักวิเคราะห์ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุนเข้าชมพื้นที่ดาเนินงานของ ปตท.สผ. (Site Visit)
การจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้กับนักลงทุน (Knowledge Sharing)
การพบกับนักลงทุนเพื่อให้ข้อมูล (Company Visit) และประชุมทางโทรศัพท์ (Conference Call)

จำนวน (ครั้ง)
19
4
4
8
7
40

นอกจากกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ปตท.สผ. ยังเข้าร่วมงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพบนักลงทุนรายย่อย เช่น
งาน SET in the City และการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์แก่นักลงทุน ทั้งนี้ ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 ปตท.สผ. ได้จัด
ให้มีหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามแก่ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับ ปตท.สผ. ซึ่งถือเป็นการเพิ่มช่องทางในการ
เปิดเผยข้อมูลของ ปตท.สผ. แก่ผู้ถือหุ้นอีกด้วย
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ซึ่งเป็นส่วนสาคั ญ
ของการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจมาโดยตลอด และมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทในการดาเนินการอย่างดีที่สุด
9.1.3.2 นักลงทุนสัมพันธ์
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์รับผิดชอบในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่จะสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของ ปตท.สผ. ให้แก่
นักวิเคราะห์ ผู้ ถือหุ้น และผู้ลงทุนทั่วไป ตามระเบียบข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ ก.ล.ต. โดยรับผิดชอบในการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับนักวิเคราะห์แ ละผู้ลงทุน รวมถึงเสริมสร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีต่อนักลงทุน นอกจากนี้ ยังรับผิดชอบประสานงาน และให้
คาปรึกษาเกี่ยวกับงานนักลงทุนสัมพันธ์แก่ผู้บริหารของ ปตท.สผ.
นักลงทุนหรือผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลข่าวสารของ ปตท.สผ. ได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) ทางโทรศัพท์: +66-2537-4868, +66-2537-5983, +66-2537-5843, +66-2537-5522
และ +66-2537-4891
(2) ทาง e-mail: ir@pttep.com
(3) ทางโทรสาร: +66-2537-4444
9.1.4 ควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่ตามที่ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” หัวข้อ “ขอบเขตอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
บริษัท” โดยมีบทบาทที่สาคัญในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
(1) การกาหนดนโยบายและทิศทางการดาเนินธุรกิจ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็น ผู้ ตัด สิน ใจเกี่ ยวกับ นโยบายการด าเนิ น งาน วิสัยทั ศ น์ พั นธกิ จ ค่านิ ยม แผนงาน
งบประมาณ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาองค์กร ให้สอดคล้องและตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป ให้คาแนะนากับฝ่ายจัดการ
ในการบริหารงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของ ปตท.สผ. คือ เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน และสง่างาม
(2) การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ
คณะกรรมการ ปตท.สผ. กาหนดให้มีการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้กรรมการ
ผู้บริหาร และพนักงานของกลุ่ม ปตท.สผ. ยึดถือปฏิบัติเป็นวิถีทางชี้นาการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้มีมาตรฐาน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
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จริยธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยดูแลสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียให้ได้รับประโยชน์ต่าง ๆ ตามส่วนด้วยความเป็นธรรม เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และการยอมรับโดยทั่วไป และได้จัดให้มีหน่วยงานบรรษัทภิบาลเป็นหน่วยงานกลางในการดูแลในเรื่องนี้
(3) การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของระบบการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน โดยกาหนดให้
กลุ่ม ปตท.สผ. มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และได้มอบหมายให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบและหน่วยงานตรวจสอบทาหน้าที่สอบทานและติดตามผลการควบคุมภายในเป็นระยะ ๆ อย่างสม่าเสมอ ร่วมกับการมีหน่วยงาน
ควบคุมภายในทาการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี และรายงานตรงต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดาเนินงาน การรายงาน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริหาร นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ ของ ปตท.สผ. ทั้งนี้ ปตท.สผ. จัดให้มี ร ะบบการ
ควบคุมภายในที่เทียบเคียงกับมาตรฐานสากล โดยคานึงถึงสภาพแวดล้อ มของการควบคุมที่เหมาะสม การประเมินความเสี่ยงที่ อาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อวัตถุประสงค์ กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ สารสนเทศและการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกที่เพียงพอและ
เชื่อถือได้ รวมทั้งการติดตามและประมวลผลอย่างสม่าเสมอ
(4) การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีหน้าที่กากับดูแลให้มีการบริหารจัดการความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
เชิงกลยุทธ์ โดยจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ที่เป็น Standing Sub-Committee พร้อมทั้งกาหนด
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง เพื่อให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงทาหน้าที่และมีความรับผิดชอบในการกากับและ
ส่งเสริมให้การบริหารความเสี่ยงของกลุ่ม ปตท.สผ. มีประสิทธิภาพ พิจารณาความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ ทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ
กาหนดแผนการดาเนินงาน ติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
พร้อมทั้งรายงานผลการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการบริษัทอย่างสม่าเสมอ
(5) การป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ ปตท.สผ. เป็นผู้กาหนดเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อให้เ กิดความมั่นใจว่ามีการบริหารจัดการ
ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ และหากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใด จะไม่ร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น รวมถึงกาหนดให้มี
การเปิดเผยในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนซึ่งได้กาหนดเรื่องนี้ไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อให้
กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานด้านจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
(6) การกากับการปฏิบัติตามกฎหมาย
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้ค วามส าคั ญ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายที่ เกี่ ย วข้อ ง (Compliance) อย่ างถู กต้ อ ง
ครบถ้ วน ในทุ กพื้ น ที่ที่ ก ลุ่ ม ปตท.สผ. ด าเนิ น ธุร กิจ และสนั บ สนุ น ให้ กลุ่ ม ปตท.สผ. มี การก ากับ ดูแ ลการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายอย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมถึงมีการบริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นกลไกที่สาคัญที่จะช่วยให้ทุก ๆ กระบวนการ
และขั้นตอนการทางานของกลุ่ม ปตท.สผ. มีความถูกต้องและรอบคอบ รวมทั้งส่งเสริมให้บริษัทสามารถดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจได้ โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน
เป็นหน่วยงานกลางดูแลในเรื่องนี้
9.2 คณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งกรรมการที่มีความรู้ความชานาญที่เหมาะสมเป็นคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในด้านต่าง ๆ ตามที่
ข้อบังคับของ ปตท.สผ. กาหนดไว้ เพื่อช่วยศึกษาและกลั่นกรองรายละเอียดของงานในขอบข่ายที่คณะกรรมการเฉพาะเรื่องแต่ละคณะ
รับผิดชอบ และได้กาหนดคุณสมบัติ วาระการดารงตาแหน่ง และขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องไว้อย่างชัดเจน
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ในระเบียบของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ งแต่ละคณะ โดยสมาชิ กของคณะกรรมการตรวจสอบต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระทั้งหมด
ในขณะที่สมาชิกของคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาลต้องประกอบด้วยกรรมการ
อิสระเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งประธานกรรมการจะไม่เป็นประธานหรือสมาชิกของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ อีกทั้ง ยังกาหนดให้กรรมการ
อิสระเป็นประธานของแต่ละคณะด้วย ยกเว้นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ทั้งนี้ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องจะรายงานผลการประชุมของ
แต่ละครั้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบอย่างสม่าเสมอ และรายงานการทาหน้าที่ในรอบปีที่ผ่านมาต่อผู้ถือหุ้นในแบบ 56-1
และรายงานประจาปีเป็นประจาทุกปี
ปัจจุบัน ปตท.สผ. มีคณะกรรมการเฉพาะเรื่องจานวน 5 คณะ ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการบรรษัทภิบาล (2) คณะกรรมการ
ตรวจสอบ (3) คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน (4) คณะกรรมการสรรหา และ (5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง โดยรายละเอียด
เกี่ยวกับรายชื่อกรรมการ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จานวนครั้งการประชุม จานวนครั้งที่กรรมการแต่ละคนเข้าประชุม และนโยบายการจ่าย
ค่าตอบแทนกรรมการ ปรากฏในหมวด “โครงสร้างการจัดการ” และรายงานการทาหน้าที่ของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะ ปรากฏ
ในหัวข้อ “รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง”
9.3

การสรรหาและแต่งตั้งกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหาร

9.3.1 กำรสรรหำกรรมกำร
ในการสรรหากรรมการ เมื่อ มีตาแหน่งกรรมการว่างลงหรือ กรรมการถึงกาหนดออกตามวาระ คณะกรรมการสรรหาจะ
พิจารณาทักษะหรือความเชี่ยวชาญที่จาเป็นและสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. (Target Skill Mix) เพื่อให้
องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดกับ ปตท.สผ. รวมทั้งให้ความสาคัญในเรื่องความหลากหลาย
ของคณะกรรมการ (Board Diversity) ซึ่งรวมถึงเพศและความเป็นอิสระของกรรมการ โดยในปี 2562 คณะกรรมการ ปตท.สผ. ประกอบด้วย
กรรมการอิสระ 8 คน เป็นกรรมการเพศหญิ ง 2 คน จากกรรมการทั้งหมด 15 คน นอกจากนี้ ยังคานึงถึงความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest) ของกรรมการอย่างรอบด้านและโปร่งใสด้วย
ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะวิเคราะห์ ความเพีย งพอและความเหมาะสม (Gap Analysis) ของ Skill Mix ปั จจุบั นและ
Target Skill Mix โดยในปี 2562 – 2563 ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับ Target Skill Mix 3 ด้าน เป็น Priority หลัก ได้แก่
(1) Organization Change and Development: เพื่ อ ผลั กดัน การดาเนิน การตามแผนกลยุท ธ์ “Execute” โดยเฉพาะ
เรื่ อ งการวางระบบการก ากั บ ดู แ ลโครงการที่ ซื้ อ มาใหม่ ใ นต่ า งประเทศตามแผนการควบรวมกิ จ การ ( Post-Merger Integration)
ผู้มี ป ระสบการณ์ แ ละมี ค วามเชี่ย วชาญอย่ างแท้ จริงในเรื่อ งการควบรวมธุร กิ จ (Business Integration) ในธุร กิ จข้ ามชาติ จึงจ าเป็ น กั บ
ปตท.สผ. ในปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
(2) Technology: จากสถานการณ์ด้านเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ปตท.สผ. จาเป็นต้องเตรียมความพร้อม
เพื่อรองรับ Disruptive Technology และพัฒนาขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีขององค์กรเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานทั้งในธุรกิจ E&P
และโอกาสการลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยมีเป้าหมายให้ ปตท.สผ. เป็นองค์กรที่มีความสามารถด้าน Digital Transformation จึงควรส่งเสริม
ให้มีกรรมการที่มีทักษะด้าน Technology ในภาพกว้าง (Wide Spectrum) นามาปรับใช้หรือเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนองค์กร
(3) Legal: เพื่อส่งเสริมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การดาเนินงาน (Legal Risks
& Compliance) ซึ่ ง เป็ น ความเสี่ ย งระดั บ องค์ ก รและมี ผ ลกระทบโดยตรงต่ อ License to Operate อี ก ทั้ ง การติ ด ตามพั ฒ นาการของ
กฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีและเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจใหม่
คณะกรรมการสรรหาจะสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการต่อคณะกรรมการ
ปตท.สผ. โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม Target Skill Mix ประจาปีข้างต้น ซึ่งในปี 2562 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีสัดส่ว นกรรมการที่มี
Skill Mix ในด้าน Organization Change and Development และ Technology อย่างเพียงพอเหมาะสม และยังคงให้ความส าคัญกับการสรรหา
กรรมการที่มี Skill Mix ด้าน Legal ต่อ ไปในอนาคต นอกจากนี้ ยังพิจารณาจากทาเนียบบัญ ชีรายชื่อ บุคคลที่เหมาะสมในการเข้าดารง
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ต าแหน่ ง กรรมการของ ปตท.สผ. (Directors’ Pool ของ ปตท.สผ.) และบั ญ ชี ร ายชื่ อ คณ ะกรรมการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ของส านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (Directors’ Pool ของ สคร.) ซึ่งเป็นบัญชีที่ได้รวบรวมผู้ที่มีทักษะหรือ ความเชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ ที่จะ
เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งขอรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะผู้ถือหุ้นใหญ่ รวมถึงข้อเสนอของผู้ถือหุ้น
รายย่อยตามหลักเกณฑ์การเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า (หากมี) เพื่อประกอบการพิจารณากรณีกรรมการ
ครบวาระ โดยรายชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมต้ องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ตามที่กาหนดไว้ใน
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการกาหนดนโยบายและกากับดูแลรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2557
การเลื อ กตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ อ อกจากต าแหน่งเมื่ อ ครบวาระ ต้อ งได้รับ อนุ มัติจากที่ ประชุมสามั ญ ผู้ ถือ หุ้ น
ประจาปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดังนี้
(1) ในกรณีที่จานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีไม่เกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือ กตั้ง
ในครั้งนั้น ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทุกคน โดยออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล
และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
(2) ในกรณีที่จานวนบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจานวนเกินกว่าจานวนกรรมการที่จะพึงได้รับการเลือกตั้ง
ในครั้งนั้น ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งบุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลได้ไม่เกินจานวนกรรมการที่จะ
พึงได้รับการเลือกตั้งในครั้งนั้น และให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะ
พึงมี และแต่ละคนต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วย
การเลือกตั้งกรรมการทดแทนตาแหน่งที่ว่างในกรณีอื่นที่ไม่ใช่เนื่องมาจากการครบวาระ คณะกรรมการอาจเลือกตั้งกรรมการ
แทนตาแหน่งที่ว่างได้ด้วยคะแนนเสียงไม่ต่ากว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่ และต้องผ่านความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
ปตท.สผ. และคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) ด้วย ทั้งนี้ บุคคลที่เข้ามาเป็นกรรมการทดแทน จะมีวาระการดารงตาแหน่งเท่ากับ
วาระเดิมที่เหลืออยู่ของกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง
9.3.2 กำรสรรหำและแผนสืบทอดงำนของประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรและกรรมกำรผู้จัดกำรใหญ่
คณะกรรมการสรรหามีบทบาทเพิ่มเติมในการพิจารณาแผนการสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และระบบการพัฒนาผู้บริหารเพื่อรองรับตาแหน่งรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ให้มีความเหมาะสม และประสิทธิภาพของระบบ
เพื่อให้ได้ผู้บริหารที่มีทักษะและคุณลักษณะที่จาเป็นเพื่อรองรับการเติบโตของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ในการสรรหาประธานเจ้าหน้าที่บ ริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาจากผู้ที่มีทั กษะ
ประสบการณ์ วิช าชีพ คุ ณ สมบั ติ เฉพาะในด้ านต่ าง ๆ ที่ มี ค วามจ าเป็ น อย่า งยิ่ งและเป็ น ประโยชน์ สูงสุ ด ต่ อ ธุร กิจ การสารวจและผลิ ต
ปิโตรเลียมต่อ ปตท.สผ. เช่น มีวิสัยทัศน์ด้านยุทธศาสตร์พลังงาน มีความสามารถและประสบการณ์บริหารจัดการดาเนินงานโครงการขนาด
ใหญ่ รวมทั้งคานึงถึงโอกาสที่อาจมีปัญหาในเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ด้วย
ปตท.สผ. มีการกาหนดแผนสืบทอดตาแหน่งของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อให้ ปตท.สผ. มี
ความพร้อมหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ หรือครบวาระการดารงตาแหน่ง ตลอดจนลด
ความเสี่ยงหรือผลกระทบจากการขาดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการ ปตท.สผ. โดยมีขั้นตอนการดาเนินการ ดังนี้
(1)
ปตท.สผ. ร่ว มกับ คณะกรรมการจัด การกลุ่ม ปตท. (PTT Group Management Committee หรือ PTTGMC)
จัด โปรแกรมพั ฒ นาผู้บ ริห ารระดับ สูงของกลุ่ ม (Group Leadership Development Program หรือ GLDP) โดยมุ่ งเน้ น กลุ่ ม ผู้ บ ริห ารที่ มี
ศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไปในกลุ่ม ปตท. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถและเตรียมความพร้อม เพื่ อที่จะเข้ารับการ
คัดเลือกให้สืบทอดตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทในกลุ่ม ปตท. ทั้งนี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ. เป็นกรรมการของคณะ PTTGMC ดังกล่าวด้วย
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(2)
คณะกรรมการจัดการของ ปตท. ในฐานะที่ ปตท. เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่จะเป็นผู้พิจารณาเสนอชื่อผู้ที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมจากกลุ่มผู้บริหารที่มีศักยภาพสูงระดับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ตามข้อ (1) และนาเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการ ปตท.
พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสมที่สุดเพื่อมาดารงตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ.
(3)
คณะกรรมการสรรหา ปตท.สผ. พิจารณาผู้บริหารที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมและรับข้อคิดเห็นจาก ปตท. ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ตามข้อ (2) โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับคุณสมบัติของพนักงานระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ที่มีศักยภาพสูงใน ปตท.สผ.
ประกอบการพิจารณาด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาจะพิจารณาคัดเลือกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อ ปตท.สผ.
การมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) และวิสัยทัศน์ในการนาพา ปตท.สผ. ให้เจริญเติบโตได้ตามแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการ
ปตท.สผ. ได้กาหนดไว้
(4)
คณะกรรมการสรรหาเสนอรายชื่อพร้อมข้อคิดเห็นและคณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
ผู้ที่จะมาดารงตาแหน่งอย่างเป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งกรรมการ
บริษัท และเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ต่อไป
9.3.3 กำรสรรหำผู้บริหำรและแผนสืบทอดตำแหน่งงำนของผู้บริหำร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ให้เป็นผู้พิจารณาบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจของ ปตท.สผ. ลงในตาแหน่งบริหาร โดยมีคณะกรรมการบริหารและ
กากับดูแลการพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) ดาเนินการคัดเลือกตามระเบียบเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลและรายงานให้
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ ยกเว้นในระดับรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นไป ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทั้งนี้ กรณีสรร
หาและบรรจุบุคคลจากภายนอกลงตาแหน่งบริหารจะต้องผ่านการสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสัมภาษณ์ และการแต่งตั้ งหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับบริหารด้านการตรวจสอบจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนด้วย
ปตท.สผ. มีการจัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งงาน (Succession Planning) เพื่อทดแทนตาแหน่งที่ว่างลงจากการเกษียณอายุ
และเพื่อบรรจุลงโครงสร้างองค์กรใหม่ที่จะเกิดขึ้นในระยะ 5 ปีตามแผนขยายธุรกิจของบริษัททั้งในและต่างประเทศเพื่อรองรับการเติบโตของ
บริษัทในอนาคต โดยมีคณะกรรมการกากับดูแลและพัฒนาพนักงาน (Career Review Board) เป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีความเหมาะสม
เป็นผู้สืบทอดตาแหน่งดังกล่าว โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตาม PTTEP Management Success Profile ของแต่ละ Business Area (Asset
Management, Business Development, Technical Support และ Business Support) ซึ่งประกอบด้วยขีดความสามารถ (Competency)
คุ ณ ลั ก ษณะ (Personal Attribute) ความรู้ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ บริษั ท และธุ ร กิ จ ของบริษั ท (Organization Knowledge) ประสบการณ์
(Experience) และผลประเมินศักยภาพสูงสุดที่เล็งเห็นได้ในปัจจุบัน (Currently Estimated Potential หรือ CEP) เมื่อได้รายชื่อ ผู้สืบทอด
ตาแหน่งงานนั้น ๆ แล้ว บริษัทจะมีการกาหนดแผนพัฒ นารายบุคคลทั้งระยะสั้นและระยะยาวโดยมุ่งเน้นการพัฒนาทั้งทางด้า นความรู้
ความสามารถในงาน ทักษะการบริหารจัดการ บุคลิกภาพ และพฤติกรรมการทางานร่วมกับผู้อื่นตามค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้
ผู้สืบทอดตาแหน่งงานมีคุณสมบัติพร้อมที่จะดารงตาแหน่งได้ตามกาหนดเวลาที่ต้องการ
9.4

การพัฒนากรรมการ

การปฐมนิเทศกรรมการใหม่
ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ประกอบด้วย
(1) การรับฟังการบรรยายสรุปโดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารระดับสูง เกี่ยวกับลักษณะ
ธุรกิจและแนวทางการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ความรู้และเทคนิคเกี่ยวกับการสารวจและผลิตปิโตรเลียม กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อ ง
การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. และข้อมูลที่จาเป็นและเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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(2) การได้รับคู่มือกรรมการซึ่งประกอบด้วยข้ อมูลสาคัญ เช่น แผนกลยุทธ์ กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง การกากับดูแ ลกิจการที่ดีและ
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นต้น เพื่อประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ข องกรรมการและมีการปรับปรุงคู่มือกรรมการให้ทันสมัย
อยู่เสมอ เพื่อใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานของกรรมการ
(3) การไปเยี่ยมชมสถานที่ปฏิบัติการจริงของกลุ่ม ปตท.สผ. ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มความเข้าใจในธุรกิจและเป็นประโยชน์
ในการทางานของกรรมการบริษัท
กรรมการใหม่ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศจะต้องประเมินประสิทธิภาพการจัดปฐมนิเทศ เพื่อนาผลไปปรับปรุงในครั้งต่อไปด้วย นอกจากนี้
กรรมการที่ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง จะได้รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการทาหน้าที่ประธานกรรมการและ
คณะกรรมการเฉพาะเรื่องอย่างมีประสิทธิภาพ และวิธีการดาเนินการประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมด้วย
การพัฒนาและการอบรมของกรรมการ
ปตท.สผ. มีกรรมการที่มีความรู้ความสามารถ และแสวงหาความรู้ความเข้าใจในหน้าที่กรรมการและธุรกิจอยู่เสมอ และ
ปตท.สผ. สนับสนุนให้กรรมการทุกคนได้ศึกษาและอบรมเพิ่มเติมโดยเข้าร่วมการอบรมที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(Thai Institute of Directors Association หรือ IOD) และองค์กรชั้นนาอื่น ๆ รวมถึงการเข้าร่วมสัมมนา และการเยี่ยมชมกิ จการต่าง ๆ
เพื ่อ เพิ ่ม พูน ความรู้เกี่ย วกับ การท าหน้า ที ่ก รรมการเสมอมา นอกจากนี ้ ปตท.สผ. ได้ จั ด การบรรยายให้ แ ก่ ค ณะกรรมการ ปตท.สผ.
โดยผู้บริหาร ปตท.สผ. เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 มีการจัดทั้งสิ้น 5 ครั้ง ได้แก่ หัวข้อ Strategy Review
และการบรรยาย 4 ครั้ง เกี่ยวกับ GRC (Governance, Risk Management and Compliance) ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีการแจ้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
แนวปฏิบัติที่ดีตามการกากับดูแลกิจการที่ดีให้กับกรรมการอยู่เสมอ เพื่อเพิ่มพูน ความรู้ความเข้าใจยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดของการเข้าร่วม
อบรม สัมมนา และการรับฟังการบรรยายของกรรมการทุกคน ดังนี้
รำยชื่อกรรมกำร
(1) นายปรัชญา ภิญญาวัธน์

-

(2) นายอัชพร จารุจินดา

-

หลักสูตร
การประชุมด้านพลังงานประจาปี CERAWeek 2019 ณ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
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(3) พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล

หลักสูตร
- 2019 The Annual Petroleum Outlook Forum : “Sustainable Energy…Shaping a Better
Future อนาคตพลังงาน สานพลังเพื่อความยั่งยืน” จัดโดย ปตท.
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(4) นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ - การประชุมด้านพลังงานประจาปี CERAWeek 2019 ณ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(5) พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(6) นายทวารัฐ สูตะบุตร
- การประชุมด้านพลังงานประจาปี CERAWeek 2019 ณ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตร Executive Program in International Management จัดโดย Stanford – National
University of Singapore (NUS)
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
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รำยชื่อกรรมกำร
(7) นายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์

หลักสูตร
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks

(8) นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์

- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks

(9) นางสาวเพ็ญจันทร์ จริเกษม

- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks

(10) นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(3) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
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หลักสูตร

(11) นายพชร อนันตศิลป์

- หลักสูตร ผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง รุ่นที่ 23 จัดโดยสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(12) นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(13) นายอธิคม เติบศิริ
- การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Global Oil & Gas Markets in Turmoil - Implications for Thailand”
โดยสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(14) นางอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์ - หลักสูตร DCP Series 4/2019 : How to Develop a Winning Digital Strategy จัดโดย สมาคม
ส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Understanding Thailand Data Protection Law and Its Unintended Consequence
จัดโดย Acis Professional Center Co., Ltd.
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2562
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
(15) นายพงศธร ทวีสิน
- การประชุมด้านพลังงานประจาปี CERAWeek 2019 ณ มลรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา
- การบรรยายและอภิปรายภายใน เรื่อง แนวทางการวางแผนการดาเนินงานเชิงกลยุทธ์ประจาปี 2563
(Strategy Review)
- การบรรยายภายในเกี่ยวกับ GRC ในหัวข้อดังต่อไปนี้
(1) 5 Trends that Boardroom Should Know; Disruption, Cyber Security, Consumer
Engagement, Environment, Social and Governance (ESG) and Crisis Management
(2) Cybersecurity and Data Privacy Laws
(3) Critical Success Factors in a GRC Implementation
(4) Environmental, Social และ Governance (ESG) Related Risks
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ปัจจุบันมีกรรมการบริษัทที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ Director Certification Program (DCP)
และ Director Accreditation Program (DAP) ของ IOD จานวน 12 คน และ 4 คน ตามลาดับ รวมทั้ งสิ้น 13 คน จากกรรมการทั้งหมด
15 คน หรือร้อยละ 86.67 นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้แจ้งข้อมูลข่าวสารการสัมมนาและการอบรมมที่เป็นประโยชน์กับคณะกรรมการ ปตท.สผ.
เป็นประจา ทั้งนี้ มีรายละเอียดการเข้ารับการอบรมหลักสูตรหลักของคณะกรรมการบริษัท ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”
9.5

อานาจหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

9.5.1 อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ มีอานาจลงชื่อเป็นสาคัญเพื่อผูกพันบริษัทกับบุคคลภายนอกแทนบริษัท
(ข้อ 9 วรรคหกของข้อบังคับซึ่งจดทะเบียนไว้ที่กระทรวงพาณิชย์แล้ว)
9.5.2 อานาจหน้าที่ภายใต้มติที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
คณะกรรมการ ปตท.สผ. มอบอ านาจให้ ป ระธานเจ้าหน้า ที่บ ริหารและกรรมการผู้จัด การใหญ่ กระทาการแทนบริษัท
ในการดาเนิน งานตามปกติธุร กิจให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในหนังสือ บริคณห์สนธิของ ปตท.สผ. การประกอบกิจการปิโตรเลียมตาม
สัมปทานปิโตรเลียม หรือสัญญาต่าง ๆ ของบริษัทและกิจการอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์แก่บริษัท เป็นผู้รักษาการและมีอานาจในการดาเนินการ
ตามระเบี ย บของ ปตท.สผ. ได้แ ก่ ระเบี ย บการงบประมาณ การเงิน และการบั ญ ชี พ.ศ. 2555 ระเบี ย บการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คล
พ.ศ. 2548 ระเบียบว่าด้วยการจัดหาบริษัท ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ พ.ศ. 2561 และระเบียบการ
บริหารโครงการลงทุน พ.ศ. 2557 โดยให้ใช้วิธีปฏิบัติเช่นเดียวกับบริษัทเอกชนอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจปิโตรเลียมและให้คานึงถึงประโยชน์ของ
ปตท.สผ. เป็นสาคัญ รวมถึงการมอบอานาจ โดยผู้รับมอบอานาจ หรือผู้รับมอบอานาจช่วงทุกช่วงต้องไม่มีส่วนได้เสียหรือมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ในลักษณะใด ๆ กับ ปตท.สผ. หรือบริษัทย่อยในการใช้อานาจดังกล่าว
9.6

การกากับดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
รายละเอียดปรากฏในหมวด “นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ” หัวข้อ “นโยบายการดาเนินงานของบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ.”

9.7

การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการ และจานวนบริษัทที่กรรมการแต่ละคนไปดารงตาแหน่ง

ข้อบังคับ ปตท.สผ. กาหนดให้กรรมการออกจากตาแหน่งตามวาระหนึ่งในสามในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี และกาหนดให้มี
กรรมการไม่เกิน 15 คน และคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี
โดยกรรมการที่ ด ารงต าแหน่ ง ต่ อ เนื่ อ งจนครบ 9 ปี จะไม่ ได้ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้ งกลั บ เข้ า มาด ารงต าแหน่ ง กรรมการอี ก เพื่ อ ให้
คณะกรรมการ ปตท.สผ. ที่มีความรู้ความสามารถและคุณสมบัติครบถ้วนได้ปฏิบัติงานต่อเนื่องอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อ
ปตท.สผ. และผู้ถือหุ้นโดยรวม นอกจากนี้ เพื่อให้ ปตท.สผ. ได้รับประโยชน์จากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่กรรมการสั่งสมมา
ตลอดระยะเวลาที่ดารงตาแหน่ง ปตท.สผ. จึงไม่ได้กาหนดวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการที่เข้มงวดเกินไป (เช่น ไม่เกิน 6 ปี) เพื่อให้
คณะกรรมการสรรหาได้มีโอกาสพิ จารณาบุ คคลที่ มีคุณ สมบัติเหมาะสมที่สุดมาด ารงตาแหน่ งกรรมการ อันจะทาให้เกิดประโยชน์ต่ อ
ทั้ง ปตท.สผ. และผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดส่วนประกอบสาคัญในการพิจารณาคุณสมบัติ คือ กาหนดนโยบายจากัดจานวนบริษัทจดทะเบียน
ที่กรรมการแต่ละคนดารงตาแหน่งกรรมการต้องไม่เกิน 3 แห่ง โดยข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของกรรมการแต่ละคนปรากฏ
ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท ” ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไม่มี
กรรมการคนใดที่ดารงตาแหน่งกรรมการในบริษัทจดทะเบียนเกิน 3 บริษัท สาหรับวาระการดารงตาแหน่งของกรรมการเฉพาะเรื่องทุกชุด
กาหนดไว้ให้เท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
9.8

การแยกตาแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ รวมทั้งการกาหนดอานาจหน้าที่

คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีอานาจเลือกตั้งกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ ปตท.สผ. และมีอานาจแต่งตั้งบุคคลเข้าดารงตาแหน่ง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปตท.สผ. ซึ่งประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
จะเป็น คนละบุ คคลกัน เสมอ โดยประธานกรรมการไม่ ได้ร่วมในการบริหารงานปกติประจาวัน ซึ่งเป็น การแบ่งแยกหน้ าที่ ด้านนโยบาย
การติดตามประเมินผล และการบริหารงานปกติประจาวันออกจากกัน โดยประธานกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
(1) กากับดูแลให้การทาหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพเป็ นไปตาม Board Performance Target ของคณะกรรมการ
ความคาดหวังของผู้ถือหุ้น และเป็นอิสระจากฝ่ายจัดการ
(2) กาหนดระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการ
(3) ทาหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นอย่างมีประสิทธิภาพ ดูแลให้กรรมการยึดถือปฏิบัติและมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร
(4) เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะกรรมการและฝ่ายจัดการ
นอกจากนี้ ประธานกรรมการไม่ดารงตาแหน่งใด ๆ ในคณะกรรมการเฉพาะเรื่องซึ่งกาหนดไว้อย่างชัดเจนในระเบียบของคณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อ งทุก คณะเพื่อ ให้มีการแบ่งแยกหน้าที่แ ละการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเหมาะสมด้วย ในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบการบริหารจัดการบริษัทภายใต้กรอบอานาจที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
9.9

ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ

ปตท.สผ. กาหนดให้ความเป็นอิสระเป็นปัจจัยที่สาคัญอันดับแรกในการเลือกตั้งประธานกรรมการ หากไม่มีผู้ ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ดังกล่าวให้พิจารณาจากกรรมการคนอื่น ๆ ซึ่งประธานกรรมการคนปัจจุบัน คือ นายปรัชญา ภิญ ญาวัธน์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทที่กาหนดไว้เข้มกว่ากฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่การเป็นประธานได้อย่างเป็นอิสระ ปตท.สผ. มีก าร
ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะเช่นทุกปี เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงการทางาน รวมทั้ง
เพื่อ เป็นการตรวจสอบการทาหน้าที่ข องประธานกรรมการ โดยนาผลคะแนนที่ได้จากการประเมินเปิดเผยไว้ในแบบ 56-1 และรายงาน
ประจาปีด้วย (ผลประเมินประธานกรรมการโดยรวมสาหรับปี 2562 ได้ผลคะแนน 2.98 จากคะแนนเต็ม 3) โดยรายละเอียดของผลประเมิน
ประธานกรรมการปรากฏในหัวข้อ “การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ” นอกจากความเป็นอิสระของประธานกรรมการแล้ว
กรรมการทุกคนมีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็นต่อการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ทั้งในการประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการ
เฉพาะเรื่อ ง และการปฏิบัติงานในเวลาอื่น ๆ ด้วย เพื่อ กากับดูแ ลให้การดาเนินการของฝ่ายจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ าพ ถูกต้อ ง
โปร่งใส และเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม
9.10 นโยบายและวิธปี ฏิบตั ใิ นการไปดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั อืน่ ของประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ และผู้บริหาร
ปตท.สผ. กาหนดไว้ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ว่าหากประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และผู้บริหารจาเป็นต้องรับตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นหรือองค์กรอื่น (ซึ่งมิใช่ธุรกิจของตนหรือครอบครัว ) ต้องได้รับอนุมัติ
จากผู้มีอานาจอนุมัติก่อน และไม่ทาให้เสียการงานของ ปตท.สผ. รวมทั้งต้องไม่นาเอา ปตท.สผ. หรือตาแหน่งของตนใน ปตท.สผ. ไปพัวพัน
กับกิจการนั้น ๆ โดยผู้บริหาร ที่ ปตท.สผ. มอบหมายให้ไปเป็นกรรมการในองค์กรหรือคณะใด ๆ ในธุรกิจสารวจและผลิตปิ โตรเลียมหรือที่
เกี่ยวข้อ งโดยตรง ผลตอบแทน ที่ได้รับให้เป็นของ ปตท.สผ. หากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติงานแทน ปตท.สผ. ในกรณี อื่น ให้ผู้บริหาร
สามารถรับค่าตอบแทนจากการนั้นได้ ทั้งนี้ ข้อมูลการดารงตาแหน่งกรรมการที่บริษัทอื่นของผู้บริหารแต่ละคนได้ปรากฏในหัวข้อ “รายละเอียด
เกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท”

ส่วนที่ 2 หน้า 72

PRF#5_9_การกํากับดูแลกิจการ_2562_format_final

25 Feb 2020
การกำ�กับดูแลกิจการ

171

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
9.11 การกาหนดนโยบายเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ปตท.สผ. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ การป้ อ งกั น ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ โดยดู แ ลไม่ ใ ห้ เกิ ด ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ในการบริหารจัดการ เพื่อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้มีส่วนได้เสียว่า ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภ าพและโปร่งใส
โดยกาหนดอยู่ในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ซึ่งมีหลักการที่สาคัญดังนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน กระทาการใด ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นสาคัญ และไม่เกี่ยวข้อง
ในกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทุกคนต้องทบทวนและเปิดเผยรายการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้ ปตท.สผ. ทราบ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
(3) กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานที่ มี ส่ วนได้ เสี ย ในเรื่ อ งใด จะไม่ ร่ วมในการพิ จารณาหรื อ ออกเสี ยงในเรื่ อ งนั้ น รวมถึ ง
มีการเปิดเผยความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน
(4) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กาหนดอย่างเคร่งครัด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้กาหนดมาตรการป้องกันความขัดแย้งของผลประโยชน์ ดังนี้
(1) กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง หลีกเลี่ยงการมีส่วนเกี่ยวข้องทางการเงิน และ/หรือ ความสัมพันธ์กับ
บุ ค คลภายนอกอื่ น ๆ ซึ่ งจะส่ งผลให้ กลุ่ ม ปตท.สผ. ต้ อ งเสี ย ผลประโยชน์ หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ดความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ หรื อ ขั ด ขวาง
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ
(2) กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานที่มีส่วนได้เสียซึ่งอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกระบวนการเสนอว่าจ้าง คัดเลือก
ตัดสินใจหรืออนุมัติรายการใดต้องรายงานผู้ บังคับบัญชา หรือผู้มีส่วนร่วมในการอนุมัติทราบโดยใช้แบบการเปิดเผยรายการความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ ปตท.สผ. และให้ถอนตัวจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการดังกล่าวหรือถอนตัวจากการดาเนินธุรกรรมกับ ปตท.สผ.
(3) กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน เมื่ อ มี ข้ อ สงสั ย หรื อ ไม่ แ น่ ใจว่ า การปฏิ บั ติ งานของตน หรื อ การที่ ต นเองและบุ ค คล
ที่เกี่ยวข้องเข้าไปมีส่วนร่วม หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการใด ๆ โดยที่กิจการดังกล่าวได้มีการดาเนินธุรกรรมกับบริษัทที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น ให้แจ้งเรื่องดังกล่าวกับ ปตท.สผ. โดยทันที
กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งาน ต้ อ งทบทวนและประเมิ น ตนเองเรื่อ งความขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ป ระจ าทุ ก ปี และเพื่ อ
สอบทานเรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการจัดหาและสัญญาของบริษัทให้มีความเข้มงวดมากขึ้น ผู้บริหาร
และพนั ก งานที่ เกี่ ย วข้ อ งโดยตรงกั บ กระบวนการจั ด หาและสั ญญาต้ อ งเปิ ด เผยข้ อ มู ล ความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ อย่ า งน้ อ ย
ทุก ๆ 6 เดือน เพื่อ ให้ผู้บังคับ บัญ ชาใช้ใ นการพิจ ารณามอบหมายงานและป้อ งกันการเข้า ไปมีส่วนร่วมในงานจัด หาของผู้บ ริห ารและ
พนักงานที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
9.12 จริยธรรมธุรกิจ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการดาเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โดยถือ ว่าจริยธรรมธุรกิจเป็นกรอบพฤติกรรมและเป็นวิถีทางชี้นา
การด าเนิ น ธุ รกิ จที่ ดี ส าหรั บ ให้ กรรมการ ผู้ บ ริ ห าร และพนั ก งานยึ ดถื อ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ก ารท างานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและจริ ยธรรม โดยมี
การเคารพสิทธิ แ ละปฏิบัติต่อ ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้ ซึ่งจะสร้างให้เกิดความเชื่อ มั่นและการยอมรับ
ในการดาเนิน งานที่มี ประสิทธิภ าพและโปร่งใสของ ปตท.สผ. และสร้างคุณ ค่าระยะยาวให้แ ก่ผู้มีส่ วนได้ เสียอย่างยั่งยืนและเป็ นธรรม
กับทุกฝ่าย
จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็นส่วนหนึ่งของ “การกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE)”
ซึ่งคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีจรรยาบรรณบริษัทอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรตั้งแต่ปี 2532 และมีการทบทวนเป็นประจาทุกปี
โดยฉบับปัจจุบันได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 และถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
กลุ่ม ปตท.สผ. โดยรายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ.
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จริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ประกอบด้วยหลักการ ตัวอย่างแนวปฏิบัติ และตัวอย่างคาถาม รวมถึงข้อ มูลเพื่อการศึกษา
เพิ่ ม เติ ม และหน่ วยงานผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะเรื่ อ ง จ านวน 10 เรื่ อ ง ที่ ส ะท้ อ นถึ งคุ ณ ค่ าองค์ ก รในการด าเนิ น ธุ รกิ จ ของกลุ่ ม ปตท.สผ.
ซึ่งกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานต้องยึดถือปฏิบัติ ดังต่อไปนี้
(1) การปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ และการเคารพวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง
(2) ความเป็นกลางทางการเมือง
(3) การทรัพยากรบุคคล
•
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
•
ความเป็นส่วนตัว การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และการไม่ข่มขู่คุกคาม
•
ยาเสพติด สารเสพติด และแอลกอฮอล์
•
การทางานอื่น และการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกของผู้บริหารและพนักงาน
(4) การใช้และการรักษาข้อมูลและทรัพย์สิน
•
การบันทึก การใช้ การเปิดเผย และการเก็บรักษาข้อมูล
•
การใช้ และการดูแลรักษาข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
•
การใช้ และการดูแลรักษาทรัพย์สินทางปัญญา
•
การซื้อขายหลักทรัพย์และการใช้ข้อมูลภายใน
(5) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(6) การจัดหาและสัญญา
(7) การต่อต้านคอร์รัปชัน
(8) การแข่งขันทางการค้า
(9) การป้องกันการฟอกเงิน
(10) ความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ปตท.สผ. ได้แจกจ่ายหนังสือการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ทุกคน เพื่อ ใช้อ้างอิงและถือปฏิบัติด้วย ซึ่งทุกคนต้อ งลงนามในพั นธสัญ ญาที่จะยึดถือการกากับดูแ ลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ
กลุ่ ม ปตท.สผ. เป็ น หลัก ปฏิ บั ติในการดาเนิ น งานด้ วยมาตรฐานขั้น สู งสุ ด นอกจากนี้ ได้แ จกจ่ายให้ แ ก่ ผู้ร่วมทุน หน่วยงานก ากั บดู แ ล
หน่วยงานที่ ปตท.สผ. ติด ต่อ เป็ นประจา และผู้ ที่สนใจเมื่อ ติ ดต่อ ขอมา รวมทั้ งได้ เผยแพร่บนเว็บ ไซต์ข อง ปตท.สผ. ภายใต้ หัวข้อ เรื่อ ง
การกากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อให้ผู้ถือหุ้น นักลงทุน และผู้ที่สนใจได้เข้าดูได้อย่างสะดวกด้วย
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ.
ให้แก่กรรมการและบุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ดูแ ลให้มีการสื่อ สารในเรื่อ งดังกล่าวเพื่อสร้างความมั่นใจว่า
กรรมการและบุคลากรมีการยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว และได้ขยายการสื่อสารไปยังผู้มีส่วนได้เสียภายนอก เช่น ผู้ค้า ผู้ร่วมทุ น
และตั วแทนของกลุ่ม ปตท.สผ. เป็ น ต้ น เพื่ อ เสริม สร้างวัฒ นธรรมที่ ดี ต ลอดห่ วงโซ่ ธุร กิจ และสั งคมโดยรวม โดยมี ร ายละเอีย ดปรากฏ
ในหัวข้อย่อย “การสื่อสาร การให้ความรู้ และการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง” ภายใต้หัวข้อ “การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน”
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ติดตามประเมินผลผ่านการรายงานผลการดาเนินงานด้าน CG&BE ที่แจ้งให้คณะกรรมการบริษัททราบ
เป็นประจาทุกไตรมาส โดยหน่วยงานเลขานุการบริษัทมีหน้าที่รายงานผลให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริษัทสามารถ
ติดตามผลการดาเนินงานให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลยังได้มีการพิจารณาแผนการดาเนินงานปี
2563 โดยนาผลการประเมินที่เกี่ยวกับการกากับดูแ ลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุร กิจ รวมถึง การต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชันของปี 2562
มาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาปรับปรุงการดาเนินงานของปีถัดไปด้วย เพื่อจะได้พัฒนาการดาเนินงานให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องต่อไป
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9.13 ระบบการควบคุมภายใน
ปตท.สผ.ให้ความสาคัญต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง โดยนากรอบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล
ของ COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) ที่ได้ปรับปรุงในปี 2556 (COSO 2013) มา
ประยุกต์ใช้ เพื่อให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดาเนินงาน (Operations) มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและ
ทรัพ ย์สินไม่รั่วไหล การรายงานทั้งทางการเงินและไม่ ใช่การเงิน (Reporting) เพื่อ ใช้ภ ายในและภายนอกองค์กร มีความเชื่อ ถือ ได้ และ
ทันเวลา มีคุณภาพเหมาะสมสาหรับการนาไปใช้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ รวมถึงนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่
องค์กรได้กาหนดไว้ (Compliance)
ระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. สามารถสรุปตาม 5 องค์ประกอบ ได้ดังนี้
1. สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)
ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้อ มการควบคุมที่สร้างจิตสานึกและบรรยากาศของการควบคุมภายใน โดยดาเนินธุรกิจภายใต้
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ เพื่อไปสู่เป้าหมาย “เติบโต รุ่งเรือง มั่นคง ยั่งยืน สง่างาม” และมีคณะกรรมการบริษัท
ทาหน้าที่กากับดูแลและพัฒนาการด้านการควบคุมภายใน รวมถึงมีการกาหนดโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา และความรับผิดชอบ
อย่างเหมาะสมกับการดาเนินงาน
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ให้ความสาคัญ ในเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีการกาหนดระเบียบการบริหารทรัพยากร
บุคคลเป็นลายลักษณ์ อักษร ทั้งนี้ ปตท.สผ. มีความมุ่งมั่นในการจูงใจ พัฒ นา และรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เพื่อ ให้
สามารถตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการทางธุร กิ จ รวมทั้งมี ก ารกาหนดความรับ ผิ ด ชอบในเรื่อ งของการควบคุ ม ภายในเพื่ อ ให้ บ รรลุ ตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรอีกด้วย
2. กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการบริหารความเสี่ยง โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเพื่อทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
และขอบเขตความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้ รวมถึงกากับดูแลให้การบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล ปตท.สผ.
ได้น าแนวทางการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล ISO 31000 มาประยุกต์ใช้แ ละได้มี การบริหารความเสี่ยงทั่วทั้ งองค์กร โดยมี
การพิจารณาความเสี่ยงทุกประเภท รวมถึงโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสาคัญที่อาจจะกระทบกับการดาเนินธุรกิจ
เพื่อที่จะสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างทันเหตุการณ์
3. มำตรกำรควบคุม (Control Activities)
ปตท.สผ. กาหนดมาตรการควบคุมที่เพียงพอกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมหรือกิจกรรม
ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยจัดให้มีมาตรการควบคุมที่หลากหลายรูปแบบเพื่อจัดการความเสี่ยง เช่น มี มาตรการควบคุมผ่านทางนโยบาย
กระบวนการปฏิบัติงาน มีมาตรการควบคุมด้วยระบบเทคโนโลยี เป็นต้น รวมถึงมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมและกระบวนการ
ปฏิ บัติ งานอย่างสม่าเสมอ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่ งเสริมให้ พ นักงานตระหนั กถึงความสาคั ญ ของการปฏิ บั ติตามมาตรการควบคุ ม
ข้อกาหนด กฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิผลตามที่ได้ออกแบบไว้
4. ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information & Communication)
ปตท.สผ. ให้ ค วามส าคั ญ กับ ระบบสารสนเทศและการสื่ อ สารข้ อ มู ล โดยจัด ให้ มี ร ะบบประมวลผลข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพ
เหมาะสม และเพี ย งพอต่ อ การด าเนิน งาน และการตั ดสิ น ใจ กล่ าวคื อ มี ค วามถู ก ต้อ ง ครบถ้ วน เป็ น ปั จ จุบั น เข้าถึ งได้ ง่าย ปลอดภั ย
ตรวจสอบได้ มี เสถียรภาพ และกาหนดสิ ทธิในการเข้าถึงข้ อ มูล ไม่ให้ผู้ที่ ไม่มี ส่วนเกี่ย วข้ อ งเข้าถึงข้อ มู ลที่เป็ นความลับ รวมถึงกาหนด
ชัน้ ความลับของเอกสารเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลสาคัญและเป็นความลับของบริษัท
ปตท.สผ. มี ช่ อ งทางและกระบวนการสื่ อ สารทั้ งภายในและภายนอกองค์ ก รอย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
เพื่อสนับสนุนให้ระบบการควบคุมภายในของบริษัทดาเนินไปได้ตามที่กาหนดไว้ รวมถึงมีช่องทางการสื่ อสารพิเศษหรือช่องทางลับ เพื่อให้พนักงาน
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บุคคลภายนอก และผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนแก่บริษัทได้อย่างปลอดภัย รวมถึงมีการให้ความคุ้มครองผู้แจ้งเรื่องร้องเรียน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องให้ได้รับความเป็นธรรม หรือไม่ถูกกลั่นแกล้งในทุกลักษณะตาม “ระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556”
5. ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
ปตท.สผ. มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ ทั้งในรูปแบบการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงาน
และการประเมินผลอิสระ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการควบคุมภายในมีประสิทธิผลและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
หากพบข้อบกพร่อง บริษัทได้กาหนดแผนการปรับปรุงและผู้รับผิดชอบเพื่อดาเนินการแก้ไขอย่างทันเหตุ การณ์ สาหรับการประเมินผลอิสระ
บริษัทได้จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเองทั้งในระดับองค์กรและระดับ กระบวนการเป็นประจาทุกปี นอกจากนี้ มีการ
สอบทานและเสนอแนะข้อปรับปรุงโดยสายงานตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระรายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
มั่นใจว่าระบบการกากับดูแล การควบคุมภายในมีความพอเพียงและมีประสิทธิผล
ทั้ ง นี้ ผลการประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในประจ าปี 2562 ปรากฏในหมวด “การควบคุ ม ภายในและ
การบริหารจัดการความเสี่ยง”
9.14 การบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล เนื่อ งจากการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมทางธุรกิจเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินธุรกิจ ปตท.สผ. จึงได้กาหนดกรอบการกากับ
ดูแลการบริหารความเสี่ยง (Risk Governance Framework) ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ขององค์กร (PTTEP Risk Appetite Statement)
และตัววัดความเสี่ยง (Risk Metrics and Risk Limit) เพื่อเป็นแนวทางในการดาเนินงาน และมีนโยบายบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk
Management Policy) ที่กาหนดให้เป็นความรับผิดชอบของทุกคน ตั้งแต่กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ค้า และผู้รับเหมา ต้องบริหาร
จัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรม เพื่อช่วยสนับสนุนให้ ปตท.สผ. บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมั่นใจ
ปตท.สผ. ได้นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสาหรับการบริหารความเสี่ยง มาปรับใช้
ในการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนและการจัดการเชิงกลยุทธ์ การเพิ่มหรือลดการลงทุน การบริหารโครงการ
ขนาดใหญ่ และการปฏิบัติการและกระบวนการทางธุรกิจ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้นาการบริหารความเสี่ยงมาใช้ในทุกระดับขององค์กร
ทั้งในระดับบริษัท โครงการ และหน่วยงาน คณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้ทาหน้าที่กากับดู แลการ
บริห ารความเสี่ย งขององค์ กรในภาพรวมให้ อ ยู่ ภ ายใต้ น โยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ ย งที่ ได้ รับ มอบหมาย โดยมี ฝ่ ายบริห าร
ความเสี่ยงทาหน้าที่รับผิดชอบในการนากรอบการบริหารความเสี่ยงมาใช้ทั่วทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรายงานให้ฝ่ายจัดการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการ ปตท.สผ. รับทราบอย่างสม่าเสมอ รวมถึงการปลูกฝังวัฒนธรรมและจิตสานึกในการ
บริหารจัดการความเสี่ยงแก่ทุกหน่วยงานในองค์กร
9.15 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
9.15.1 ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
(1) ค่าตอบแทนจากการสอบบัญ ชี (Audit Fee) : ในรอบปี บัญ ชี 2562 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. และบริษั ทย่อ ยทั้ งในและ
ต่างประเทศมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีให้แก่สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และสานักงานสอบบัญชีอื่นๆ เป็นจานวนเงินรวมทั้งสิ้น
1.7 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2) ค่าบริการอื่น * (Non-Audit Fee) : ส าหรับปี 2562 ปตท.สผ. มี การจ่ ายค่ าตอบแทนของงานบริการอื่น ให้แ ก่ สตง.
จานวนรวม 0.5 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งเป็นค่าตอบแทนในการจัดทา Comfort Letter เพื่อแผนการบริหารจัดการหนี้สินของกลุ่มบริษัทสาหรับ
หุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาที่ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนต่างประเทศ
*หมายเหตุ: "ค่าบริการอื่น" ในที่นี้ เป็นคาที่ใช้ในการรายงาน ซึ่งกาหนดโดยสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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9.15.2 สรุปรำยงำนกำรตรวจสอบบัญชีในระยะเวลำ 3 ปีที่ผ่ำนมำ (ปี 2560 - 2562)
สตง. ได้แสดงความเห็นในรายงานการตรวจสอบต่องบการเงินรวมของ ปตท.สผ. อย่างไม่มีเงื่อนไขตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา
9.16 การปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญและยึดมั่นในการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี
(Best Practice) ในระดับสากล โดยการนาแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้นั้น จะคานึงถึงความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมการดาเนินธุรกิจของ
บริษัทและประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียโดยรวมด้วย โดยมีเรื่องที่ ปตท.สผ. ดาเนินการตามแนวปฏิบัติที่ดีเพิ่มเติม เช่น
(1) ปตท. ถือหุ้น ปตท.สผ. ในสัดส่วนร้อยละ 65.29 ปตท.สผ. จึงทาให้มีสัดส่วน Free Float น้อยกว่าร้อยละ 40 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายแล้วทั้งหมด อย่างไรก็ตามสัดส่ว น Free Float ในปัจจุบัน มีเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะใช้สิทธิยับยั้งในธุรกรรมที่เป็นรายการ
ที่สาคัญได้ โดย ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้ความสาคัญและดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยมาโดยตลอด รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยอยู่เสมอ และได้รับการยอมรับจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องด้วย
(2) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการจัดส่งหนังสือเชิญ ประชุมให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษาข้อมูลอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งกาหนดวันจัดการประชุมผู้ถือหุ้นในช่วงเดือนมีนาคมของทุกปีเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้สะดวก
โดยกาหนดการประชุมไม่ทับซ้อนกับการประชุมของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และเพื่อ ได้รับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ โดยเร็ว เช่น สิทธิในการได้รับ
เงินปันผล อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก ปตท.สผ. ดาเนินธุรกิจในหลายประเทศ การตรวจสอบงบการเงินของ ปตท.สผ. จึงต้องใช้ระยะเวลา
ในการสอบทานอย่างรอบคอบเพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวมด้วย ทาให้ ปตท.สผ. ต้องวางแผนการจัดทารายงานต่าง ๆ อย่างดี โดย
ปัจจุบัน ปตท.สผ. สามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ล่วงหน้า 21 วัน ก่อนประชุม อีกทั้ง ปตท.สผ. ได้มีการเผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ศึกษาข้อมูลการประชุมล่วงหน้าด้วย
(3) ข้อ บังคับของ ปตท.สผ. กาหนดให้เลือ กตั้งกรรมการโดยวิธีคะแนนเสียงข้างมาก (Majority Vote) โดยผู้ถือ หุ้นแต่ละคน
มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถืออยู่ และผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลได้ ซึ่งบุคคลที่ได้รับคะแนนเสียง
สูงสุดตามลาดับลงมา เป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้ง ปตท.สผ. จึงไม่ได้กาหนดวิธีการลงคะแนน
เสียงโดยการลงคะแนนเสียงแบบสะสม (Cumulative Voting) อย่างไรก็ดี ปตท.สผ. ได้กาหนดให้มีวิธีการอื่นในการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นราย
ย่อยมาโดยตลอด เช่น การให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการได้ล่วงหน้า
(4) การตรวจสอบสิทธิของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอย่างละเอียดครบถ้วน เพื่อให้มั่นใจว่าการมอบฉันทะหลายทอดนั้น เป็นไปโดย
ถูกต้องและไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นรายอื่นที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น
(5) การกาหนดการเกษียณอายุของกรรมการที่ 70 ปี และถือว่าขาดคุณสมบัติทันทีเมื่อมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์
(6) การกาหนดวาระการดารงตาแหน่งต่อเนื่องของกรรมการและกรรมการอิสระไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยกรรมการที่ดารงตาแหน่ง
ต่อเนื่องจนครบ 9 ปี จะไม่ได้รับการพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการอีก ทั้งนี้ การกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่งของ
กรรมการอิ ส ระน้ อ ยลง (เช่ น ไม่ เกิ น 6 ปี ) เป็ น อี ก ประเด็ น ที่ บ ริ ษั ท ให้ ค วามส าคั ญ และอาจพิ จ ารณาด าเนิ น การเมื่ อ มี ค วามเหมาะสม
โดยคานึงถึงเรื่องการมีกรรมการที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมซึ่งจาเป็นสาหรับธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นสาคัญเพื่อประโยชน์สูงสุดของ
ปตท.สผ. และผู้มีส่วนได้เสียเป็นสาคัญ
(7) การกาหนดให้มีจานวนกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการที่มีอยู่
(8) ปตท.สผ. ให้ความสาคัญ กับความเป็นอิสระของประธานกรรมการเสมอ โดยให้พิจารณาสรรหาประธานกรรมการจาก
กรรมการอิสระเป็นลาดับแรกเสมอ ยกเว้นมีเหตุผลหรือ มีความเหมาะสมในประเด็นอื่น จึงจะพิจารณาจากรายชื่อกรรมการอื่น รวมทั้ง
พิจารณาความเหมาะสมในด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ ประสบการณ์ทางาน รวมถึงลักษณะการเป็นผู้นาที่ดี เป็ นต้น
เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวมทั้งมีกระบวนการต่าง ๆ ในการตรวจสอบการทาหน้าที่ด้วย เช่น การประเมินผลการปฏิบัติงาน
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ของประธานกรรมการโดยคณะกรรมการทั้งคณะ เพื่อให้มั่นใจว่าได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระได้อย่างแท้จริง โดยมีรายละเอียดปรากฏ
ในหัวข้อ “ความเป็นอิสระของประธานกรรมการ” ซึ่งปัจจุบันประธานกรรมการของ ปตท.สผ. มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระด้วย
(9) คณะกรรมการ ปตท.สผ. พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ Skill Mix เป็นประจาทุกปี โดยกาหนดนิยามของทักษะหรือ
ความเชี่ยวชาญของแต่ละด้านอย่างชัดเจน และกาหนด Target สาหรับ Skill Mix ในแต่ละปีให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ
ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้ในการสรรหาและพัฒนากรรมการ รวมทั้งให้ความสาคัญกับความหลากหลายของคณะกรรมการ (Board Diversity)
โดยไม่มีนโยบายกีดกันทางเพศและเชื้อชาติด้วย
(10) ปตท.สผ. มีแนวปฏิบัติที่ดีเรื่ององค์ประชุมขั้นต่า ในการลงมติการประชุมว่าต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
กรรมการทั้งหมด (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) นอกจากนี้ หลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีของ ปตท.สผ. ยังกาหนดว่าในกรณีที่กรรมการ
ขาดประชุมเกินกว่าสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร จะถือว่าขาดคุณสมบัติการเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ และกาหนดให้ การ
เข้าร่วมประชุมเป็นตัวชี้วัดในการประเมินผลการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ (Board Performance Target) อีกด้วย ประกอบกับ ปตท.สผ.
ได้กาหนดวัน และเวลาประชุม คณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่อ งไว้ล่วงหน้า ตลอดทั้งปี เพื่อ ให้ก รรมการสามารถวางแผน
ตารางงานได้อ ย่างมีป ระสิทธิภ าพ โดยในรอบปี 2562 กรรมการ ปตท.สผ. เกินกว่าสองในสามเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ปตท.สผ.
ทุกครั้ง และก่อนการลงมติที่ประชุม ประธานกรรมการจะเปิดโอกาสให้กรรมการทุกคนได้ซักถามและอภิปรายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้การ
ลงมติของที่ประชุมเป็นเอกฉันท์ด้วย
(11) การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการและคณะกรรมการเฉพาะเรื่องมีการดาเนินการอย่างจริงจัง โดยวัดผลจาก
แบบประเมิ นผลการปฏิบัติงานทั้งการประเมิ นตนเองและแบบไขว้ การประเมิ นประธานกรรมการ และการประเมิ นคณะกรรมการทั้งคณะ
ประกอบการวัดผลตาม Board Performance Target โดยครอบคลุมการประเมินในทุกมิติทั้งทางด้านผลการดาเนินงานและการกากับดูแล
กิจการที่ดี และได้มีการนาผลที่ได้จากการประเมินมาหารือในการประชุมคณะกรรมการเฉพาะเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้รับการประเมินจากหน่วยงานภายนอกที่เป็นกลาง เช่น สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยในการประเมิน
รางวัล Board of the Year Award และการสารวจตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปี (CGR) รวมถึงการ
ประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard และนาผลการประเมินฯ ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานกรรมการด้วย
(12) การจัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการอิสระ 4 ครั้ง และประชุมคณะกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 2 ครั้งในปี 2562 เพื่อ
หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ถือหุ้นรายย่อย รวมถึงการยกระดับการกากั บ
ดูแลกิจการที่ดี และได้แจ้งให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทราบถึงผลการประชุมด้วย
(13) ปตท.สผ. กาหนดนโยบายการกาหนดค่าตอบแทนของ CEO และผู้บริหารระดับสูงให้สอดคล้องกับผลการดาเนินงานทั้ง
ระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งผูกกับผลประกอบการของ ปตท.สผ. (Tied to Performance) และได้เปิดเผยสัดส่วนเปรียบเทียบ (Ratio) ของ
ค่าตอบแทน CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของผู้บริหารระดับสูง และอัตราค่าตอบแทน CEO ต่อค่าตอบแทนเฉลี่ยของพนักงานทั้งหมดด้วย
(14) ปตท.สผ. ไม่มี โครงการให้สิ ท ธิแ ก่ผู้ บ ริห ารในการซื้อ หลั กทรัพ ย์ ข อง ปตท.สผ. อย่ างไรก็ ตาม ปตท.สผ. บริษั ท กาหนด
โครงสร้า งค่ า ตอบแทนที่ เหมาะสมกั บ สภาพธุ ร กิ จ และแข่ งขั น ได้ ซึ่ งได้ รั บ การกลั่ น กรองจากคณะกรรมการก าหนดค่ า ตอบแทนและ
คณะกรรมการบริษัท
9.17 รางวัลต่าง ๆ เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดี
(1) ได้รับรางวัลองค์กรโปร่งใส (ครั้งที่ 8) จากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช.
ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กรที่มีการดาเนินงานด้วยความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติภารกิจอย่างมีความรับผิดชอบ
ตามหลักนิติธรรม รวมทั้งให้ความสาคัญกับสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล
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(2) ได้รับรางวัลชนะเลิศองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประจาปี 2562 จากกรมคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม โดยผ่านการประเมินตามเกณฑ์คัดเลือกที่สอดคล้องกับหลักการขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับ
สิทธิมนุษยชน คือ เป็นองค์กรที่มีการกาหนดแนวปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน มีการปลูกฝังความรับผิดชอบและสร้างความ
เข้าใจด้านสิทธิมนุษยชนให้กับบุคลากร มีมาตรการบริหารจัดการสอดส่องดูแลหน่วยงานในระบบ และมีกลไกการร้องทุกข์สาหรับผู้ที่มีส่วน
ได้เสีย
(3) ได้รับรางวัล Board of the Year Award 2018 ระดับ Silver สาหรับกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าทางการตลาดมากกว่า
100,000 ล้ า นบาท จากสมาคมส่ ง เสริ ม สถาบั น กรรมการบริ ษั ท ไทย โดยรางวั ล ดั ง กล่ า วเป็ น รางวั ล เดี ย วในตลาดทุ น ที่ ม อบให้ กั บ
คณะกรรมการของบริษัทจดทะเบียนไทยที่มีผลการปฏิบัติงานตามหลักการกากับดูแลกิจการและสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้นาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
(4) ได้รับการประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัท
จดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies) ประจาปี 2562 ซึ่งมีหลักเกณฑ์การประเมินที่สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ ASEAN CG Scorecard โดยได้รับการประเมินในระดับ 5 สัญลักษณ์ หรือ “ดีเลิศ” ซึ่งเป็นระดับสูงสุด โดย ปตท.สผ. ได้รับการ
ประเมินในระดับสูงสุดต่อเนื่องมาตั้งแต่การประเมินครั้งแรกของ IOD ในปี 2544
(5) ได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ามันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและ
ธุรกิจครบวงจร (DJSI World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry หรือ DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 พร้อมทั้งได้รับคะแนนประเมิน
สูงสุด หรือ Industry Leader ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกในธุรกิจประเภทเดียวกัน เป็นครั้งที่ 2 จากที่เคยได้รับเมื่อปี 2559 โดย DJSI
เป็นดัชนีประเมินความยั่งยืนที่ได้รับการยอมรับระดับสากล ซึ่งใช้วัดประสิทธิผลการดาเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
2,500 บริษัทชั้นนาทั่วโลก
(6) ได้รับเลือกให้เป็ นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนระดับโลก FTSE4Good Index Series ต่อ เนื่อ งเป็นปีที่ 4 จากบริษัท ฟุ ตซี่
รัสเซล ซึ่งเป็นดัชนีที่ใช้ชี้วัดผลการดาเนินงานทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ
ESG) ทั้งนี้ ปตท.สผ. ได้รับพิจารณาให้เป็น 1 ใน 10 อันดับแรกในกลุ่มบริษัทพลังงานที่มีผลการดาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล
ยอดเยี่ยม โดยการจัดอันดับนี้มีขึ้นเพื่อให้นักลงทุนและหลักทรัพย์จัดการกองทุนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการลงทุน รวมทั้งเป็น
กรอบการดาเนินงานเพื่อการมีส่วนร่วมและการรับผิดชอบต่อสังคม
(7) ได้รับ 2 รางวัลจากงาน SET Awards 2019 ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability
Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น (Outstanding Investor Relations Awards) ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มี
มู ล ค่ าตลาดสู งกว่า 1 แสนล้ านบาท ซึ่ งจัด โดยตลาดหลั ก ทรัพ ย์ แ ห่ งประเทศไทยร่วมกั บ วารสารการเงิน ธนาคาร โดยรางวัล ดั งกล่ า ว
มีหลักเกณฑ์การพิจารณาจากผลประกอบการที่มีความโดดเด่น และการดาเนินธุรกิจที่คานึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และ
บรรษัทภิบาล
นอกจากนี้ ตลาดหลั กทรัพ ย์แ ห่ งประเทศไทย ยั งได้คั ด เลื อ กให้ ปตท.สผ. เป็ น หนึ่งใน “รายชื่อ หุ้น ยั่งยื น ” ปี 2562 หรือ
Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งนับเป็นครั้งที่ 4 ที่ ปตท.สผ. ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่ดาเนิน
ธุรกิจอย่างยั่งยืน
(8) ได้ รับ ยกย่ อ งให้ เป็ น ตั ว อย่ า งที่ ดี ในการจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2562 ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ภาพการ
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM Checklist) ของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยได้คะแนนเต็มร้อยละ 100 ซึ่งได้รับคะแนนเต็มเป็นครั้งที่ 7
(9) ได้ รั บ รางวั ล ด้ า นธรรม าภิ บาลระดั บ เอเชี ย “Asia’s Icon on Corporate Governance” จากนิ ตยสาร Corporate
Governance Asia ซึ่งเป็นนิตยสารด้านการเงินที่ส่งเสริมบรรษัทภิบาลของฮ่องกงและเอเชีย โดย ปตท.สผ. ได้รับรางวัลดังกล่าวต่อเนื่อง
เป็นปีที่ 7 จากการให้ความสาคัญในการดาเนินธุรกิจโดยยึดถือหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ส่วนที่ 2 หน้า 79
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(10) ได้ รั บ 3 รางวัล ในงานประกาศรางวั ล ยอดเยี่ ย มแห่ งเอเชี ย ประจ าปี 2562 (Asian Excellence Award 2019) ได้ แ ก่ (1)
รางวั ล Asia’s Best CEO ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 2 (2) รางวั ล Asia’s Best CFO ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 6 และ (3) รางวั ล Best Investor Relations
Company (Thailand) ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ที่ 7 จากนิ ต ยสาร Corporate Governance Asia ซึ่ ง เป็ น นิ ต ยสารด้ า นการเงิ น ที่ ส่ ง เสริม บรรษั ท ภิ บ าลของฮ่ อ งกงและเอเชี ย โดยรางวั ล ดั ง กล่ า วมอบให้ กั บ องค์ ก รที่ ป ระสบความส าเร็จ และความเป็ น เลิ ศ ด้ า นการบริ ห ารองค์ ก ร
การจัดการด้านการเงิน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และด้านนักลงทุนสัมพันธ์
(11) ได้ รั บ รางวั ล Thailand Energy Awards 2019 จากการที่ ก รมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน กระทรวง
พลั งงาน ได้ คั ด เลื อ กให้ ปตท.สผ. เป็ น หนึ่ งในองค์ กรดี เด่ น ด้ านอนุ รัก ษ์ พ ลั งงานประเภทขนส่ ง จากการบริห ารจั ด การด้ านการขนส่ ง
ทางเรือที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทาให้สามารถลดปริมาณการใช้น้ามันดีเซลลงได้กว่า 13.6 ล้านลิตรต่อปี ระหว่างปี 2559-2561
(12) ได้ รั บ ใบรั บ รองการตรวจประเมิ น ระบบการบริ ห ารจั ด การด้ า นอาชี ว อนามั ย และความปลอดภั ย ตามมาตรฐาน
ISO 45001: 2018 เพื่อรับรองว่าฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา ของ ปตท.สผ. มีระบบการบริหารจัดการด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล
(13) ได้รับรางวัล “ความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน” ประจาปี 2562 สาขาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากโครงการ
หนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณ แผ่นดิน โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย จากการที่ ปตท.สผ. ดาเนินโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการเรียนรู้เชิงนิเวศ
สวนศรีนครเขื่อนขันธ์ และได้รับการพิจารณาว่าเป็นองค์กรที่สามารถนาความรู้ไปปฏิบัติจริง มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประพฤติตนอยู่ในกรอบ
คุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม สังคมและประเทศชาติ
(14) ได้ รั บ รางวั ล PADMAMITR+ Awards 2019 ป ระเภ ทโค รงการค วาม ร่ ว ม มื อ เพื่ อ ค วาม ยั่ ง ยื น (Partnership for
Sustainability) จากรั ฐ บาลกรุ ง จาการ์ ต า ในการด าเนิ น โครงการคลิ นิ ก เพื่ อ ผู้ ป่ ว ยยากไร้ (PTTEP-LKC Free Health Service Project)
ในแขวงโรโรตัน ประเทศอินโดนีเซีย โดยได้ร่วมมือกับ Dompet Dhuafa (DD) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดาเนินงานด้านสุขภาพและสาธารณสุขมูล
ฐานโดยไม่แสวงหากาไรของประเทศอินโดนีเซีย เพื่อตรวจรักษาโรคเบื้องต้นควบคู่กับการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
ให้กับผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
(15) ได้รับรางวัลบาสนาซ อวอร์ด ประจาปี 2562 จากองค์การกาชาดอินโดนีเซีย (BAZNAS) ในฐานะบริษัทที่ดาเนินกิจกรรมเพื่อ
สังคมยอดเยี่ยม (Best CSR Organizer) โดย ปตท.สผ. มีการดาเนินโครงการเพื่อสังคมต่าง ๆ เช่น โครงการคลินิกที่จาการ์ตาเหนือ ซึ่งให้
การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนซิโอล่า (SIOLA) กว่า 15 ศูนย์ในสุลาเวสีตะวันตก
ซึ่งช่วยเสริมสร้างและพัฒนาสุขภาพของเด็ก รวมทั้งให้คาปรึกษาแก่ครอบครัว เพื่อช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับชุมชน
(16) ได้ รับ รางวั ล ยอดเยี่ ย มด้ า นการพั ฒ นาชุ ม ชน (Best Community Development) ในงาน Gulf Sustainability and CSR
Award 2019 จากโครงการศูนย์การเรียนรู้และเพาะฟักลูกปูจังหวัดสงขลา และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดด้านซีเอสอาร์ ( Overall CSR) จาก
องค์กรอิสระด้านสิทธิมนุษยชนของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (International Humanitarian City) ซึ่ง ปตท.สผ. เป็นบริษัทแรกของไทยที่ได้รับ
รางวัลดังกล่าว
(17) ได้ รับรางวัล Stevie Award ระดับเงิน ประเภท Innovation in Community Relations จากการดาเนินโครงการเพื่อ สังคม
และชุมชน โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล ในงานมอบรางวัล Asia – Pacific Stevie Awards 2019 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์
(18) ได้ รับ รางวัล ชนะเลิ ศ ด้ านโครงการเพื่ อ สั งคม ประเภท Social Empowerment Awards 2019 จากการด าเนิ น โครงการ
ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลู กปู จังหวัดสงขลา ในงาน Asia Responsible Enterprise Awards 2019 (AREA 2019) ณ กรุงไทเป สาธารณรัฐจีน
(ไต้หวัน)
(19) ได้รับ รางวัลส านั กงานที่เป็ นมิ ตร กับ สิ่งแวดล้ อ มหรือ สานัก งานสีเขีย ว (Green Office) ประจาปี 2561 ในระดั บ ดีเยี่ย ม
(G-Gold) จากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าของฐานสนับสนุนการพัฒนาปิ โตรเลียม
จังหวัดสงขลา ในโครงการสานักงานสีเขียว ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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(20) ได้ รั บ รางวั ล Best CSR Campaign จากโครงการแหล่ ง เรี ย นรู้ เรื อ หลวงไทย ในงาน Global Good Governance (3G)
Awards 2019 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
(21) ได้ รับ รางวั ล ระดั บ แพลตทิ นั ม ด้ า น CSR จากโครงการขยะสู่ พ ลั ง งาน ในงาน Energy and Environment Foundation
Global CSR Awards 2019 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย
(22) ได้ รับรางวัลระดั บทอง ด้ าน Best Community Program จากโครงการศู นย์ พั ฒ นาเด็ กก่ อนวั ยเรียน ด าเนิ นงานในประเทศ
อิ น โดนี เซี ย รางวั ล ระดั บ ทอง ด้ า น Best Environmental Excellence จากโครงการ PTTEP Teenergy และรางวั ล ระดั บ แพลตทิ นั ม
ด้าน Best Country CSR Excellence – Best in Thailand ในงาน the 11th Annual Global CSR Summit and Awards 2019 ณ โรงแรม
Pullman Kuching รัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย
(23) ได้รับ การจัด อัน ดั บ ให้ เป็ น 1 ใน 5 Best Investor Relations ในกลุ่ ม ธุรกิ จพลั งงานทั่ วโลก จากนิ ต ยสาร IR Magazine
ในงาน IR Magazine Global Forum and Awards โดยผลการคัดเลือ กดังกล่าวเป็นผลจากการสารวจความคิดเห็นจากนักวิเคราะห์และ
นักลงทุนผ่านทางนิตยสาร IR Magazine ในทวีปยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือ
(24) ได้รับรางวัล The Asset Best Investor Relations Team Award จากนิตยสาร The Asset ของฮ่องกง
(25) ได้ รั บ รางวั ล Best use of multimedia for IR จากนิ ต ย ส าร IR Magazine ใน งาน The IR Magazine Awards &
Conference South East Asia 2019 โดยรางวั ล ดั งกล่ า วมอบให้ กั บ บริษั ท ที่ มี ผ ลงานด้ า นนั ก ลงทุ น สั ม พั น ธ์ โดดเด่ น ในภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในการนาเสนอข้อมูลและสื่อสารแก่นักลงทุนอย่างสร้างสรรค์
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
9.18 รายงานของคณะกรรมการเฉพาะเรือ่ ง
9.18.1 รำยงำนของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับการยึดถือปฏิบัติตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในการดาเนินงานและ
ได้ พั ฒนาการก ากั บดู แลกิ จการที่ ดี ของ ปตท.สผ. อย่ างต่ อเนื่ อง โดยคณะกรรมการ ปตท.สผ. ได้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบรรษั ทภิ บาล
ประกอบด้วย กรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้อย 3 คน โดยกรรมการบรรษัทภิบาลส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่กากับและส่งเสริม
ให้มีการปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกระดับ
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง โดยกรรมการบรรษัทภิบาลทุกคนได้เข้าร่วม
ประชุม ทุ ก ครั้ง และได้ ให้ ข้อ คิ ด เห็ น ที่ เป็ น ประโยชน์ ต่ อ ฝ่ า ยจัด การในการน าไปปรับ ปรุงการปฏิ บั ติ งาน รวมทั้ งการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
โดยสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 สรุปได้ ดังนี้
(1) ประเมินและทบทวนการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. (CG&BE) ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย แนวทางปฏิบัติ ของสากลและบริษั ทชั้นนา รวมทั้ งข้อ เสนอแนะของสถาบั นต่าง ๆ และนาเสนอต่อ คณะกรรมการ ปตท.สผ.
เพื่อพิจารณาอนุมัติ เช่น การปรับปรุงระเบียบการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยเพิ่มข้อกาหนดเรื่องการ
เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร CG&BE ของพนักงานเป็นภาคบังคับ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทาความเข้าใจแนวปฏิบัติที่เหมาะสมตาม
หลักการของ CG&BE และสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องตามแนวทางที่บริษัทกาหนด และการปรับปรุงจริยธรรมธุรกิจเรื่อง การใช้ และ
การดูแ ลรักษาข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์แ ละเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเพิ่มเติมการกากับดู แลให้ ครอบคลุมถึงการใช้โซเชียลมีเดีย ( Social
Media) และปรับปรุงการดาเนินการให้สอดรับกับกฎหมายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนการปรับปรุงระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 ในส่วนของการดาเนินการของบริษัทย่อ ยหรือ
โครงการในต่างประเทศเพื่อวางแนวทางการกากับดูแลให้เหมาะสมกับวิธีปฏิบัติทั้งในกิจการปัจจุบันและโครงการลงทุนใหม่ และครอบคลุม
ประเด็นที่สาคัญ อย่างเช่นการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต รวมถึงพิจารณาและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการจัดทาแนวปฏิบัติเรื่อ ง
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเรื่องร้องเรียนของกลุ่ม ปตท.สผ. เพื่อวางแนวทางการให้ความช่วยเหลื อผู้ได้รับผลกระทบฯ ให้ชัดเจน
ซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการรับเรื่องร้องเรียนว่าจะได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม
(2) ส่งเสริมให้การดาเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. และการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ
กลุ่ม ปตท.สผ. สอดคล้องกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการ โดยให้ข้อแนะนาและ
ติ ด ตามผลการจั ด กิ จ กรรมส่ งเสริ ม ความรู้ค วามเข้ า ใจการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ละจริย ธรรมธุ ร กิ จ ของกลุ่ ม ปตท.สผ. เป็ น ประจ า
ในการประชุ ม อาทิ ให้ ข้ อ คิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การก าหนดมาตรการในการสนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานเข้ า เรี ย นหลั ก สู ต ร CG&BE E-Learning
เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการศึกษา CG&BE ซึ่งเป็นมาตรฐานจริยธรรมที่บริษัทให้ความสาคัญและการที่พนักงานร่วมกันปฏิบัติไปใน
ทิศทางเดียวกันจะส่งผลให้เกิดเป็นวัฒนธรรมและภาพลั กษณ์ที่ดีขององค์กร ตลอดจนให้ข้อแนะนาเกี่ยวกับการกาหนดพฤติกรรมที่เป็น
แบบอย่างที่ดีด้าน CG&BE ของผู้บริหาร (Role Model) เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนวัฒนธรรมด้าน CG&BE อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการ
กาหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประเมินผลสาเร็จของกิจกรรมต่าง ๆ และได้ติดตามผลการดาเนินการเกี่ยวกับเรื่อ งร้อ งเรียน
ที่ ได้ รับ จาก CG Hotline เป็ น ประจ าทุ ก ไตรมาส ตลอดจนให้ ก ารสนั บ สนุ น และติ ด ตามผลการขั บ เคลื่ อ นองค์ ก รตามหลั ก การ GRC
(Governance, Risk Management and Compliance) อย่างต่อเนื่อง
(3) ให้ความสาคัญ กับ การกากับ ดูแ ลกิ จการครอบคลุมทั้งกลุ่ม ปตท.สผ. และให้คาแนะนาที่เป็ นประโยชน์ในการ
ส่งเสริมให้มีการวางแนวทางการติดตามและการดาเนินการด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจในโครงการลงทุนใหม่และ
ในพื้นที่ปฏิบัติการในต่างประเทศ (Quality Assurance) เพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินการในพื้นที่ต่าง ๆ สอดคล้องตามแนวทางที่บริษัทกาหนด
และการด าเนิ น การเป็ น ไปอย่ างราบรื่น ในกรณี ที่ มี ก ารเปลี่ ย นผู้ ด าเนิ น การ โดยได้ เน้ น ย้ าให้ ด าเนิ น การร่ว มกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้อ ง
โดยจัดเตรียมแผนงานไว้ล่วงหน้า เช่น โครงการมาเลเซียที่ ปตท.สผ. เข้าซื้อกิจการของบริษั ท เมอร์ฟี่ ออยล์ คอร์ปอเรชั่น ในมาเลเซีย และ
โครงการที่เข้าซื้อกิจการของกลุ่มพาร์เท็กซ์จากมู ลนิ ธิ Calouste Gulbenkian Foundation ในเนเธอร์แ ลนด์ ซึ่งเน้นการลงทุนในภูมิภ าค
ตะวันออกกลางเป็นหลัก
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(4) กากับดูแลให้ ปตท.สผ. มีมาตรฐานการต่อต้านคอร์รัปชันที่มีประสิทธิภาพ และมีนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบ
การควบคุ ม ภายในที่ เหมาะสม เพื่ อ ปลู กฝั งให้ เป็ นวัฒ นธรรมองค์ก ร พร้อมทั้งขยายการสื่ อสารนโยบายการต่ อต้ านคอร์รัปชัน ของกลุ่ ม
ปตท.สผ. ไปสู่ก ลุ่ ม คู่ ค้ า เพื่ อ เน้ น ย้ าถึ งการให้ ค วามส าคั ญ ในเรื่อ งการต่ อ ต้า นคอร์รัป ชัน ของ ปตท.สผ. และส่ งเสริม ควา มร่ว มมื อ ของ
คู่ค้าในการร่วมผลักดันให้การปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมตลอดซัพพลายเชน อาทิ การประชาสัมพันธ์นโยบาย
การไม่รับของขวัญ (No-gift Policy) และการเผยแพร่วีดิทัศน์เรื่อ งการกากับดูแ ลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจและนโยบายการต่อ ต้าน
คอร์รัปชันของกลุ่ม ปตท.สผ. (สาหรับคู่ค้า) ให้กับคู่ค้าทุกรายผ่านทางอีเมล รวมถึงการจัดทา Online Training เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน
ให้กับคู่ค้าและการวัดผลความเข้าใจของคู่ค้าภายหลังการอบรมด้วย
(5) ให้ข้อแนะนาและติดตามความคืบหน้าของผลการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ระยะยาวสาหรับโครงการเพื่อสังคม
และการสื่อสารองค์กรระยะยาวปี 2559 – 2563 ทั้งในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นรายไตรมาส เพื่อให้กลุ่ม ปตท.สผ. เติบโตอย่าง
ยั่งยืนและได้รับความไว้วางใจจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และในทุกพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยให้ความสาคัญอย่างยิ่งกับ การต่อยอดโครงการเพื่อ
สังคม การดาเนินโครงการเพื่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และการวัดผลความสาเร็จในเชิงประจักษ์ ตลอดจนการเตรียม
ความพร้อมและความรวดเร็วในการสื่อสารข้อมูลสาคัญของบริษัทกับผู้มีส่วนได้เสียและภาคประชาชน รวมถึงการมุ่งเน้นขยายการสื่อสาร
ไปยังสื่อรูปแบบใหม่ ๆ ที่มีความทันสมัยและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดียิ่งขึ้น
(6) พิ จ ารณาทบทวนความเหมาะสมของการน าหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ส าหรั บ บริษั ท จดทะเบี ย นปี 2560
(CG Code) ไปปรับใช้ในองค์กรให้เกิดการปฏิบัติอย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แ ก่กิจการอย่างยั่งยืน และรายงาน
การปฏิบัติตาม CG Code ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และหลักเกณฑ์ของสากล เพื่อเผยแพร่ต่อ
ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย (Stakeholders) ในรายงานประจาปี
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้รายงานผลการประชุมต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. ทราบ เป็นประจาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความรอบคอบ เต็มความสามารถ และเป็นอิสระ ในการ
ให้ความเห็นเพื่อยกระดับและพัฒนาการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น และเพื่ อประโยชน์สูงสุดของ ปตท.สผ.
ผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ อย่างเหมาะสม
พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
(ธนะรัตน์ อุบล)
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
9.18.2 รำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ปตท.สผ. มุ่ งมั่ น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ตามกลยุ ท ธ์ ก ารเติ บ โตอย่ า งยั่ งยื น โดยมุ่ ง เน้ น การเป็ น องค์ ก รที่ โปร่ง ใส เป็ น ธรรม และ
ดาเนินงานเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อสอบทานและผลักดันให้บริษัทมีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี มีการดาเนินงานตามนโยบาย
ต่อ ต้านทุจริตคอร์รัปชัน มีระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk
Management and Compliance หรือ GRC) ที่เหมาะสม สามารถรองรับสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รวมถึง
กากับดูแล ติดตามผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายที่กาหนดและดาเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน
คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. ที่เป็นกรรมการอิสระ 4 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์
เพียงพอที่จะทาหน้าที่ในการสอบทานความถูกต้อ งของงบการเงินได้ ทั้งนี้ ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมรวมทั้งสิ้น
15 ครั้ง ซึ่งกรรมการตรวจสอบส่วนใหญ่ ที่ ดารงตาแหน่ งอยู่ ณ ขณะนั้น ได้เข้าร่วมประชุมทุกครั้ง โดยได้มีการหารือ ร่วมกับฝ่ ายจัดการ
ผู้ต รวจสอบภายใน และผู้ สอบบั ญ ชีในเรื่อ งที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งได้ มี ก ารประชุม ร่วมกั บ คณะกรรมการบริห ารความเสี่ ย ง เพื่ อ เป็ น การ
แลกเปลี่ยนข้อ มูลและเพื่ อ ให้มั่นใจว่าการกากับดูแ ลการดาเนินงานของบริษั ทสอดคล้อ งกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยสามารถ
สรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ในปี 2562 ได้ดังนี้
(1) กำรสอบทำนรำยงำนทำงกำรเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจาปีของ ปตท.สผ. ร่วมกับฝ่ายจัดการ
โดยมีผู้สอบบัญ ชี (สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน) เข้าร่วมประชุมด้วยทุกไตรมาส โดยเห็นว่าระบบบัญ ชีแ ละรายงานทางการเงินของ
ปตท.สผ. มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สาคัญครบถ้วน เพียงพอ ทันเวลา และได้ปฏิบัติตามข้อกาหนด กฎหมาย มาตรฐาน
การบัญชีที่รับรองทั่วไป รวมถึงมาตรฐานรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) เพื่อให้การจัดทางบการเงินเป็นไปตามมาตรฐานสากล
นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น ต่อ การจัดทารายงานคาอธิบายและการวิเคราะห์ ของฝ่ายจัดการ ( MD&A) โดยให้
ครอบคลุมการวิเคราะห์ปัจจัยรอบด้านที่อาจมีผลกระทบต่อการดาเนินงานและงบการเงินของบริษัท
(2) กำรสอบทำนระบบกำรควบคุมภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและให้ความเห็นชอบผลการประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร และ
การประเมิ น ตามแบบการประเมิ น ความเพี ย งพอของระบบการควบคุ ม ภายในของส านั ก งานคณะกรรมการก ากั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งพบว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ การดาเนินธุรกิจ โดยเน้นให้หน่วยงาน
ตรวจสอบภายในมีแนวทาง การดาเนินงานเชิงรุก (Proactive) โดยคานึงถึงความเสี่ยงและบทเรียนที่สาคัญ ในอดีต รวมถึงสนับสนุนให้
บริษัทมีระบบการควบคุมเชิงป้องกัน (Preventive Control) ซึ่งจะช่วยป้องกันหรือลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันต่อเหตุการณ์
(3) กำรพิจำรณำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรที่อำจจะมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความสมเหตุสมผลของรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแ ย้ง
ทางผลประโยชน์ก่อนเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงความสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสาคัญ ทั้งนี้
เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น โดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการเปิดเผยข้อมูลรายการ
ที่เกี่ยวโยงกัน และเห็นว่าบริษัทได้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน และรายการดังกล่าวเป็นรายการที่มีเงื่อนไขและมีราคาที่ยุติธรรม
โดยได้ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากฝ่ายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทก่อนทารายการแล้ว
(4) กำรสอบทำนกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้ ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ทั้งในประเทศไทยและประเทศที่กลุ่ม ปตท.สผ.
ไปลงทุน รวมถึงกฎหมายด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้รับทราบรายงานการปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องจาก
ฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน และผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(5)

กำรกำกับดูแลงำนตรวจสอบภำยใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและกฎบัตรของหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในเป็นประจาทุกปี รวมทั้งสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีชี้วัดผลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขหรือการปรับปรุงการดาเนินงานตามประเด็นที่ตรวจพบ
นอกจากนั้น คณะกรรมการตรวจสอบยังได้สนับสนุนให้นาเครื่องมือทางเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ
เพื่อติดตามความผิดปกติที่เกิดขึ้นและดาเนินการแก้ไขได้ทันต่อ เหตุการณ์ อาทิ การนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจติดตามอย่างต่อเนื่อง
(Continuous Control Monitoring System) มาใช้ในกระบวนการจัดซื้อจนถึงกระบวนการชาระเงิน (Procure to Pay) โดยในปี 2562 ได้ขยาย
ขอบเขตการตรวจติดตามไปยังกระบวนการบริหารจัดการคลังสินค้าและพัสดุคงคลังอีกด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบได้เล็งเห็นความสาคัญในการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ เพื่ อให้งานตรวจสอบสามารถ
ปรับตัวและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในยุคดิจิทัล จึงได้สนับสนุนให้หน่วยงานตรวจสอบภายในวางแผนงานในการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาช่วยในการตรวจสอบ เพื่อให้งานตรวจสอบมีความถูกต้องสมบูรณ์ รวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน
นาไปสู่แนวทางแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดมากขึ้น
ส่วนในด้ านบุ คลากรของหน่ วยงานตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบได้ค านึ งถึ งความเพี ย งพอของ
บุคลากรในหน่วยงาน โดยได้เห็นชอบให้เพิ่มอัตรากาลัง เพื่อรองรับการขยายตัวของบริษัท และเพื่อให้มั่นใจว่าการดาเนินกิจกรรมตรวจสอบ
เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล
(6) กำรพิจำรณำเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. และกำรประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จารณาเสนอแต่งตั้งสานัก งานการตรวจเงินแผ่น ดิน (สตง.) เป็ นผู้ สอบบัญ ชีของ
ปตท.สผ. ซึ่งมีความเป็นอิสระและมีประสบการณ์ในการตรวจสอบรายงานทางการเงินของ ปตท.สผ. ให้มีความถูกต้อง เชื่อถือได้ รวมทั้ง
พิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชีในปี 2562 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบยังได้ร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน โดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อรับทราบแผนงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี และการนาเสนอเรื่องสาคัญในการตรวจสอบ
(Key Audit Matters) ในรายงานผู้สอบบัญชี
สาหรับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2563 นั้น สตง. ขอความร่วมมือในการจัดหาบุคคลภายนอกเป็นผู้สอบบัญชี
ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งกาหนดให้ สตง. หรือผู้สอบบัญชีที่ สตง.
เห็นชอบตรวจสอบรายงานการเงินของหน่วยงานของรัฐ ปตท.สผ. จึงได้นาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณาเสนอแต่งตั้งบริษัท
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด (PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของ ปตท.สผ. โดยเห็นว่าบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทชั้นนาที่มีผลงานเป็นที่
น่าเชื่อถือ มีความเป็นอิสระ และมีค่าบริการตรวจสอบอยู่ในอัตราที่เหมาะสมเทียบเคียงกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน
(7) กำรกำกับดูแลด้ำนกำรป้องกันกำรเกิดทุจริต
คณะกรรมการตรวจสอบได้มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการดาเนิน งานและระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. เพื่อ
สร้างความมั่นใจว่าบริษัทมีระบบการควบคุมภายในที่ครอบคลุมถึงการป้องกันการเกิดทุจริตคอร์รัปชัน อาทิ การส่งเสริมให้บริษัทดาเนินการ
จัดหาโดยวิธีการประมูล โดยผลักดันให้มีการวิเคราะห์รายงานการจัดหาที่ผ่านมา เพื่อนาข้อมูลไปใช้วางแผนการจัดหาประจาปีล่วงหน้า
ส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาโดยวิธีการประมูลสูงกว่าการจัดหาโดยวิธีการตกลงราคาต่อเนื่องมาทุกปี รวมถึงสนับสนุนกระบวนการรับเรื่อง
ร้อ งเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริต (Whistleblowing) นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาหน้าที่สอบทานผลการประเมินตาม
แบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชันของกิจการตามโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต
โดยเป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ซึ่ง ปตท.สผ. ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต แสดงถึงความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ในปี 2562 คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบครบถ้วน และได้รายงานผล
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่อทราบเป็นประจา โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อคิดเห็นและ
คาแนะนาต่าง ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดี ทาให้บริษัทมีมาตรฐานการดาเนินงานที่เทียบเคียงได้กับบริษัทชั้นนาในธุรกิจ
เดียวกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามมั่น ใจในศัก ยภาพของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน ซึ่ง ประกอบไปด้ว ยบุค ลากรที ่มี
คุณสมบัติ ทักษะ และประสบการณ์ที่หลากหลายทาให้สามารถทาหน้าที่ในการตรวจสอบให้ครอบคลุมในด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น โดยรวมว่ารายงานข้อ มูล ทางการเงิน ของบริษ ัท มีค วามถูก ต้อ ง สอดคล้อ งตาม
มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและเป็นมาตรฐานสากล บริษัทมีการดาเนินธุรกิจตามกฎหมาย ข้อผูกพันที่เกี่ยวข้องครบถ้วน มีการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน และระบบการกากับดูแลกิจการที่ดี เพียงพอ และเหมาะสมต่อการดาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อ ง
รวมถึงผลการประเมินตนเอง สรุปได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบอยู่ในเกณฑ์ดีมาก
อัชพร จารุจินดา
(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการตรวจสอบ
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
9.18.3 รำยงำนของคณะกรรมกำรสรรหำ
ปี 2562 ปตท.สผ. ประสบความสาเร็จในการชนะการประมูลสัมปทานในอ่าวไทย ทั้งแหล่งบงกชและเอราวัณ การเข้าซื้อ
กิจการโครงการผลิตในประเทศมาเลเซีย การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ (Strategic Partnership) ขยายโอกาสการลงทุนในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และภู มิภ าคตะวันออกกลาง ตามแผนกลยุทธ์ “Expand” เพื่ อ ให้การดาเนิ นธุรกิจ (“Execute”) เป็น ไปตามแผนงาน
ที่กาหนด โดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสิทธิในการดาเนินการ (Transition of Operations) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการรักษาอัตราการผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการใช้พลังงานของประเทศ คณะกรรมการสรรหาจึงให้ความสาคัญ กับการเตรียมความพร้อ มองค์กร การปรับ
โครงสร้างองค์กรให้หมาะสม การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน การสรรหาผู้นาองค์กร รวมถึงการสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติ
ความรู้ ประสบการณ์ ที่เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจหลัก เพื่อให้องค์กรเติบโตได้อย่างยั่งยืน และสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการสรรหาได้มีการประชุมรวม 8 ครั้ง โดยมีสาระสาคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้
1.
พิจารณาหลักการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการประจาปี 2562 (Board Performance Target) โดย
ใช้ปัจจัยหลักในการพิจารณา ได้แก่ การกากับ ดูแล ติดตามดัชนีวัดผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ให้เป็นไปตามเป้าหมาย การประเมิน
ประสิ ท ธิภ าพจากการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ในภาพรวมของคณะกรรมการจากบุ ค คลภายนอก เช่น การประเมิ น Board of the Year Awards
หลั ก เกณฑ์ แ ละข้ อ ก าหนดของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) รวมถึ ง การประเมิ น ด้ า นการก ากั บ ดู แ ลบริ ษั ท จดทะเบี ย น
ทั้งภายในประเทศและในระดับอาเซียน (ASEAN CG Scorecard)
2.
พิจารณากาหนด Target Skill Mix เพื่อสรรหากรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระประจาปี 2563 ให้สอดคล้องตาม
สภาวการณ์และปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ โดยในปี 2563 ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับ Skill Mix 3 ด้าน ได้แก่ Organization Change and
Development, Technology และ Legal เพื่อ รองรับการควบรวมธุรกิจและการดาเนินธุรกิจอย่างเป็นสากล การพัฒ นาขีดความสามารถ
ด้านเทคโนโลยีเพื่อนามาปรับใช้สนับสนุนการดาเนินธุรกิจ ทั้ง E&P และธุรกิจใหม่
3.
พิจารณาเสนอชื่อบุคคลที่มีความเหมาะสมตาม Skill Mix เข้าดารงตาแหน่งกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่องต่อ
คณะกรรมการบริษัทเมื่อมีตาแหน่งว่างลง โดยคานึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อ ปตท.สผ. จานวนบริษัทที่บุคคลนั้นดารงตาแหน่ง และการมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Conflict of Interest) รวมถึงพิจารณา
หลั ก เกณฑ์ ก ารเปิ ด โอกาสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น สามารถเสนอชื่ อ บุ ค คลที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต าม Target Skill Mix ที่ ก าหนด เข้ า เป็ น กรรมการต่ อ
คณะกรรมการบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทั้งรายใหญ่และรายย่อย มีความเสมอภาคอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และเหมาะสม
4.
พิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อ ง ประธานกรรมการ และ
รายงานผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัททราบ
5.
พิจารณากาหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์การคัดเลือก ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดารงตาแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ เพื่อนาพาองค์กรให้เติบโตทางธุรกิจ และการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจอื่นที่เหมาะสม รวมถึง
พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
6.
พิจารณา กลั่นกรอง ให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการปรับโครงสร้างองค์กร รูปแบบการทางาน ให้มี
ความเหมาะสม รองรับการเติบโตในระยะยาว
7.
พิจ ารณาระบบการจัด ท าแผนสืบ ทอดต าแหน่งของพนั กงานระดับ บริหาร การประเมิ น ศักยภาพ กระบวนการ
พิจารณาคัดเลือก เพื่อรองรับการเตรียมความพร้อมสาหรับการเติบโตขององค์กรทั้งระยะสั้นและระยะยาว
คณะกรรมการสรรหาได้ปฏิบั ติหน้าที่ อย่างเต็มความสามารถด้ วยความรอบคอบและเป็ นอิสระในการให้ข้อคิดเห็นที่เป็ น
ประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเหมาะสม และได้รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการบริษัททราบเป็นประจา
อย่างต่อเนื่องตลอดปี 2562
บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
(นายบัณฑิต เอื้ออาภรณ์)
ประธานกรรมการสรรหา
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
9.18.4 รำยงำนของคณะกรรมกำรกำหนดค่ำตอบแทน
ตามหลั ก การการก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ปตท.สผ. ก าหนดให้ ค ณะกรรมการบริษั ท แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการก าหนด
ค่าตอบแทนประกอบด้วยกรรมการ ปตท.สผ. อย่างน้ อย 3 คน โดยกรรมการส่วนใหญ่ต้องเป็นกรรมการอิสระ ทาหน้าที่พิจารณาความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนสาหรับคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ประธานเจ้ าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้ จัดการใหญ่ รวมทั้ ง
โครงสร้างเงินเดือนของผู้บริหารระดับสูง โดยมีหลักเกณฑ์หรือวิธีการและโครงสร้างที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล
ในปี 2562 คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนมีการประชุม 4 ครั้ง สรุปได้ดังนี้
1.
พิจารณานโยบายการจ่ายค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือนขององค์กรให้สอดคล้องเหมาะสมกับธุรกิจ เพื่อรักษา
ความสามารถในการแข่งขันและรองรับบุคลากรทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่มีศักยภาพเข้ามาปฏิบัติงาน เพื่อให้การดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
Expand and Execute บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
2.
พิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ให้เหมาะสมกับผลการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับผลการดาเนินงานโดยรวมขององค์กร
3.
พิจารณาการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ คณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตราที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบ
สอดคล้อ งกั บกลยุทธ์แ ละเป้าหมายระยะยาวของบริษั ท รวมถึ งเทียบเคี ยงได้ กับระดับ ที่ปฏิ บั ติอ ยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน นอกจากนี้
ยังพิจารณาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ทางธุรกิจเพื่อสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการนาพาองค์กรให้ดาเนินงานตามเป้าหมายทั้งระยะสั้น
และระยะยาวและการปรับตัวเองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนได้ ป ฏิบั ติงานตามที่ได้ รับ มอบหมายด้ วยความระมัด ระวัง รอบคอบ และเป็น อิสระ
ตลอดจนได้ให้ความเห็นอย่างตรงไปตรงมาเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน
ด้ ว ยหลั ก ความเสมอภาค ยุ ติ ธ รรม โปร่ งใส เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ หลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข อง ปตท.สผ. และตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลั กทรัพย์กาหนด และได้รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อทราบเป็นประจา
และต่อเนื่อง
อัชพร จารุจินดา
(นายอัชพร จารุจินดา)
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
9.18.5 รำยงำนของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญของการบริหารความเสี่ยงและยึดมั่นในการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
องค์กรสามารถบรรลุ เป้ าหมายธุร กิจที่กาหนดไว้ และเติบโตอย่ างยั่งยืน ปี 2562 เป็น ปีที่ ปตท.สผ. ปรับ กลยุท ธ์ใหม่เป็น Expand and
Execute และประสบผลสาเร็จในการดาเนินการภายใต้กลยุทธ์นั้น อาทิ การขยายการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือ
มีศักยภาพสูงร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Expand) เช่น การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย การซื้อสัดส่วน
ในบริษัท APICO LLC ประเทศไทย การเข้าซื้อบริษัท Partex ซึ่งมีการลงทุนหลักในภูมิภาคตะวันออกกลาง เป็นต้น การมุ่งเน้นรักษาระดับ
การผลิต การดาเนินงานในโครงการที่มีอ ยู่ให้สาเร็จตามแผนงาน รวมถึงการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดาเนินการของแหล่งบงกชและแหล่ง
เอราวัณ (Execute) ดังนั้น จึงมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งในการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ประสบผลสาเร็จตามเป้ าหมายที่วางไว้ โดยเฉพาะ
การเปลี่ ย นผ่ า นจากผู้ ด าเนิ น การรายเดิ ม และการควบรวมกิ จ การให้ เป็ น ไปอย่ า งราบรื่ น และมี ป ระสิ ท ธิ ผ ล นอกจากนี้ ในปี นี้ ยั ง มี
การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและปัจจัยเสี่ยงใหม่ ๆ ที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้น อาทิ ความผันผวนของราคาน้ามัน
การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เริ่มส่งผลให้รูปแบบการดาเนินธุรกิจเปลี่ยนแปลงไป (Disruptive Technology) ความกังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม
(Environmental Concerns) การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจ และความมั่นคงและปลอดภัย
ทางไซเบอร์ (Cyber Security) เป็ น ต้ น ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล่ า วอาจส่ ง ผลกระทบต่ อ เป้ า หมายเชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องบริ ษั ท ดั ง นั้ น
คณะกรรมการ ปตท.สผ. จึงได้ม อบหมายให้ค ณะกรรมการบริห ารความเสี่ยง ซึ่ง ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย กรรมการ
ปตท.สผ. จานวนรวม 6 คน โดยเป็นกรรมการอิสระ 2 คน ทาหน้าที่กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวมให้อยู่ภายใต้
นโยบายและกรอบการบริห ารความเสี่ ยงที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ปตท.สผ. เพื่ อ ให้ การบริห ารความเสี่ย งของ ปตท.สผ.
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริห ารความเสี่ยงมีการประชุมรวมทั้งสิ้น 14 ครั้ง ซึ่งรวมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบจานวน 1 ครั้ง โดยสรุปสาระสาคัญในการปฏิบัติหน้าที่ ได้ดังนี้
(1) กากับดูแลการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) เพื่อตอบสนองปัจจัยแวดล้อมภายนอกที่เปลี่ยนแปลง
ไป จึงได้ พิ จ ารณาความเสี่ ยงในเชิงกลยุ ท ธ์ Expand and Execute ตั้ งแต่ ก ารก าหนดแผนกลยุท ธ์ ในการประชุม Direction and Policy
Review ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท รวมถึงบริหารความเสี่ยงที่อาจจะส่งผลต่อความสาเร็จในการดาเนินการตามแผน
กลยุทธ์และแผนธุรกิจของบริษัทให้ อยู่ในขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite & Risk Limit) นอกจากนี้ ในปี 2562 ยังได้มีการ
ผลักดันให้มีการบริหารความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เพิ่มเติมโดยติดตามสมมติฐานที่ใช้ในการกาหนดกลยุทธ์ ซึ่งหากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไป
อาจจะทาให้ความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เพิ่มขึ้น จะได้มีแผนรองรับอย่างทันท่วงที
(2) พิจารณากลั่นกรองการลงทุนในโครงการใหม่เพื่อขยายการลงทุนธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม ทั้งการเข้าซื้อและ
ควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition) และการขยายการลงทุนด้านการสารวจในแหล่งใหม่ ๆ (New Exploration) การลดสัดส่วนการ
ลงทุนหรือการยุติการลงทุน และการบริหารโครงการลงทุนในภาพรวม (Portfolio Rationalization) ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์การเติบโตของ
บริษัท (Expand) อาทิ การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy Oil ในประเทศมาเลเซีย การซื้อ สัดส่วนในบริษั ท APICO LLC ประเทศไทย
ตามแผนกลยุทธ์การลงทุนในพื้ นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Coming Home Strategy)
การเข้าซื้อบริษัท Partex ตามแผนกลยุทธ์การลงทุนในภูมิภ าคตะวันออกกลางร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความเชี่ยวชาญ (Strategic Alliance)
โดยพิจารณาทั้งประเด็นความเสี่ยงและโอกาสการเพิ่มมูลค่าจากการลงทุน พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางจัดการความเสี่ยง อาทิ การวิเคราะห์
ความเสี่ยงเรื่องคู่แข่งและคู่สัญญา การบริหารจัดการโครงการหลังการซื้อ
(3) พิจารณากลั่นกรองการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ( Development
Projects) เช่น โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ โครงการโมซัม บิก แอเรีย วัน เป็น ต้น เพื่ อ ให้สอดคล้อ งกับ แนวกลยุทธ์ Execute
นอกจากนี้ ยังยกระดับปัจจัยเสี่ยงเรื่อ งการเปลี่ยนผ่านจากผู้ดาเนินการรายเดิม (Transition of Operations) ของแหล่งบงกชและแหล่ง
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
เอราวัณ การควบรวมกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และของบริษัท Partex มาเป็นความเสี่ยงระดับองค์กร เพื่อติดตามดูแล
อย่างใกล้ชิด และให้คาแนะนาต่าง ๆ อาทิ การนาบทเรียนเรื่องการควบรวมกิจการในอดีตมาปรับใช้ การส่งบุคลากรจากส่วนกลางไปกากับ
ดูแ ลในส่วนงานที่สาคัญ แนวทางจัดการความเสี่ยงเรื่องการรับโอนการดาเนินงานจากผู้ดาเนินการรายเดิม เพื่อ ให้มั่นใจว่าจะสามารถ
ดาเนินงานได้ตามแผนงานอย่างต่อเนื่องด้วยความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม (SSHE)
(4) มุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงในเชิงรุก เพื่อป้องกันประเด็นความเสี่ยงที่กลายเป็น ปัญหาโดยไม่ทราบล่วงหน้า เช่น
สนับสนุนให้มีการจัดการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้แนวทางในการกากับดูแล
ที่สอดคล้องกัน มีการศึกษาวิเคราะห์ถอดบทเรียนจากโครงการลงทุนในอดีตเพื่อปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจลงทุนและการควบรวมกิจการ
ให้มีความรัดกุมยิ่งขึ้น และปรับปรุงการรายงานความเสี่ยงระดับองค์กรให้มีความครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงเพิ่มเติมดัชนีวัดผลการบริหาร
ความเสี่ยงในระดับหน่วยงานและโครงการ เป็นต้น
นอกเหนือจากเรื่องข้างต้น คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงยังได้กากับดูแลการบริหารความเสี่ ยงที่สาคัญขององค์กรอย่าง
ต่อเนื่องให้อยู่ภายในขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เช่น ความเสี่ยงด้านการสารวจและผลิตปิโตรเลียม ความเสี่ยงทางการตลาด ความเสี่ย ง
ด้านราคาน้ามัน ความเสี่ยงทางการเงิน ความเสี่ยงทางกฎหมาย เป็นต้น และได้รายงานผลการประชุมและข้อคิดเห็นให้คณะ กรรมการ
ปตท.สผ. รับทราบเป็นประจาทุกเดือน อีกทั้ง ยังให้มีการส่งเสริมการสร้างความตระหนักรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยงให้กับพนักงานอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กร และผลักดันให้องค์กรพร้อมรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging Risk) อยู่เสมอ ในการนี้ ส่งผล
ให้ ปตท.สผ. ได้รับผลคะแนนดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ระดับโลกในกลุ่มธุรกิจน้ามันและ
ก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (World Oil and Gas Upstream & Integrated Industry) ในหัวข้อการบริหารความเสี่ยงและ
ภาวะวิกฤติในระดับ Top Quartile ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
กล่าวโดยสรุป ในรอบปี 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นอิสระ ในการกากับดูแลการ
บริหารความเสี่ยงของ ปตท.สผ. ตามที่ได้รับมอบหมายได้อ ย่างครบถ้วน เป็นระบบ ด้วยความรอบคอบ และเต็มความสามารถ เพื่อ ให้
ปตท.สผ. มีการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสม และสามารถควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งจะ
ส่งผลให้ ปตท.สผ. บรรลุ วัตถุ ป ระสงค์ และเป้า หมายขององค์ก ร เพื่ อ ประโยชน์ สูงสุ ดของ ปตท.สผ. ผู้ ถือ หุ้ นและผู้มี ส่ วนได้ เสี ย อื่ น ๆ
อย่างเป็นธรรมและสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ
(นายเศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ)
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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9.18.6 รำยงำนของคณะกรรมกำรอิสระ
กรรมการอิสระเป็นกลไกสาคัญ ในเรื่องการกากับดู แ ลกิจการที่ดี มีบทบาทที่สาคัญ ในการดูแลให้การบริหารจัดการของ
องค์กรมีความโปร่งใส และเป็นไปเพื่ อ ประโยชน์ข องผู้ถือ หุ้น โดยรวม เพื่ อ ให้ ผู้ถือ หุ้น ทุกราย นักลงทุน และผู้มีส่วนได้ เสียทุ กฝ่ายได้ รับ
สิทธิประโยชน์อ ย่างเท่าเทียมกัน ปตท.สผ. จึงกาหนดให้มีกรรมการอิสระมากกว่ากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเข้มกว่าเกณฑ์ ที่
สานักงานคณะกรรมการกากับ หลั กทรัพย์ แ ละตลาดหลัก ทรัพ ย์ (ก.ล.ต.) กาหนดไว้ให้ มีก รรมการอิ สระในสัด ส่วน 1 ใน 3 ของจ านวน
กรรมการทั้งคณะ
ปี 2562 ปตท.สผ. ประสบความสาเร็จในการขยายธุรกิจตามกลยุทธ์ Expand โดยได้เข้าซื้อกิจการโครงการผลิตในประเทศ
มาเลเซีย การชนะการประมูลสัมปทานในอ่าวไทย การเข้าลงทุนด้านการสารวจเพิ่มเติมเพื่อ การเติบโตอย่างยั่งยืน คณะกรรมการอิสระ
จึงมีบทบาทในการเสนอแนะและให้ความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ ปตท.สผ. สามารถดาเนินงาน Execute ได้ตามแผนงานและบรรลุ
เป้าหมาย โดยมีการประชุมรวม 4 ครั้ง และได้พิจารณาวาระที่สาคัญ สรุปได้ดังนี้
1.
ทบทวนความสอดคล้องในหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการอิสระตามระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการ
อิส ระของ ปตท.สผ. กั บ แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ในระดั บ สากล เพื่ อ ให้ ส ามารถปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ได้ อ ย่ างครบถ้ ว นและมี แ นวปฏิ บั ติ ในระดั บ สากล
(Best in Class) ซึ่งคณะกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. ได้ปฏิบัติหน้าที่สอดคล้องตามแนวปฏิบัติที่ดีในระดับสากลแล้ว
2.
พิจารณาผลประเมินด้านการกากับดูแลกิจการที่ดีที่เกี่ยวข้อ งกับกรรมการอิสระตามแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ทั้งใน
ระดับประเทศและระดับสากล เพื่อสอบทานและผลักดั นให้ ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีอย่างเหมาะสมและ
ครบถ้วน
3.
พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในตาแหน่งผู้นาองค์กรเพื่อให้มีความเหมาะสม พร้อมรองรับ
การปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
4.
พิจารณากาหนดกรอบแนวทางของระเบีย บวาระประจาปีของคณะกรรมการอิสระ ให้สอดคล้องและครบถ้วนตาม
ระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการอิสระของ ปตท.สผ. และแนวปฏิบัติที่ดีต่าง ๆ ตลอดจนพิจารณารายงานการดาเนินงานของคณะกรรมการ
อิสระเพื่อเผยแพร่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในรายงานประจาปี
5.
ให้ความเห็นและซักถามในการประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเป็นอิสระ ในการพิจารณาระเบียบวาระที่มีรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. เพื่อปกป้องผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม
รวมถึงมีบทบาทในการส่งเสริมให้การประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปอย่างโปร่ งใส โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียในแต่ละระเบียบวาระจะ
งดให้ความเห็น งดออกเสียงและออกจากห้องประชุมในระเบียบวาระนั้น เพื่อให้กรรมการแต่ละคนมีอิสระในการแสดงความคิดเห็นอย่าง
เต็ ม ที่ ยกเว้ น คณะกรรมการโดยไม่ ร วมกรรมการที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย คนนั้ น มี ม ติ เป็ น เอกฉั น ท์ ใ ห้ ก รรมการที่ มี ส่ ว นได้ เสี ย คนดั ง กล่ า ว
เข้าร่วมชี้แจงข้อมูลในการประชุมเพื่อความรอบคอบในการพิจารณาตัดสินใจ แต่ไม่มีสิทธิออกเสียงหรือตัดสินใจในระเบียบวาระนั้น เพื่อให้
มั่น ใจว่ าการตั ด สิ นใจนั้น เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริษั ท และไม่ เป็ น การลิด รอนสิท ธิ ข องผู้ถื อ หุ้น โดยเฉพาะ ผู้ ถือ หุ้ น รายย่ อ ยและผู้ มี
ส่วนได้เสียอื่น ๆ
คณะกรรมการอิสระปฏิบัติหน้าที่โดยเสนอแนะและให้ความเห็นในเรื่องที่สาคัญและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อช่วยให้คณะกรรมการ ปตท.สผ. ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบคอบยิ่งขึ้น
ปรัชญา ภิญญาวัธน์
(นายปรัชญา ภิญญาวัธน์)
ประธานกรรมการอิสระ
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10. ความรับผิดชอบต่อสังคม
10.1 นโยบายภาพรวมการดาเนินธุรกิจของกลุ่ม ปตท.สผ. ด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
ปตท.สผ. ยึ ด มั่ น การด าเนิ น งานตามวิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ในการเป็ น Energy Partner of Choice through Competitive
Performance and Innovation for Long-term Value Creation เพื่อสร้างมูลค่าที่ยั่งยืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานของ
ปตท.สผ. ทุกด้าน โดย ปตท.สผ. ได้ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development หรือ SD) ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
กับมาตรฐานของสหประชาชาติและแนวปฏิบัติที่เป็นสากล อาทิ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals
หรื อ SDGs) หลั ก การของข้ อ ตกลงโลกแห่ ง สหประชาชาติ ต ามเกณฑ์ ขั้ น สู ง สุ ด (UN Global Compact Advanced Level Principles)
แนวทางความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (ISO 26000) Global Reporting Initiative (GRI) และ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
โดยการด าเนิ น งานด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ของ ปตท.สผ. ที่ มี ค วามส าคั ญ ในระดั บ สู ง ทั้ ง ต่ อ ผู้ มี ส่ ว นได้ เ สี ย และต่ อ องค์ ก ร
มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) ที่ 7, 8,
12, 13 และ 14 นอกจากนั้น ปตท.สผ. ยังได้น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. อีกด้วย
ปตท.สผ. ได้ ก าหนดนโยบายด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ งยื น หรื อ G.R.O.W.T.H Policy ซึ่ ง ได้ ป ระกาศใช้ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก รเพื่ อ แสดง
เจตนารมณ์ที่ชัดเจน โดยนโยบายดังกล่าวครอบคลุมประเด็นที่มีความท้าทายในการสร้างการเจริญเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ที่เกี่ยวข้อง
กับการดาเนินธุรกิจของ ปตท.สผ. ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pttep.com
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้ จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ด้ า นความยั่ ง ยื น (Sustainable Development Guideline) โดยได้ ก าหนดแนวทาง
การดาเนินงานของบริษัทในประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืนขององค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานจะมีนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการควบคุ มดูแลการดาเนินงานในแต่ละด้านสอดคล้อ งกันทั่วทั้งองค์กร เช่น นโยบาย
ความรับผิดชอบต่อ สังคมที่ยึดหลัก ISO 26000 นโยบายความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อ ม ที่ยึดหลักปฏิบัติที่ดีของ
สมาคมผู้ผลิตน้ามันและก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil & Gas Producers หรือ IOGP) และ International Petroleum
Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) รวมถึ ง มาตรฐาน OHSAS 18001 และนโยบายด้ า นสิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
ซึ่งประกอบกับ การกากับดูแ ลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ การเคารพกฎหมายท้องถิ่น วัฒ นธรรม ประเพณี แ ละค่านิยม ในการปฏิบัติ
ต่อพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียอื่น เช่น สังคม คู่ค้า พันธมิตรทางธุรกิจ หน่วยงานของรัฐ และนักลงทุน เป็นต้น
สาหรับด้านการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้ดาเนินการสารวจข้อมูลและความคิดเห็น ของผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่ม
สาหรับประเด็นที่สาคัญต่อความยั่งยืนในปี 2562 ส่วนด้านการบริหารจัดการผู้มีส่วนได้เสีย ปตท.สผ. ได้แยกส่วนตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในด้านนั้น ๆ เนื่องจากผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มมีความแตกต่างกัน จึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมที่แตกต่างกันออกไป
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2562
10.2 การดาเนินงานและการจัดทารายงาน
ปตท.สผ. มี ตั ว ชี้ วั ด การด าเนิ น งานทั้ ง ในด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม และสิ่ ง แวดล้ อ มในระดั บ บริษั ท ทั้ ง ในด้ า นการ บริห ารจั ด การ
ตามแผนงานความยั่งยืน และในด้านผลการดาเนินงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดาเนินธุรกิจขององค์กร ดังนั้น กระบวนการทางธุรกิจต่าง ๆ
ตั้งแต่การวางแผนธุรกิจ การประเมินความเสี่ยงองค์กร กระบวนการควบคุมภายใน การตรวจสอบภายใน การติดตามผลการดาเนินงาน
ตามตัวชี้วัด และการรายงานผลการดาเนินงาน จึงมีสาระสาคัญ ด้านการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเข้าไปด้วย โดยในปีที่ผ่านมา ตัวชี้วัด
ทั้งหมดมีการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย
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ปตท.สผ. ได้จัดทารายงานความยั่งยืนตามกรอบการรายงานของ Global Reporting Initiative ฉบับ Standards (GRI Standards)
โดยกาหนดให้มีความสมบูรณ์ ของเนื้อหาสอดคล้องหลักเกณฑ์ (“In Accordance” Criteria) ในระดับครบถ้วนตามตัวชี้วัดหลัก (Core) ที่ยึดหลัก
การรายงานความยั่ งยื นในกลุ่ ม อุ ต สาหกรรมน้ ามั น และก๊ าซ (Sustainability Reporting Guidelines & Oil and Gas Sector Disclosures หรื อ
OGSD) และกรอบการรายงานและบริ ห ารจั ด การความยั่ งยื น เช่ น (1) Oil and Gas Industry Guidance on Voluntary Sustainability ของ
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA) (2) Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
(3) AA1000 AccountAbility Principles Standard (2008) (AA1000APS) ของ AccountAbility และ (4) SASB Materiality MapTM ของ
Sustainability Accounting Standards Board (SASB) เป็นต้น และยังมีความสอดคล้องกับการตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ
สหประชาชาติ (UN Sustainable Development Goals หรือ UN SDGs) ตามเข็มทิศเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Compass) รวมถึง
การสื่ อ สารความก้าวหน้ าในการปฏิบั ติ ตามหลั ก 10 ประการ ของข้อ ตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC Advanced Level) อีกด้ วย
ปตท.สผ. จึงมีการเปิดเผยข้อมูลที่มีสาระสาคัญต่อการดาเนินธุ รกิจที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย และเป็นข้อมูลที่
สาคัญต่อบริษัท เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียรับทราบถึงการดาเนินงานด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. อย่างต่อเนื่อง
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2562
10.3 การดาเนินธุรกิจที่มีผลกระทบต่อความรับผิดชอบต่อสังคม
รายละเอียดปรากฏในหมวด “ข้อพิพาททางกฎหมาย”
10.4 กิจกรรมเพือ่ ประโยชน์ตอ่ สังคมและสิง่ แวดล้อม
ปตท.สผ. เชื่อว่าการที่องค์กรจะเติบโตได้อย่างยั่งยืน จะต้องได้รับแรงสนับสนุนและความไว้วางใจจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น
นอกจากการบริหารจัดการด้านดาเนินธุรกิจแล้ว ปตท.สผ. ได้ให้ความสาคัญในการดาเนินกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมควบคู่กันไป
ในทุกพื้นที่ปฏิบัติการทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
ปตท.สผ. ได้กาหนดกรอบการดาเนินกิจกรรมและโครงการเพื่อสังคม โดยแบ่งการดาเนินงานเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความต้องการ
พื้นฐาน ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านวัฒนธรรม
ปตท.สผ. ได้จัดทาแผนกลยุทธ์ระยะยาวโครงการเพื่อสังคมและการสื่อสารองค์กร ปี 2559 - 2563 ที่มุ่งเน้นการดาเนินงานโครงการ
เพื่อตอบสนองการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างคุณค่าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้เสีย เพื่อให้เกิดผลลัพธ์เชิงบวกจากโครงการที่มีนัยสาคัญต่อสังคม
สิ่งแวดล้อ ม และองค์กร บริษัทจึงมุ่งเน้นดาเนินโครงการเพื่อ สังคมทั้งในด้านสิ่งแวดล้อ มและความต้อ งการพื้นฐานอย่างต่อ เนื่อง ได้แก่
โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โครงการแหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน โครงการอบรมหลักสูตร
พนักงานช่วยเหลือคนไข้ โครงการโรงเรียนอนามัยห่างไกลพยาธิ และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและรายได้โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง
รายละเอียดดูได้จากรายงานความยั่งยืนประจาปี 2562
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11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยงแบบ 56-1 ประจำปี 2562
11. การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสีย่ ง
11.1

ความเห็นคณะกรรมการบริษทั เกีย่ วกับระบบการควบคุมภายในของบริษทั

คณะกรรมการและผู้บริหาร ปตท.สผ. ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน จึงได้มอบหมาย
ให้หน่วยงานควบคุมภายในทาการประเมินความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมภายในเป็นประจาทุกปี และคณะกรรมการ
บริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการประเมินการควบคุมภายใน เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทสามารถดาเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การรายงานมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นจากการประเมินระบบควบคุม
ภายในของบริษัทในด้านต่าง ๆ ตาม 5 องค์ประกอบ คือ (1) สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) (2) การประเมินความเสี่ยง
(Risk Assessment) (3) มาตรการควบคุม (Control Activities) (4) ระบบสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูล (Information and Communication)
และ (5) ระบบการติดตาม (Monitoring Activities) ว่าระบบการควบคุมภายในของ ปตท.สผ. มีความเพียงพอและเหมาะสม และเมื่อพบ
ข้ อ บกพร่ อ งก็ ไ ด้ มี ก ารแก้ ไ ขอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และสอดคล้ อ งกั บ กฎหมาย
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีระบบควบคุมภายในในเรื่องการติดตามควบคุมดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อยอย่างเพียงพอ
ผลการประเมิ น การควบคุ ม ภายในตามองค์ ป ระกอบ 5 ด้ า น ตามแนวทางของ COSO (The Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission) โดยใช้แบบประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่สานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กาหนด สามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1.

สภำพแวดล้อมของกำรควบคุม (Control Environment)
ปตท.สผ. มีสภาพแวดล้อมของการควบคุมที่เหมาะสม โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

• มีการกาหนดเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรและถือเป็นระเบียบสูงสุดที่ใช้ใน
การดาเนินกิจการของกลุ่ม ปตท.สผ. โดยผู้บริหารและพนักงานทุกระดับจะต้องลงนามรับทราบและตกลงยึดถือปฏิบัติ รวมถึงทบทวน
ประเมินตนเองเกี่ย วกั บเรื่อ งความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์เป็ น ประจาทุ กปี โดยมีการกาหนดหลั กการการก ากับ ดูแ ลกิจ การที่ ส าคั ญ
6 ประการ ได้แก่ (1) ความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ (Responsibility) (2) ความรับผิดชอบต่อผลของการตัดสินใจและการกระทาของ
ตนเอง (Accountability) (3) ความยุติธรรมและซื่อสัตย์ (Fairness and Integrity) (4) ความโปร่งใส (Transparency) (5) การสร้างคุณค่า
ระยะยาวแก่ผู้มีส่วนได้เสีย (Creation of Long-term Value to Stakeholders) และ (6) การส่งเสริมการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Promotion of Best
Practices) ตลอดจนกาหนดเรื่องการให้ความสาคัญกับสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
และการเปิ ด เผยข้ อ มู ล เพื่ อ ความโปร่ ง ใส นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารก าหนดข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรมธุ ร กิ จ ในเรื่ อ งต่ า ง ๆ รวม 10 เรื่ อ ง อาทิ
การจัดหาและสัญญา ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การแข่งขันทางการค้า การป้องกันการฟอกเงิน รวมทั้งการต่อต้านคอร์รัปชัน เป็นต้น
• ในปี 2562 บริษัทยังคงมุ่งเน้นการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจ รวมถึง
บทลงโทษกรณีที่มีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามให้แก่ผู้บริหารและพนักงานทุกคนอย่างสม่าเสมอผ่านหลักสูตรฝึกอบรม การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) การส่งอีเมลประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมการสื่อสารต่าง ๆ อาทิ การฝึกอบรมเรื่องการ
กากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมทางธุรกิจ และ Insider Trading การปฐมนิเทศกรรมการและพนักงาน นอกจากนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจบนเว็บไซต์ของ ปตท.สผ. เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ รวมถึงมีนโยบายที่ชัดเจน
ในการส่งเสริ มให้ ผู้ ที่เ กี่ ย วข้อ งไม่ ว่ า จะเป็ น คู่ค้ า ผู้ร่วมทุน และตัวแทนบริ ษั ท ให้ดาเนิน ธุร กิ จอย่ างมีจ ริย ธรรมและไม่มีส่ ว นเกี่ย วข้ อ ง
กับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยมีการสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เช่น การจัดการบรรยายเรื่องการกากับดูแล การบริหารความ
เสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (GRC) ตลอดจนแสดงจุดยืนที่ชัดเจนในการต่อ ต้านการทุจริตร่วมกับภาครัฐและภาคประชาสังคม
ส่วนที่ 2 หน้า xx
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ผ่านการสนับสนุนงานต่อ ต้ านคอร์รัปชันขององค์ กรต่าง ๆ อย่างต่อ เนื่อ ง เช่น การเข้าเป็นสมาชิกแนวร่ วมปฏิ บัติข องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ เป็นต้น
• มี ก ารติ ด ตามและประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ต าม Code of Conduct ซึ่ ง ด าเนิ น การโดยหน่ ว ยงาน Second Line of
Defense เช่น การจัดหาและสัญญา มีการดาเนินการโดยหน่วยงานการจัดการซัพพลายเชน การจัดหา และสัญญา รวมไปถึงหน่วยงาน
Third Line of Defense ได้แก่ สายงานตรวจสอบ ซึ่งทาหน้าที่อย่างเป็นอิสระในการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท
รวมทั้งความมีประสิทธิภาพของการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่าผู้บริหารและพนักงานได้นาจริยธรรมธุรกิจไปใช้
ในการทางานอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้เข้ารับการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญที่เป็นอิสระจากหน่วยงานภายนอกอย่ าง
สม่าเสมอ เช่น เข้าร่วมโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนประจาปีของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
การประเมินตามหลักเกณฑ์ของดัชนีชี้วัดความสาเร็จขององค์กรที่ยั่งยืน (DJSI) การประเมินตามหลักเกณฑ์ ASEAN CG SCORECARD
และเข้ารับการประเมินระบบการป้องกันคอร์รัปชัน โดยคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)
และรางวัลองค์กรโปร่งใส โดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นต้น
• มีการกาหนดบทบาทหน้าที่แยกกันอย่างชัดเจนระหว่างคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจั ดการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
มีบทบาทในฐานะผู้กากับดูแลทิศทางการดาเนินงานและเป้าหมายขององค์กร โดยไม่ปฏิบัติงานประจาที่เป็นการดาเนินการตามปกติของ
ฝ่ า ยจั ด การ มี ก ารติ ด ตามผลการด าเนิ น งานอย่ า งสม่ าเสมอ เพื่ อ ก ากั บ ดู แ ลให้ ฝ่ า ยจั ด การด าเนิ น งานให้ บ รรลุ แ ผนกลยุ ท ธ์ ทิ ศ ทาง
การดาเนินงาน เป้าหมาย และนโยบายที่กาหนดไว้ รวมทั้งทบทวนให้มีความคล่องตัว เหมาะสม และเพียงพอที่จะให้ฝ่ายจัดการสามารถ
บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสร้างฐานการเติบโตให้กับบริษัทอย่างมั่นคง
และยั่งยืน ในขณะที่ฝ่ายจัดการมีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการกาหนดหรือมอบหมายไว้
รวมถึ ง มี ก ารรายงานผลการด าเนิ น งานต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท อย่ า งสม่ าเสมอ นอกจากนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ ม อบหมายให้
คณะกรรมการตรวจสอบ ทาหน้าที่กากับดูแลและให้ความเห็นต่อระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายใน และรายงานทางการเงิน
รวมถึงคัดเลือกแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามบทบาทและหน้าที่ที่กาหนดรายละเอียดไว้ในระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบ
• มีการกาหนดโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องตามกิจกรรมหลักในการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมอย่าง
เหมาะสม โดยออกแบบให้องค์กรมีโครงสร้างและรูปแบบการดาเนินงานที่คล่องตัว เพื่อให้สามารถบริหารทรัพยากรของบริษัทและรองรับ
แผนกลยุทธ์การเติบโตของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการแบ่งแยกหน้าที่งานและการถ่วงดุลอานาจตามหลักการควบคุมภายใน
ที่ดี ในปี 2562 บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานขององค์กรโดยรวมจากหน่วยงานต่าง ๆ โดยเน้น
การรองรับการเติบโตและความก้าวหน้า เช่น การปรับโครงสร้างหน่วยงานกลยุทธ์การจัดการซัพพลายเชน การจัดหาและสัญญา เพื่อสร้าง
ความเชี่ยวชาญในงานด้านการจัด ซื้อ จัดจ้างภาครัฐ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ด้านการจัดหางานพัสดุ และด้านการจัดหา
งานบริการ เป็นต้น รวมถึงเน้นการจัดตั้งหน่วยงานที่ทาหน้าที่เตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดาเนินการที่ได้จากการชนะ
การประมูลเข้าซื้อกิจการ เช่น การจัดตั้งโครงการ Malaysia Asset Transition เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดาเนินการ
จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy Oil ในประเทศมาเลเซีย
• มี ก ารก าหนดสายการรายงาน หน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบตามการก าหนดโครงสร้ า งองค์ ก ร รวมถึ ง ก าหนด
การมอบหมายอานาจ ให้สอดคล้อ งกับหน้ าที่ ความรับผิดชอบ และความจาเป็นทางธุร กิจ โดยมีการจัดทาขอบข่ายความรับผิดชอบ
(Functional Description) และเอกสารคู่มือ การมอบอ านาจ (Delegation of Authority and Signatures หรือ DAS) ซึ่งในปี 2562 บริษัท
ได้ปรับปรุงเอกสารคู่ มือ การมอบอ านาจ (DAS) ตามโครงสร้างองค์ กรที่เ ปลี่ ย นแปลงและการปรั บ ปรุง กระบวนการทางธุร กิ จ เพื่อ ให้
การมอบหมายอานาจมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การมอบอานาจด้านภาษี ด้านการบริหารงานด้านการจัดซื้อ เป็นต้น
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• มีระเบียบการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งให้ความสาคัญในเรื่องการสรรหา จูงใจ พัฒนา แล ะ
รักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเพื่อสนับสนุนธุรกิจและรองรับการเติบโตของบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยในปี 2562 บริษัท
มีเป้าหมายในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรเพื่อตอบโจทย์ธุรกิจของบริษัท ดังนี้
(1) สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการดาเนินธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมุ่งเน้น 4 ด้านหลัก
ได้แ ก่ ด้านการควบรวมและการเข้าซื้อ กิจการ (Mergers and Acquisitions หรือ M&A) ด้านการสารวจเพื่อ ให้ได้มาซึ่งแหล่งปิโตรเลียม
ที่มีศักยภาพ (Exploration Success) ด้านการบริหารจัดการโครงการร่วมทุน (Joint Venture Management) และด้านการปฏิบัติก ารใน
ทะเลน้าลึก (Deepwater)
(2) สรรหาและพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับธุรกิจใหม่ เช่น ด้านการพาณิชย์ (Commercial) ด้านการเปลี่ยนแปลง
ธุรกิจและองค์กร (Business and Organization Transformation) และด้านเทคโนโลยีดิจทิ ัล (Digital Technology) เป็นต้น
• มีการประเมินความต้อ งการบุคลากรเพื่อตอบสนองแผนงานอย่างสม่าเสมอ โดยจะมีการทบทวนสมรรถนะของ
พนักงานในแต่ละตาแหน่งงานที่จาเป็นและเป็นที่ต้องการในอนาคต โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจากภายใน นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดทา
แผนพัฒนาพนักงานที่มีศักยภาพสูง แผนสืบทอดตาแหน่ง แผนการหมุนเวียนตาแหน่งงาน และแผนการเลื่อนตาแหน่งอีกด้วย อีกทั้งยังให้
ความสาคัญในเรื่องความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงาน โดยทาการสารวจความพึงพอใจและความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร
เพื่อทบทวนและทาแผนปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
• มี ก ระบวนการและหลั ก เกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านที่ ชั ด เจน รวมถึ ง การจ่ า ยผลตอบแทนตาม
ผลการปฏิบัติงาน (Pay for Performance) เพื่อให้สามารถรักษาพนักงานที่มีศักยภาพและมีความเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท
ดังนั้น การพิจารณาเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือน การจ่ายเงินรางวัลประจาปี รวมทั้งการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง จะขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน ซึ่งเป็นแนวทางในการตอบแทนและสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานที่มีผลงานดี รวมทั้งมีคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่สอดคล้อง
กับวัฒนธรรมองค์กร (Corporate Values: EP SPIRIT) นอกจากนี้ ในปี 2562 ปตท.สผ. นาระบบประเมินแบบ 360 องศา (360 Evaluation)
มาปรับใช้เพื่อประเมินความสอดคล้องระหว่างคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมของพนักงานกับ EP SPIRIT อย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
ผลการปฏิบัติงานประจาปี (Key Performance Indicator หรือ KPI) ของพนักงานด้วย โดยระบบ 360 Evaluation ได้กาหนดให้พนักงาน
ทุกระดับได้รับการประเมินจากเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา นอกเหนือจากการประเมินเพียงหัวหน้างานโดยตรงดังเช่นทุกปีที่ผ่านมา
ซึ่งจะสามารถสะท้อนมุมมองด้านพฤติกรรมของพนักงานแต่ละคนในรอบด้านอย่างแท้จริง
• มีการกาหนดนโยบายการควบคุมภายในและมาตรฐานเรื่องการควบคุมภายใน พร้อมทั้งมุ่งเน้นในเรื่องการสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบและมีความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับ
การควบคุมภายในผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ หลักสูตรอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ เช่น การสื่อสารเรื่องการควบคุมภายในผ่าน
การดาเนินงานเรื่อง GRC เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้ วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้การดาเนินการของบริษัทซึ่งเป็นหน่วยงาน
ของรัฐตามนิยามของ พ.ร.บ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 เป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่รัฐกาหนด
2.

กำรประเมินควำมเสี่ยง (Risk Assessment)
ปตท.สผ. นาแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่เป็นสากลมาใช้ โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

• มีการกาหนดกรอบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Framework) และกาหนดเอกสารที่ใช้กากับ ดู แ ล
การบริหารความเสี่ยง ได้แก่ คาประกาศความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite Statement) ขอบเขตความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Metric &
Limit) และนโยบายการบริหารความเสี่ยง (Enterprise Risk Management Policy) เพื่อ กาหนดบทบาทและความรับผิด ชอบ ตลอดจน
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
อานาจในการบริหารความเสี่ยงภายใต้กรอบที่กาหนดขึ้น ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฝ่ายจัดการ และ
หน่วยธุรกิจหรือฝ่ายปฏิบัติงาน
• มีการสื่อสารมาตรฐาน คู่มือแนวทางปฏิบัติ กระบวนการ และเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงให้แก่ผู้บริหารและ
พนักงานรับทราบอย่างสม่าเสมอผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การอบรมพนักงาน การจัดกิจกรรม Workshop การประกาศใน Intranet เป็นต้น
เพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานเกิดความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนให้มีการนาหลักการด้านการบริหารความเสี่ยงไปใช้ ปฏิบัติอย่างจริงจัง
เพื่อให้มั่นใจในการบรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของบริษัท
• มี ก ารจั ด ท านโยบายบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business Continuity Management Policy) มาตรฐาน
การบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ ร กิ จ (Business Continuity Management Standard) และกระบวนการบริห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุร กิจ
(Corporate Business Continuity Procedure) โดยปี 2562 ได้มีการทบทวนและปรับ ปรุง นโยบาย มาตรฐาน และกระบวนการบริ ห าร
ความต่อ เนื่อ งทางธุร กิ จ ดัง กล่ า วให้ มีค วามเหมาะสมมากขึ้ น รวมถึงได้พัฒนาและปรั บปรุงระบบการบริ ห ารความต่อ เนื่อ งทางธุ ร กิ จ
ตามมาตรฐานความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301:2012) กับหน่วยงานที่สาคัญและเร่งด่วนของบริษัท ได้แก่ ปตท.สผ. โครงการเมียนมา
(รักษามาตรฐาน) โครงการฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม สงขลา (รักษามาตรฐาน) ฝ่ายบริหารอาคารสานักงานใหญ่ (ต่อ อายุ
การรับรองตามมาตรฐาน) และฝ่ายปฏิบัติการผลิตโครงการเอส 1 (เตรียมความพร้อมของระบบเพื่อขอใบรับรองมาตรฐานในปี 2563)
• มีหลักการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร ซึ่งประกอบด้วย การวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning and
Management) การเพิ่ ม การลงทุ น หรื อ ลดการลงทุ น (Investment and Divestment Decision Making) การบริ ห ารโครงการ (Capital
Project Management) และการปฏิบัติการและกระบวนการทางธุรกิจ (Operational and Business Process) นอกจากนี้ ได้มีการระบุและ
ประเมินความเสี่ยงในทุกระดับขององค์กร โดยจัดทาเป็น Risk Profile ทั้งในระดับบริษัท (Corporate) กลุ่มงาน (Function Group) สายงาน
(Division) ฝ่ายงาน (Department) และระดับโครงการ (Asset/Project)
• มีการประเมินความเสี่ยง โดยคานึงถึงความเสี่ยงทุกประเภททั้งที่เกิดจากปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร คานึงถึง
ผลกระทบและโอกาสที่อาจจะเกิดเหตุการณ์ขึ้น มีการติดตามและจัดทาแผนปฏิบัติงานเพื่อจัดการความเสี่ยงอย่างสม่าเสมอ รวมทั้ง
มีการจัดทาดัชนีวัดความความเสี่ยงที่สาคัญ (Key Risk Indicators หรือ KRIs) เพื่อเป็นเครื่องมือในการเตือนภัยล่วงหน้าเพื่อป้องกันและ
กาหนดมาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่อาจทาให้ไม่บรรลุเป้าหมายได้ทันเหตุการณ์
• มีการบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียมและความเสี่ยงทางการเงิน โดยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ราคาปิโตรเลียมและความเสี่ยงทางการเงิน (Hedging Committee) เพื่อ ให้การบริหารความเสี่ยงด้านราคาปิโตรเลียม และความเสี่ยง
ทางการเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปี 2562 มีการประชุมทั้งหมด 4 ครั้ง
• ในระดับองค์กร (Corporate) มีการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตในกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งประกอบด้วย
ความเสี่ยงจากการยักยอกทรัพย์ ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชัน ความเสี่ยงจากการฉ้อ โกง และความเสี่ยงจากการตกแต่งงบการเงิน
ซึ่งมีการพิจารณาจากข้อมูลในอดีตและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตมาวิเคราะห์ เพื่อจัดทาเป็น Corporate Risk Profile
• ในระดับกระบวนการ (Process) เจ้าของกระบวนการได้ประเมินความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในกระบวนการนั้น ๆ
ควบคู่ไปกับการประเมินความเสี่ยงด้านปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับปรุงมาตรการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
• มีการประเมินความเสี่ยงจากปัจจัยต่าง ๆ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของบริษัท แบ่งออกเป็น (1) ปัจจัย
ภายใน เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงในการสารวจ การพัฒนา และการผลิตปิโตรเลียม ความเสี่ยงด้านการลงทุนเพิ่ม เติ ม
ในโครงการปัจจุบันและโครงการใหม่ เป็นต้น และ (2) ปัจจัยภายนอก เช่น ความเสี่ยงด้านราคาน้ามันและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ความเสี่ยง
ด้านความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนและอัตราดอกเบี้ย เป็นต้น
ส่วนที่ 2 หน้า xx
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
• คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมายให้ ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในปฏิบั ติ งานตรวจสอบโดยค านึ ง ถึ งประเด็น
ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู งซึ่ ง จะน าไปสู่ การทุ จ ริต และด าเนิ น การสอบข้ อ เท็ จ จริง ขั้น ต้ น เมื่ อ ได้ รับ แจ้ ง เรื่อ งร้อ งเรีย น หรื อ ได้ รั บ การร้อ งขอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ (CEO)
• มีการพิจารณา ปรับเปลี่ยน และอนุมัติแผนกลยุทธ์ รวมถึงติดตามและทบทวนผลการดาเนินงานอย่างสม่าเสมอ
เพื่อให้มั่นใจว่าเป้าหมายขององค์กรยังคงสมเหตุสมผลและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการติดตามการเปลี่ยนแปลง
ในปัจจัยที่สาคัญ อาทิ ราคาน้ามัน สภาพเศรษฐกิจ สภาพภูมิรัฐศาสตร์ อัตราแลกเปลี่ยน กฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของรัฐ และ
ความก้าวหน้ า ทางเทคโนโลยี เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ ตอบสนองต่อ ความเสี่ย งเหล่า นั้ นอย่ างทั นต่อ เหตุ ก ารณ์ รวมถึงเพื่อ ปรับตัวให้ ทั น ต่ อ
ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและพลังงานทางเลือกที่มีบทบาทมากขึ้นในอุตสาหกรรมพลังงาน
3.

มำตรกำรควบคุม (Control Activities)

มาตรการควบคุมของ ปตท.สผ. เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ โดยมี
มาตรการควบคุมที่สาคัญดังต่อไปนี้
• มีการกาหนดนโยบายและวิธีปฏิบัติงานโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบในเรื่องนั้น ๆ อย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และมี
การกาหนดให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานต่าง ๆ ที่ได้กาหนดไว้
โดยผู้บริหารและหัวหน้างานมีหน้าที่ในการติดตามและกากั บดูแลการปฏิบัติงานตามนโยบายและวิธีปฏิบัติงานนั้น ๆ ในปี 2562 บริษัท
ได้จัดทาและปรับปรุงนโยบาย มาตรฐาน และแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การปรับปรุงนโยบาย
การควบคุมภายใน และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ การออกข้อกาหนดว่าด้วยเรื่องแนวทางการกากับและการบริหารบริษัทในกลุ่ม
ปตท.สผ. ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน เป็นต้น
• มีการให้ความสาคัญ กับ กิจ กรรมการควบคุมในระดับ กระบวนการ เช่น การแบ่งแยกหน้าที่ การสอบทาน และ
การอนุมัติ เป็นต้น เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถป้องกันความผิดพลาดหรือการทุจริตได้
โดยในปี 2562 บริษัทได้ปรับปรุงและเพิ่มมาตรการควบคุมของกระบวนการต่าง ๆ จากผลการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง
(Control Self-Assessment หรือ CSA) เช่น กระบวนการต่อต้านคอร์รัปชัน กระบวนการจัดหามูลค่าไม่เกิน 15,000 ดอลลาร์ สรอ. เป็นต้น
นอกจากนี้ บริษัทมีการติดตามให้คู่สัญญาปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ในสัญญาจัดซื้อหรือจัดจ้างอย่างสม่าเสมอ โดยมาตรการควบคุมที่
บริษัทนามาใช้ อาทิ ทบทวน ปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการบริหารสัญญาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น สุ่มตรวจประเมินการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สุ่มตรวจประเมินคู่สัญญาในการปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญา เป็นต้น
• มีการควบคุมทั่วไปของระบบสารสนเทศ การรักษาความมั่นคงปลอดภัย ของอุปกรณ์ใช้งาน การสารอง และการกู้
ข้อมูลเพื่อความต่อเนื่องของการดาเนินธุรกิจ โดยบริษัทได้กาหนดนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและประกาศบังคับใช้กับทุกหน่วยงาน
เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร โดยในปี 2562 มีการริเริ่มการดาเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ
ที่จะช่วยรองรับการดาเนินงานของบริษัทที่เน้นความปลอดภัยและความคล่องตัว เช่น การตั้งคณะทางานจากบริษัทในกลุ่ม ปตท. สาหรับ
โครงการ PTT Group Cybersecurity Governance & Assurance เพื่ อ พั ฒ นาระดั บ การป้ อ งกั น Cybersecurity ของกลุ่ ม ปตท. ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเริ่มใช้ระบบ Microsoft Office 365 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวของการเข้าถึงข้อมูลสาคัญได้ทุกที่ทุกเวลา เป็นต้น
รวมถึงมีการจัดทาหลักสูตร Digital Security Awareness E-Learning เพื่อ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แ ก่พนักงานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยไม่ขัดต่อนโยบายและข้อบังคั บขององค์กร รวมทั้งไม่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
พ.ศ. 2550 ซึ่งพนักงานต้องรับทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
• มีการกาหนดการควบคุมโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีนโยบายที่ชัดเจนในการนาระบบ
ดิจิทัลเข้ามาช่วยงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการวางแผนกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศที่สอดคล้องกับกรอบ
การปฏิบัติด้านการกากับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ COBIT5 และ ISO 27001 ในปี 2562 มีการใช้บริการ Cloud Platform เพื่อพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศบนโครงสร้างที่มีความคล่องตัว โดยที่ยังคงมีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงรักษามาตรฐานความปลอดภัย
ตามที่บริษัทกาหนดไว้
• มี ก ารให้ ค วามส าคั ญ ในการก าหนดมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย (Security Policy) และมี ก ารควบคุ ม ด้ า น
ความปลอดภัยและความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรักษาความมั่นคงปลอดภัย ป้องกันการละเมิด และการสารองและการกู้ข้อมูล
เพื่อความต่อเนื่องของการดาเนินธุรกิจ โดยแบ่งออกเป็น (1) การควบคุมทั่วไป เช่น การกาหนดแนวทางการควบคุมการทางานและกิจกรรม
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดทา Business Continuity Plan ด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศ เป็นต้น (2) การควบคุมระดับบุคคล เช่น
การกาหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลของพนักงานทุกคน การจาลองสถานการณ์ภัยคุกคาม (Cybersecurity Drill) การจัดอบรมในหัวข้อ
“Cybersecurity Act” และ “Personal Data Protection Act” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้บริหาร พนักงาน รวมถึงผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น และ
(3) การควบคุมระดับระบบ เช่น การเก็บบันทึกหลักฐานการใช้ระบบตามข้อกาหนดของกฎหมาย การทดสอบเจาะระบบจากภายนอก
(External Penetration Testing) โดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อหาช่องโหว่ในการทาให้ระบบมีความเสียหายและนาช่องโหว่ นั้ นมา
ปรับปรุงที่ให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น เป็นต้น
• มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยี ส ารสนเทศ (IT Steering Committee) ท าหน้ า ที่ ก าหนดทิ ศ ทาง
เป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบาย และมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงกากับดูแ ลแผนการลงทุน (IT Master Plan and Roadmap)
และการบริหารจัดการความเสี่ยงทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
• มีกระบวนการติดตามดูแลการดาเนินงานของบริษัทย่อย บริษัทร่วม และโครงการร่วมทุนอย่างสม่าเสมอ โดยแต่งตั้ง
พนักงานทั้งในระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงานเข้าไปปฏิบัติงานสมทบในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีการจัดทา Subsidiary Directors
Guideline เพื่อให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นกรรมการในบริษัทย่อยเข้าใจบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการบริษัทย่อย
เป็นไปตามมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งมีสายงานตรวจสอบทาหน้าที่ในการตรวจสอบโครงการต่าง ๆ ที่เข้าร่วมทุน นอกจากนี้ ในปี 2562
ปตท.สผ. มีการจัดทาข้อกาหนดว่าด้วยเรื่องแนวทางการกากับและการบริหารบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. ประเภทธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับพลังงาน
ซึ่งรวมถึงการกาหนดบทบาทของกรรมการผู้แทน ปตท.สผ. ในบริษัทร่วมทุนไว้ด้วย โดยกาหนดเรื่องที่กรรมการผู้แทน ปตท.สผ. จะต้องนามา
ผ่านกระบวนการกลั่นกรองและการอนุมัติภายในจาก ปตท.สผ. ก่อนการออกเสียงในที่ประชุมในบริษัทร่วมทุน
• มี ก ารทบทวนนโยบาย ข้ อ ก าหนด และกระบวนการปฏิ บั ติ ง านให้ มี ค วามเหมาะสมอยู่ เ สมอ เพื่ อ ให้ มั่ น ใจว่ า
กระบวนการทางานหรือกิจกรรมการควบคุมที่กาหนดขึ้น สามารถจัดการกับความเสี่ยงเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลง ไปได้ โดยในปี 2562
บริษัทได้ปรับปรุงนโยบาย ข้อกาหนด และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น การจัดทาคู่มือที่รวบรวม
ข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามกฎหมาย การปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กร และการปฏิบัติตามข้อบังคับของ
สัญญา (Compliance Manual) โดยมีวัตถุประสงค์ให้พนักงานมีความตระหนักในเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งภายในและภายนอก
องค์กร โดยในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในองค์กรนั้น มีหน่วยงานผู้ที่ออกระเบียบเป็นผู้รับผิดชอบในการกากับดูแล รวมถึง
การปรับปรุงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการเอกสารของกลุ่ม ปตท.สผ. และการกาหนดอานาจอนุมัติหนังสือสั่งการ ได้แก่ ระเบียบ
บริษัท นโยบาย ข้อกาหนด ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และข้อพึงปฏิบัติ ไว้ใน DAS โดยปรับปรุงให้การพิจารณาผู้มีอานาจอนุมัติเป็นไปตามชนิด
ของหนังสือสั่งการ และขอบเขตการใช้บังคับหนังสือสั่งการนั้น ๆ เป็นต้น
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4.

ระบบสำรสนเทศและกำรสื่อสำรข้อมูล (Information and Communication)

ปตท.สผ. ได้จัดให้มีร ะบบสารสนเทศและช่อ งทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีสาระสาคัญมีดังต่อไปนี้
• มี ก ารก าหนดข้ อ มู ล ที่ ต้ อ งการใช้ ใ นการด าเนิ น งานทั้ ง ข้ อ มู ล จากภายในและภายนอกองค์ ก ร โดยหน่ ว ยงาน
ที่รับผิดชอบงานนั้น ๆ เป็นผู้กลั่นกรองข้อมูล ก่อนนามาใช้ตัดสินใจ ทั้งนี้ มีการกาหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลให้เข้าถึงได้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้อง
เท่านั้น ซึ่งครอบคลุมทั้งเอกสารกระดาษและข้อ มูลอิเล็กทรอนิกส์ และมีการกาหนดชั้นความลับของข้อ มูล (Data Classification) เพื่อ
ป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่สาคัญหรือข้อมูลที่เป็นความลับของบริษัท
• มีร ะบบการบริหารจัดการเอกสารสาคัญ โดยรวมไว้ในระบบศูนย์ร วมเอกสารที่จาเป็นในการใช้งาน ( Corporate
Reference Document Center หรือ FindMe) เพื่อรวบรวมรายการเอกสารสาคัญของกลุ่ม ปตท.สผ. ให้สามารถเข้าถึงได้จากช่องทางเดียว
โดยในปี 2562 ปตท.สผ. ได้กาหนดอานาจอนุมัติการส่งข้อมูลสาคัญไปยังหน่วยงานภายนอกไว้ใน DAS เพื่อให้การส่งข้อมูลสาคัญของ
บริษัทไปยังหน่วยงานภายนอกมีการควบคุมอย่างเหมาะสม
• มีช่อ งทางการสื่อ สารภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิ ทธิผล เพื่อ ให้ผู้บริหารและพนักงานรับทราบ
สามารถเข้าถึงข้อมูลที่จาเป็น และสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยบริษัทได้สื่อสารเกี่ยวกับ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ขอบเขตหน้ า ที่ และความรั บ ผิ ด ชอบของการควบคุ ม ภายในผ่ า นทางการประชุ ม และทางอี เ มล นอก จากนี้ ยั ง จั ด ให้ มี
กระบวนการสื่อสาร Call Tree เพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยในปี 2562 บริษัทจัดให้มีกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์เรื่อง GRC ผ่าน
GRC Workshop เพื่อให้พนักงานสามารถนาไปปฏิบัติในการทางานได้อย่างถูกต้อง รวมถึงมีการสื่อสารการถอดบทเรียน (Lesson Learned)
ให้กับพนักงาน ในเรื่องการกาหนดบทลงโทษพนักงานที่กระทาผิดหรือไม่ปฏิบัติตามวินัย เพื่อป้องกันการเกิดกรณีซ้า
• สาหรับการสื่อ สารภายนอกองค์กร มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงในการสื่อ สารข้อ มูลให้แ ก่ผู้มีส่วนได้เสีย เช่น
หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ หน่วยงานสื่อ สารองค์กรและองค์กรสัมพันธ์ และสายงานเลขานุการบริษัท เป็นต้น เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูล
เป็นไปอย่างสม่าเสมอ ถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ โปร่งใส และทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งในปี 2562 บริษัทได้มีการให้ข้อมูลกับผู้มีส่วนได้เสีย
ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น วิสัยทัศน์ใหม่ขององค์กร “Energy Partner of Choice” รวมถึงการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ด้านการขยายการลงทุน
ในภูมิภาคตะวันออกกลางและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทมีการจัดทาข้อมูลเผยแพร่ให้แก่นักวิเคราะห์ ผู้จัดการ
กองทุน และผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ลักษณะเฉพาะของธุรกิจสารวจและผลิตปิโตรเลียมดียิ่งขึ้น ผ่าน PTTEP Investor
Relations Mobile Application เพื่อเพิ่มช่องทางการสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องอีกด้วย รวมถึงจัดทา CEO Message เพื่อเผยแพร่แก่นักลงทุน
และนักวิเคราะห์ผ่านทางเว็บไซต์ Facebook และ LinkedIn ของบริษัท มีการสื่อ สารนโยบายเรื่อ งความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อมให้แก่ผู้รับเหมาในงาน Contractor Forum เป็นประจาทุกปี รวมถึงมีการสื่อสารเรื่องการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรม
ทางธุรกิจ ซึ่งรวมถึงนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชันให้แก่คู่ค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น PTT Group CG Day เป็นต้น
• มีช่องทางการสื่อสารพิเศษหรือช่องทางลับต่าง ๆ สาหรับพนักงานและผู้มีส่วนได้เสียภายนอกองค์กร ตามระเบียบ
การรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครองของบริษัท เช่น จดหมาย โทรสาร อีเมล ระบบการรับเรื่องร้องเรียนทางเว็บไซต์ เป็นต้น เพื่อให้
มีการรายงานหรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาผิดกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา
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5.

ระบบกำรติดตำม (Monitoring Activities)
ปตท.สผ. มีระบบติดตามที่มีประสิทธิภาพเพียงพอและเหมาะสม โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้

• มีการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ทั้งในความเสี่ยงระดับองค์กร และความเสี่ยงด้านเทคนิคและการสนับสนุนการปฏิบัติการในโครงการต่าง ๆ ในปี 2562 บริษัทปรับปรุง
การติดตามเรื่อง GRC ผ่านแผนงาน GRC ประจาปี เพื่อผลักดันให้การทางานรูปแบบ GRC มีประสิทธิผลอย่างจริงจัง
• มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) โดยกาหนดให้มีการประเมินระบบการควบคุมภายใน 2 ระดับ ได้แก่
(1) ระดับองค์กร เป็นการประเมินโดยผู้บริหารทุกระดับผ่านการตอบแบบสอบถาม โดยใช้แบบประเมินความเพี ยงพอของระบบการควบคุม
ภายในของ ก.ล.ต. และ (2) ระดับกระบวนการ ซึ่งกาหนดให้เจ้าของกระบวนการสาคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายขององค์กรเป็นผู้ประเมิน
การควบคุม โดยในปี 2562 มีการปรับปรุงแนวทางการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA Guideline) ให้เหมาะสมมากขึ้น และมีการนา
ข้อเสนอแนะที่ได้จาก CSA ไปจัดทาแผนปรับปรุงและติดตามแก้ไขอย่างสม่าเสมอ
• มีการกาหนดให้ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ติดตาม สอบทาน และจัดทารายงานผลการดาเนินการใน 2 เรื่อง
ได้แก่ (1) การปฏิบัติตามกฎหมาย ผ่านการรายงาน Non-Compliance โดยรายงานต่อ CEO และผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องเป็นประจา
ทุกเดือน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และ (2) การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัท โดยการรวบรวมรายงาน
ผลการดาเนินการในเรื่องการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทในเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง โดยให้รายงานต่อ CEO และผู้บริหารระดั บสูง
ที่เกี่ยวข้องเป็นประจาทุกเดือ น ในกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องที่อ าจมีผลกระทบต่อกลุ่ม ปตท.สผ. อย่างมีนัยสาคัญ ฝ่ายบริหารจะพิจารณา
เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทต่อไป
• มีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในโดยหน่วยงานตรวจสอบภายใน ว่าการควบคุมภายใน
ที่กาหนดมีการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเมื่อพบจุดบกพร่องของการควบคุมภายใน ได้มีสื่อสารให้หน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบรับทราบ
พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง รวมถึงติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง และแจ้งหน่วยงานควบคุมภายในรับทราบเพื่อช่วยสนับสนุ น
หน่วยงานนั้น ๆ ในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการทางาน รวมทั้งมีการรายงานผลการตรวจสอบและความคืบ หน้ าต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็นระยะ
• นอกจากนี้ ระบบการรับเรื่อ งร้อ งเรียนของ ปตท.สผ. ยังเป็นอีกช่อ งทางหนึ่งที่ใช้ในการติดตามและประเมิน ผล
การปฏิบัติตามการกากับดูแลกิจการที่ดีและจริยธรรมธุรกิจของ ปตท.สผ. อีกด้วย
11.2

หัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยใน (Internal Audit) และหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำน (Compliance) ของ ปตท.สผ.
11.2.1 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนตรวจสอบภำยในของ ปตท.สผ.

ปตท.สผ. ได้จัดตั้งสายงานตรวจสอบ (Internal Audit Division) ขึ้น โดยมีสายการบังคับบัญชาและการรายงานขึ้นตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบ (Functionally/Directly Report to the Audit Committee) และรายงานการบริหารงานต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ (Administratively/Dotted Line Report to the President and Chief Executive Officer) ทั้งนี้ มีรายละเอียด
ของขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบโดยสังเขปดังนี้
(1)

การตรวจสอบกิจกรรมภายในองค์กรและบริษัทในกลุ่ม ปตท.สผ. (In-house and Subsidiary Audits)
เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท โดยใช้วิธีการประเมินความมีประสิทธิภาพ
พอเพียง และความมีประสิทธิผลของกระบวนการกากับดูแล (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และการควบคุม
ภายใน (Internal Control) ซึ่งผู้ตรวจสอบมี หน้า ที่ปฏิ บัติง านตรวจสอบตามที่ได้รั บมอบหมาย โดยจะต้อ งคานึงถึงและให้ค วามส าคั ญ

ส่วนที่ 2 หน้า xx
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

13 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ในประเด็นที่มีความเสี่ยงสูงซึ่งอาจนาไปสู่การเกิดทุจริตได้ รวมถึงการบ่งชี้ถึงจุดอ่อนของการควบคุมที่ยังคงมีอ ยู่ และให้คาแนะนาเพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการให้มีการควบคุมภายในเพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสมเพียงพอ
(2)

การตรวจสอบโครงการร่วมทุน (Joint Venture Audits)
เป็นการสอบทานการปฏิบัติงานของบริษัทผู้ดาเนินการ (Operator) ในโครงการที่บริษัทเข้าร่วมทุน เพื่อให้มั่นใจว่า
การปฏิบัติงานต่าง ๆ สอดคล้องกับสัญญาร่วมทุนและสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพียงพอ รวมถึงการปันส่วน
ค่าใช้จ่ายของโครงการร่วมทุนเป็นไปตามสัดส่วนการลงทุนที่ถูกต้อง
(3)

การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology Audit)
เป็นการสอบทานความเพียงพอของการควบคุมภายในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่นามาใช้ในระบบงานต่า ง ๆ ของ
บริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการดาเนินธุรกิจด้วยทรัพยากรที่เหมาะสม
ในระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้
(4)

การให้คาปรึกษา (Consulting Services)
เป็นการให้คาปรึกษาแก่หน่วยงานอื่น โดยที่ลักษณะและขอบเขตของงานจะเป็นไปตามข้อตกลงที่ทาขึ้นร่วมกัน
กับผู้รับบริการ หน่วยงานตรวจสอบภายในสามารถให้คาปรึกษาเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ากระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง
และการควบคุม ภายในที ่ม ีอ ยู ่แ ล้ว หรือ ที ่จ ัด ท าขึ ้น ใหม่ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลอย่ า งเพี ย งพอ หรื อ สามารถให้ ค าแนะน า
ในการออกแบบกระบวนการดังกล่าว
(5)

การตรวจสอบการทุจริต (Fraud Investigation)
ในกรณีที่มีเรื่องร้องเรียน หัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายในจะมีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับ
การทุจริต ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและขั้นตอนที่กาหนดไว้ในระเบียบการรับเรื่องร้องเรียนและการให้ความคุ้มครอง พ.ศ. 2556 ซึ่งผู้ตรวจสอบ
เรื่องร้องเรียนจะต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องร้องเรียนนั้น โดยฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบในการป้องกัน ค้นหา สืบสวน และลงโทษการกระทา
ทุจริต
(6)

การร้องขอให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (Special Audit Requests)
เป็นการตรวจสอบรายการที่ไม่ได้อยู่ในแผนงานตรวจสอบประจาปี โดยได้รับการร้องขอเป็นพิเศษจากฝ่ายจัดการ
และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นรายการที่มีความเสี่ยงที่ต้องเร่งหาทางแก้ไขปรับปรุง
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย ถอดถอน เลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง
และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตามที่ระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ ปตท.สผ.
นางสาวญาณินี วจีประทับจิต ดารงตาแหน่ง รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงตุลาคม 2562 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นมา นางจุติมา ลลิตกุล
ดารงตาแหน่งผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ และหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. แทน โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นว่าหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ทั้งสองท่าน มีคุณ สมบัติที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้า ที่
ในตาแหน่งดังกล่าวได้อ ย่างมีประสิทธิ ภาพ เนื่อ งจากมีวุฒิการศึกษา ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ทางาน และได้เข้าอบรมใน
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบทั้ง ด้านงานตรวจสอบโดยตรง ด้านการบริหารงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ด้านการปรับปรุงการทางานและการพัฒนาความสามารถของผู้ตรวจสอบที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินงานของสายงานตรวจสอบ
อย่างสม่าเสมอ รวมทั้งสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี
รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างาน
ตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
ส่วนที่ 2 หน้า xx
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
11.2.2 บทบำท หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบของหัวหน้ำงำนกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของ ปตท.สผ.
ปตท.สผ. ได้จัดตั้งฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน (Governance, Compliance and
Internal Control Department) ขึ้น โดยมีสายการรายงานตรงต่อ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานเลขานุการบริษัท รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กากับดูแล และบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ตามลาดับ ซึ่งฝ่ายบรรษัทภิบาล การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ และการควบคุมภายในมีหน้าที่ความรับผิดชอบหลักในการส่งเสริมให้กลุ่ม
ปตท.สผ. มีการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) อย่างถูกต้องครบถ้วนด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้บริหารระดับสูงสามารถ
บริหารความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance Risk) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่าน Compliance Program เช่น การสื่อสารและ
การจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การจัดทาฐานข้อมูลกฎหมายของ ปตท.สผ. (Legislation Database) การระบุและประเมินความเสี่ยงด้าน
การปฏิบัติตามกฎหมาย การให้คาแนะนาในการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือการออกระเบียบ นโยบาย รวมถึงข้อกาหนดภายในต่า ง ๆ ของกลุ่ม
ปตท.สผ. ประสานงานกับผู้กากับดูแลหรือหน่วยงานทางการภายนอก รวมทั้งมีการรายงานผลการดาเนินการต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารเป็นประจา
หัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของ ปตท.สผ. ในปี 2562 ได้แก่
นายคเณศ ทรัพย์บุญรอด ดารงตาแหน่ง ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –
31 ธั น วาคม 2561 และด ารงต าแหน่ ง ผู้ จั ด การอาวุ โ ส ฝ่ า ยบรรษั ท ภิ บ าล การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ และการควบคุ ม ภายใน ตั้ ง แต่
วันที่ 1 มกราคม 2562
โดยรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทปรากฏในเอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับ
หัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

ส่วนที่ 2 หน้า xx

แบบ 56-1 ประจําป 2562
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รายการระหวางกันของบริษัท และ/หรือ บริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปไดดังนี้
รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน)
(“ปตท.”)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ



ปตท. เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท โดยถือหุนรอยละ การขายผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม ซึ่ ง ประกอบด ว ยการขายน้ํ า มั น ดิ บ
กาซธรรมชาติ กาซปโตรเลียมเหลว และคอนเดนเสท
65.29 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของบริษัท



มีผูบริหารของ ปตท. คือ
(1) นายชาญศิลป ตรีนุชกร
(2) นายอธิคม เติบศิริ
(3) นายพงศธร ทวีสิน
เปนกรรมการของ ปตท.สผ.




ยอดรายไดรวม
ยอดลูกหนี้คงคาง

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


4,917.40
535.94

การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

สวนที่ 2 หนา 104

12. รายการระหว่างกัน

12.1 รายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของ

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

12. รายการระหวางกัน
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แบบ 56-1 ประจําป 2562

รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
รายไดอื่น ๆ ซึ่งประกอบดวย
 รายได จ ากการให บ ริ ก ารโครงสร า งพื้ น ฐานสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
ปโตรเลียม เชน การใหบริการคลังสินคา เฮลิคอปเตอร และที่พัก
แกเจาหนาที่ ปตท. ที่แทนผลิตกลางโครงการอาทิตยและโครงการ
บงกช
 รายไดจากการบํารุงรักษามิเตอรกาซธรรมชาติ
 รายไดจากการใหบริการพื้นที่ เพื่อให ปตท. เขาปฏิบัติงานรับ-สง
กาซ บนแทนผลิตโครงการอาทิตย แหลงบงกชเหนือ และแหลง
บงกชใต ตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
 รายไดจากการใหบริการพื้นที่ในการติดตั้งอุปกรณในการรับ ก าซ
ของ ปตท. และพื้นที่สําหรับ การใช ทํ างานและพั ก อาศั ย สํ า หรั บ
ตั ว แทนของ ปตท. บนแท น ผลิ ต ก า ซธรรมชาติ แ หล ง บงกชใต
ตามสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติ
 รายไดจากการใหบริการทาเรือและคลังสินคาที่จังหวัดสงขลา
 รายไดจากการสงพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ ปตท.

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

รายการระหว่างกัน
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ลักษณะรายการ

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

รายไดจากการรับจางจัดหาพนักงานขับรถผูบริหาร โดยมีการทํา
สั ญ ญาระหว า ง ปตท. และบริ ษั ท พี ที ที อี พี เซอร วิ ส เซส จํ า กั ด
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
 รายไดจากการใหบริการรื้อถอนมิเตอรกาซธรรมชาติโครงการ S1
 รายไดจากการใหบริการตรวจสอบอุปกรณของ บริษัท เอไอ แอนด
โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (ARV) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภค
ต า ง ๆ เช น น้ํ า ไฟ เครื่ อ งปรั บ อากาศ ที่ จ อดรถ และค า บริ ห าร
โครงการฯ ของ บริ ษั ท เอนเนอร ยี่ คอมเพล็ ก ซ จํ า กั ด (EnCo)
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท


ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง


15.99
5.13

การซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม ค า ใช จ า ยที่ เ กี่ ย วข อ ง และค า ใช จ า ย
ดานบุคลากรที่ ปตท. สงมาชวยปฏิบัติงานใหกับบริษัทและบริษัทยอย
และคาใชจายอื่น ๆ
ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง




ราคาซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย ม อุ ป กรณ
ที่ เ กี่ ย วข อ ง ค า บริ ก ารที่ เ กี่ ย วเนื่ อ ง และ
คาใชจายอื่น ๆ มีการกําหนดราคา/เงื่อ นไข
เป น ไปตามปกติ ข องธุ ร กิ จ เช น เดี ย วกั บ
ที่ กํ า หนดให กั บ บุ ค คลหรื อ กิ จ การอื่ น ที่ ไ ม
เกี่ยวของกัน



อั ต ราค า ใช จ า ยด า นบุ ค ลากรกํ า หนดตาม
อั ต ราค า จ า งพนั ก งานที่ ปตท. ได จ า ยจริ ง
ใหแกพนักงานที่สงมาชวยปฏิบัติงานใหกับ
บริษัท

4.58
0.40
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รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ
คาตอบแทนตามสัญญารอตัดบัญชี ซึ่งเปนภาระผูกพันที่บริษัทตอง
จายคาตอบแทนตามเงื่อนไขของสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติของ
โครงการอาทิตย

บริษัท เอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ จํากัด  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(“EnCo”)
เปนผูถือหุนรายใหญของ EnCo โดยถือหุนรอยละ 50
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ EnCo


(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

1.76  การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่ น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

รายไดจากการสงพนักงานของบริษัทไปปฏิบัติงานสมทบที่ EnCo
และรายไดจากเงินปนผล
ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง


บริษัทเปนผูถือหุนรายใหญของ EnCo
โดยถือหุนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชําระแล ว บริษัททําสัญญาเชาอาคารสํานักงานที่ศูนยเอนเนอรยี่ คอมเพล็กซ กับ
ของ EnCo
EnCo เพื่อใชเปนพื้นที่สํานักงาน พื้นที่เก็บของและพื้นที่อเนกประสงค
โดยมีอายุสัญญาเชาเปนเวลา 3 ป และบริษัทมีสิทธิที่จะตอสัญญาเชา
ไดอีก 3 ป
ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ



อั ต ราค า จ า งพนั ก งานกํ า หนดตามอั ต รา
ที่ บ ริ ษั ท ได จ า ยจริ ง ให แ ก พ นั ก งานที่ บ ริ ษั ท
ไดสงไปปฏิบัติงานสมทบที่ EnCo



อั ต ราค า เช า ที่ กํ า หนดเป น อั ต ราที่ อ า งอิ ง
จ า ก อั ต ร า ค า เ ช า ต ล า ด แ ล ะ เ ป น ไ ป
ในแนวทางเดี ย วกั น กั บ การกํ า หนดอั ต รา
คาเชาของผูเชารายอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

2.67
0.14

19.06
0.03

รายการระหว่างกัน
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(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

บริษัททําสัญญากูยืมเงินกับ EnCo ซึ่งบริษัทเปนผูใหกู โดยมีเงื่อนไข
สําคัญดังนี้
 อายุเงินกู 13 ป 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุวันที่ 2 ตุลาคม 2565
 อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง ตามสั ญ ญาเงิ น กู ร ะหว า ง EnCo กั บ
ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 (รวมถึง
การแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม สั ญ ญาดั ง กล า ว) ซึ่ ง อั ต ราดอกเบี้ ย ดั ง กล า ว
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ FDR บวกรอยละ 2 ตอป รวม
เปนรอยละ 3.35 ตอป
ดอกเบี้ยรับ
 ยอดเงินใหกูยืมคงคาง


รายไดจากการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
 รายได จ ากการส ง พนั ก งานของบริ ษั ท ไปปฏิ บั ติ ง านสมทบ
ที่ PTT Digital
 บริษัทเปนผูถือหุนของ PTT Digital โดยถือหุนรอยละ 20  รายไดจากเงินปนผล
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภค
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTT Digital
ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท
ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง

ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง

สั ญ ญากู ยื ม เงิ น ดั ง กล า วจั ด ทํ า ขึ้ น ตาม
เงื่อนไขของสัญญาเงินกูระหวาง EnCo และ
ธนาคารกรุ ง ไทย จํ า กั ด (มหาชน) ลงวั น ที่
2 เมษายน 2552 (รวมถึ งการแก ไขเพิ่ มเติ ม
สัญญาดังกลาว) และเปนการใหการสนับสนุ น
ทางการเงิ น โดยผู ถื อ หุ น ทุ ก รายของ EnCo
ตามสัดสวนการถือหุนใน EnCo



อั ต ราค า จ า งพนั ก งานกํ า หนดตามอั ต รา
ที่ บ ริ ษั ท ได จ า ยจริ ง ให แ ก พ นั ก งานที่ บ ริ ษั ท
ไดสงไปปฏิบัติงานสมทบที่ PTT Digital



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

4.12
0.29

บริษัทและบริษัทยอยไดทําสัญญาวาจาง PTT Digital เพื่อใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแกบริษัทและบริษัทยอย




0.65
19.26

บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จํากัด  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(“PTT Digital”) (เดิมชื่อบริษัท
เปนผูถือหุนของ PTT Digital โดยถือหุนรอยละ 20
พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส จํากัด)
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTT Digital



นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ

23.56
3.54
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รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ รีซอรสเซส  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จํากัด (“PTTER”)
เปนผูถือหุนรายใหญของ PTTER โดยถือหุนรอยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTER

ลักษณะรายการ

ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง
บริษัท พีทีที เอ็นเนอรยี่ โซลูชั่นส
จํากัด (“PTTES”)





บริษัท บิซิเนส เซอรวิสเซส
อัลไลแอนซ จํากัด (“BSA”)



ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญของ PTTES โดยถือหุนรอยละ 40
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTES

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ
เช น น้ํ า ไฟ เครื่ อ งปรั บ อากาศ และที่ จ อดรถของ EnCo ซึ่ ง เป น
บริษัทยอยของบริษัท




ยอดรายไดรวม
ยอดลูกหนี้คงคาง

การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

0.0062
-

ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ
ถือหุนมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว เช น น้ํ า ไฟ เครื่ อ งปรั บ อากาศ และที่ จ อดรถของ EnCo ซึ่ ง เป น
ของ BSA
บริษัทยอยของบริษัท




0.15
0.0016

คาใชจายดานการจัดประชุมสัมมนาและจางที่ปรึกษาในการฝกอบรม
บุคลากร และคาที่ปรึกษาระบบงาน

 ยอดคาใชจายรวม
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน), บริษัท  ยอดเจาหนี้คงคาง
ไทยออยล จํากัด (มหาชน) และบริษัท ไออารพีซี จํากัด
(มหาชน) ซึ่ ง มี ปตท. เป น ผู ถื อ หุ น รายใหญ ถื อ หุ น ใน
PTTES รอยละ 20 รอยละ 20 และรอยละ 20 ตามลําดับ

นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ

0.13
0.0024

รายการระหว่างกัน
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ลักษณะรายการ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

คาใชจายตาง ๆ ระหวางบริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวย
 คาใชจายในการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน
 ค า ใช จ า ยพนั ก งานของ BSA ที่ ส ง มาปฏิ บั ติ ง านสมทบที่ บ ริ ษั ท
พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จํากัด (PTTGL) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัท
 EnCo ซึ่ ง เป น บริ ษั ท ย อ ยของบริ ษั ท ได ทํ า สั ญ ญาว า จ า ง BSA
ในการให บ ริ ก ารจ า งเหมาพนั ก งานพื้ น ที่ (1) ศู น ย เ อนเนอร ยี่
คอมเพล็ ก ซ (2) ปตท. สํ า นั ก งานใหญ (3) สถาบั น วิ จั ย และ
เทคโนโลยี ปตท. อํ าเภอวั งน อย จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา และ
(4) สถาบันวิจัยและเทคโนโลยี ปตท. อําเภอวังจันทร จังหวัดระยอง
ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง


บริษัท สปอรต เซอรวสิ เซส อัลไล
แอนซ จํากัด (“SSA”)



ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท



BSA ถือหุนใน SSA รอยละ 100

ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง
ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง

การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

0.0004
-

เงินสนับสนุนสโมสรฟุตบอลระยอง




0.57
0.06

รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงาน และใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ
ถือหุนมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว เช น น้ํ า ไฟ เครื่ อ งปรั บ อากาศ และที่ จ อดรถของ EnCo ซึ่ ง เป น
บริษัทยอยของบริษัท
ของ BSA


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ

0.06
-
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รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท ไออารพีซี จํากัด (มหาชน)
(“IRPC”)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

รายไดจากการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญของ IRPC โดยถือหุนรอยละ 38.51  รายไดจากการใหบริการทาเรือและคลังสินคาที่จังหวัดสงขลา
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภค
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ IRPC
ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่ง
 บริษัทและ IRPC มีกรรมการรวมกัน คือ
เปนบริษัทยอยของบริษัท
นายชาญศิลป ตรีนุชกร
 รายได จ ากการให บ ริ ก ารโดรนของบริ ษั ท เอไอ แอนด โรโบติ ก ส
เวนเจอรส จํากัด (ARV) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท


ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง


ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด
(มหาชน) (“TIP”)



ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนของ TIP โดยถือหุนรอยละ 13.33
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TIP

ยอดรายไดรวม
ยอดลูกหนี้คงคาง



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

3.19
3.09

รายการระหว่างกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

0.0002
0.0001

รายไดจากการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
 รายได ค า สิ น ไหมทดแทนการประกั น ภั ย ของโครงการอาทิ ต ย
เนื่องจากเรือ Rig T-17 ชน Platform: AWP34
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภค
ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท




1.79
0.02

คาบริการในการตรวจสอบอุปกรณ Pressure Transmitter Yokogawa
Model & Pressure Gauge Precision Range ที่ใชในการวัด
ความดันกาซ สําหรับโครงการ S1


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
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ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

คาใชจายสําหรับการทําประกันภัยในสินทรัพยของบริษัท รวมถึงการทํา
ประกันสุขภาพและชีวิตใหแกพนักงานของบริษัทและบริษัทยอย



บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน)  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(“TOP”)
เปนผูถือหุนรายใหญของ TOP โดยถือหุนรอยละ 49.10
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ TOP

ยอดคาใชจายรวม
ยอดเจาหนี้คงคาง

ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง
ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล
จํากัด (มหาชน) (“GC”)



ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ถือหุนรอยละ 48.18 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
ของ GC

ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

0.0020
-

รายไดจากการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่หองประชุม
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภค
ต า ง ๆ เช น น้ํ า ไฟ เครื่ อ งปรั บ อากาศ และที่ จ อดรถของ EnCo
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท


การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั นกับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

1.08
0.02

เงินบริจาคเพื่อกิจกรรมการแขงขันโบวลิ่งการกุศล




8.63
0.22

รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภคตาง ๆ
เช น น้ํ า ไฟ เครื่ อ งปรั บ อากาศ และที่ จ อดรถของ EnCO ซึ่ ง เป น
บริษัทยอยของบริษัท


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ

2.65
0.06

สวนที่ 2 หนา 114

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง

210

แบบ 56-1 ประจําป 2562

PRF#4_12_รายการระหว่างกัน_2562_format_CIA_final

21 Feb 2020
แบบ 56-1 ประจําป 2562

รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

คาธรรมเนียมการวิเคราะหสารปรอท (Mercury Analysis Fee) สําหรับ
Gas Processing Plant (GPP) ของบริษัท พีทีทีอีพี เอสพี จํากัด
ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง


บริษัท ปตท. จําหนาย
กาซธรรมชาติ จํากัด
(“PTT NGD”)



ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง
บริษัท ปตท. บริหารธุรกิจคาปลีก
จํากัด (“PTTRM”)



ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง

การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

0.0066
0.0001

211
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รายการระหว่างกัน

ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง



0.04
0.0040

คาใชจายสําหรับการจัดซื้อน้ํ าดื่ มของ EnCo ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัท


การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

0.19
0.0023

ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
รายได จ ากการให เ ช า พื้ นที่ สํ า นั ก งานและให บ ริ ก ารสาธารณู ปโภค
ถือหุนมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเปน
ของ PTTRM
บริษัทยอยของบริษัท




0.0038
0.0002

ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
รายไดจากการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
ถือหุนมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว  รายไดจากการรับจางจัดหาพนักงานขับรถผูบริหาร โดยมีการทํา
สัญญาระหวาง PTT NGD และบริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด
ของ PTT NGD
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภค
ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
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ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท พีทีที แทงค เทอรมินัล จํากัด  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
(“PTT Tank”)
ถือหุนมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และชําระแลวของ PTT Tank

ลักษณะรายการ

ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง
บริษัท ทรานส ไทย-มาเลเซีย
(ประเทศไทย) จํากัด
(“TTM”)



ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
ถือหุนมากกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และชําระแลวของ TTM

ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง


ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญของ PTTT โดยถือหุนรอยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTT

รายไดสําหรับการทําสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง


คาใชจายสําหรับการทําสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ํามัน
 ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



ร า ย ไ ด สํ า ห รั บ ก า ร ทํ า สั ญ ญ า ป ร ะ กั น
ความเสี่ยงราคาน้ํามัน มีการกําหนดราคา/
เ งื่ อ น ไ ข เ ป น ไ ป ต า ม ป ก ติ ข อ ง ธุ ร กิ จ
เช น เดี ย วกั บ ที่ กํ า หนดให กั บ บุ ค คลหรื อ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน



ค า ใช จ า ยสํ า หรั บ การทํ า สั ญ ญาประกั น
ความเสี่ยงราคาน้ํามัน มีการกําหนดราคา/
เ งื่ อ น ไ ข เ ป น ไ ป ต า ม ป ก ติ ข อ ง ธุ ร กิ จ
เช น เดี ย วกั บ ที่ กํ า หนดให กั บ บุ ค คลหรื อ
กิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน

0.02
0.0008

รายไดจากการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
 รายไดจากการใหบริการคลังสินคาที่จังหวัดสงขลา
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภค
ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท


บริษัท ปตท. คาสากล จํากัด
(“PTTT”)

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

รายได จ ากการให เ ช า พื้ นที่ สํ า นั ก งานและให บ ริ ก ารสาธารณู ป โภค
ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ

0.02
0.0031
4.00
0.95

4.26
2.24
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รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

PTT International Trading
London Ltd. (“PTTT LDN”)



PTT Regional Treasury Center
(“PTT RTC”)



ลักษณะรายการ

ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
รายไดจากการขายผลิตภัณฑปโตรเลียม ไดแก น้ํามันดิบ
เปนผูถือหุนรายใหญของ PTTT LDN โดยถือหุนรอยละ 100  ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTT LDN

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)



ดอกเบี้ยจาย
ยอดเงินกูยืมคงคาง



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



สั ญ ญากู ยื ม เงิ น ดั ง กล า วจั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี
การกํ าหนดราคา/เงื่ อ นไขเป นไปตามปกติ
ของธุรกิจ และเปนการใหการสนับสนุนทาง
การเงิ น โดยผู ถื อ หุ น ทุ ก รายของ PTTGLI
ตามสัดสวนการถือหุนใน PTTGLI

66.79
-

ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
เปนผูถอื หุนรายใหญของ PTT RTC โดยถือหุนรอยละ 100 ทําสัญญากูยืมเงินกับ PTT RTC โดย PTTGLI เปนผูกูสัญญาดังกลาว
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTT RTC
มีเงื่อนไขทีส่ ําคัญดังนี้
 อายุเงินกู 6 ป 10 เดือน
 สัญญาหมดอายุวันที่ 2 กรกฎาคม 2567
 อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง จากอั ต รา LIBOR บวกด ว ยส ว นต า งอั ต รา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเปนไปตามอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด
ตอมา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ไดมีการจายชําระคืนเงินกูทั้งหมด
และไดเขาทําสัญญาเงินกูฉบับใหมกับบริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน
จํากัด (PTT TCC)


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ

1.54
-

รายการระหว่างกัน
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ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท โกลบอล เพาเวอร ซินเนอรยี่  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จํากัด (มหาชน) (“GPSC”)
ถือหุนรอยละ 22.58 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
ของ GPSC

ลักษณะรายการ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

รายไดจากการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
 รายไดจากการรื้อถอนและติดตั้งอุปกรณสํานักงาน และใหเชาพื้นที่
สํานักงานอาคาร B ชั้น 18 จํานวน 684 ตารางเมตร
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภค
ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่ง
เปนบริษัทยอยของบริษัท
 รายไดจากการรับจางจัดหาพนักงาน โดยมีการทําสัญญาระหวาง
บริษัท พีทีทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
 รายได จ ากการให บ ริ ก ารโดรนของบริ ษั ท เอไอ แอนด โรโบติ ก ส
เวนเจอรส จํากัด (ARV) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

1.01
0.05
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รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี
จํากัด (“PTTGL”)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ



ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญของ PTTGL โดยถือหุนรอยละ 50
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTGL



บริษัทเปนผูถอื หุนรายใหญของ PTTGL
โดยถือหุนรอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
ของ PTTGL

รายไดจากการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
 รายได จ ากการให บ ริ ก ารทางบั ญ ชี ภาษี และการดํ า เนิ น งาน
ทางการเงิน โดย ปตท.สผ.
 รายได จ ากการให บ ริ ก ารทางการเงิ น โดยบริ ษั ท ปตท.สผ. ศู น ย
บริหารเงิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
 รายได จ ากการส ง พนั ก งานของบริ ษั ท ไปปฏิ บั ติ ง านสมทบ
ที่ PTTGL
 รายไดจากการใหเชาชวงพื้นที่สํานักงาน รวมพื้นที่ประมาณ 320
ตารางเมตร และการใหบริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ
 รายไดจากการรับจางจัดหาพนักงานขับรถผูบริหาร โดยบริษัท พีที
ทีอีพี เซอรวิสเซส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ
(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)


การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

1.33
0.35

รายการระหว่างกัน
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PTTGL Investment Limited
(“PTTGLI”)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

บริษัท ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถอื หุนรายใหญของบริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี ทําสัญญากูยืมเงินกับ PTTGLI โดย ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิน เปน
ผูใหกู สัญญาดังกลาวมีเงื่อนไขที่สําคัญดังนี้
จํากัด (“PTTGL”) โดยถือหุนรอยละ 50
 อายุเงินกู 6 ป 10 เดือน
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTGL
 สัญญาหมดอายุวันที่ 2 กรกฎาคม 2567
 บริษัทเปนผูถอื หุนรายใหญของ PTTGL โดยถือหุน
รอยละ 50 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTGL  อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง จากอั ต รา LIBOR บวกด ว ยส ว นต า งอั ต รา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเปนไปตามอัตราดอกเบี้ยใน
 PTTGL เปนผูถอื หุนรายใหญของ PTTGLI โดยถือหุน
ตลาด
รอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTGLI
ตอมา ในวันที่ 23 ธันวาคม 2562 ไดมีการจายชําระคืนเงินกูทั้งหมด
และไดเขาทําสัญ ญาเงิ นกู ฉบับ ใหมกับ ปตท.สผ. ศูนยบริหารเงิ น
มีเงื่อนไขที่สําคัญดังนี้
 อายุเงินกู 4 ป 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
 อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง จากอั ต รา LIBOR บวกด ว ยส ว นต า งอั ต รา
ดอกเบี้ ย (Interest Rate Spread) ซึ่ ง เป น ไปตามอั ต ราดอกเบี้ ย
ในตลาด


ดอกเบี้ยรับ
 ยอดเงินใหกูยืมคงคาง


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ



สัญญากูยืมเงินดังกลาวจัดทําขึ้นโดยมีการ
กํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ ข อง
ธุ ร กิ จ และเป น การให ก ารสนั บ สนุ น ทาง
การเงิ น โดยผู ถื อ หุ น ทุ ก รายของ PTTGL
ตามสัดสวนการถือหุนใน PTTGL

3.14
66.82
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รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

บริษัทและบริษัทยอยใหบริการแก PTTGLI โดยมีการทําสัญญาดังนี้
 ปตท.สผ. ทําสัญญาใหบริการทางบัญชี ภาษี และการดําเนินงาน
ทางการเงินกับ PTTGLI
 ปตท.สผ. ศู น ย บ ริ ห ารเงิ น ทํ า สั ญ ญาให บ ริ ก ารทางการเงิ น กั บ
PTTGLI
ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง


บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จํากัด
(“PTTLNG”)



ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญของ PTTLNG โดยถือหุนรอยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว ของ PTTLNG

ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง



การกํ า หนดราคา/เงื่ อนไขเป นไปตามปกติ
ของธุ รกิ จ ซึ่ งเป นไปในแนวทางเดี ยวกั นกั บ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่ น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กั บ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

0.09
0.0073

รายไดจากการใหเ ช าพื้ นที่สํ า นั ก งานและใหบริ ก ารสาธารณูป โภค
ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถของ EnCo ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ

0.08
0.0010

รายการระหว่างกัน
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ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท ปตท. น้ํามันและการคาปลีก  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จํากัด (“PTTOR”)
เปนผูถือหุนรายใหญของ PTTOR โดยถือหุนรอยละ 100
(เดิมชื่อบริษัท ปตท. ธุรกิจคาปลีก
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTTOR
จํากัด “PTTRB”)

ลักษณะรายการ

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)

รายไดจากการใหบริการตาง ๆ ดังนี้
 รายได จ ากการให เ ช า ช ว งพื้ น ที่ สํ า นั ก งาน อาคาร EnCo A ชั้ น 6
และอาคาร EnCo B ชั้น 18 รวมพื้นที่ประมาณ 1,927 ตารางเมตร
และใหบริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ
 รายไดจากการใหบริการสาธารณูปโภคและอื่น ๆ
 รายได จ ากการให บ ริ ก ารโดรนและการตรวจสอบอุ ป กรณ ข อง
บริษัท เอไอ แอนด โรโบติกส เวนเจอรส จํากัด (ARV) ซึ่งเปนบริษัท
ยอยของบริษัท
 รายไดจากการใหเชาพื้นที่สํานักงานและใหบริการสาธารณูปโภค
ตาง ๆ เชน น้ํา ไฟ เครื่องปรับอากาศ และที่จอดรถ รวมถึงรายได
จากการปรับปรุงสํานักงานของ EnCo ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง


ยอดคาใชจายรวม
 ยอดเจาหนี้คงคาง



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

2.00
0.72

คาใชจายตาง ๆ ดังนี้
 ค า ใช จ า ยจากการซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ ป โ ตรเลี ย มและค า ใช จ า ย
ที่เกี่ยวของ
 คาใชจายพนักงานของ PTTOR ที่สงมาปฏิบัติงานสมทบที่ EnCo
ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ

49.84
3.96
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รายชื่อบริษทั
ที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท ปตท. ศูนยบริหารเงิน
จํากัด (“PTT TCC”)



ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญของ PTT TCC โดยถือหุนรอยละ 100
ของทุนจดทะเบียนและชําระแลวของ PTT TCC

PTTGL Investment Limited (PTTGLI) ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
ทําสัญญากูยืมเงินกับ PTT TCC โดย PTTGLI เปนผูกูสัญญาดังกลาว
มีเงื่อนไขที่สําคัญดังนี้
 อายุเงินกู 4 ป 6 เดือน
 สัญญาหมดอายุ ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2567
 อั ต ราดอกเบี้ ย อ า งอิ ง จากอั ต รา LIBOR บวกด ว ยส ว นต า งอั ต รา
ดอกเบี้ย (Interest Rate Spread) ซึ่งเปนไปตามอัตราดอกเบี้ยใน
ตลาด
ดอกเบี้ยจาย
 ยอดเงินกูยืมคงคาง


บริษัท โกลบอล แมนเนจเมนท
โฮลดิ้ง จํากัด (“ โกลบอล
แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง”)



ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
เปนผูถือหุนรายใหญของ โกลบอล แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง
โดยถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
ของ โกลบอล แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง

บริษัท สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง  ปตท. ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จํากัด (“สยาม แมนเนจเมนท
เปนผูถือหุนรายใหญของ สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง
โฮลดิ้ง”)
โดยถือหุนรอยละ 100 ของทุนจดทะเบียนและชําระแลว
ของ สยาม แมนเนจเมนท โฮลดิ้ง

(หนวย: ลานดอลลาร สรอ.)



ยอดรายไดรวม
ยอดลูกหนี้คงคาง

ยอดรายไดรวม
 ยอดลูกหนี้คงคาง

สั ญ ญากู ยื ม เงิ น ดั ง กล า วจั ด ทํ า ขึ้ น โดยมี
การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ และเปนการใหการสนับสนุนทาง
การเงิ น โดยผู ถื อ หุ น ทุ ก รายของ PTTGLI
ตามสัดสวนการถือหุนใน PTTGLI



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน



การกํ า หนดราคา/เงื่ อ นไขเป น ไปตามปกติ
ของธุรกิจ ซึ่งเปนไปในแนวทางเดียวกั น กับ
การกําหนดเงื่อนไขกับบุคคลหรือกิจการอื่น
ที่ไมเกี่ยวของกัน

0.000003
0.000003

รายได ค า จ า งติ ด ตั้ ง ป า ยชื่ อ บริ ษั ท ชั้ น 2 อาคาร F ของเอนเนอร ยี่
คอมเพล็กซ ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท




0.03
33.41

รายได ค า จ า งติ ด ตั้ ง ป า ยชื่ อ บริ ษั ท ชั้ น 2 อาคาร F ของเอนเนอร ยี่
คอมเพล็กซ ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท


นโยบายการกําหนดราคา
และ/หรือ ความสมเหตุสมผล
ของการเขาทํารายการ

ขนาดของรายการ

0.000003
0.000003

หมายเหตุ สามารถดูขอมูลยอนหลังของป 2561 และ 2560 เพือ่ เปรียบเทียบขอมูล 3 ปไดจากเว็บไซตของบริษัท
รายการระหว่างกัน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2562
12.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นและบันทึกสําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ตามรายละเอียดขางตน เห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปน มีเงื่อนไขและราคาที่ยุติธรรมเหมาะสม และ/หรือ เทาเทียมกับ
ธุรกรรมที่ทํากับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ซึ่งไดผานการอนุมัติจากฝายจัดการหรือคณะกรรมการบริษัทตามนโยบายของบริษัท
กอนการทํารายการแลว
12.3 มาตรการและขั้นตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหวางกัน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน
อยางเหมาะสม ภายใตกรอบจริยธรรม โดยผานการกลั่นกรองและการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ เปนไปตามหลักเกณฑ
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ตลอดจนพิจารณาการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอสาธารณชนใหมีความถูกตองและครบถวน ทั้งนี้
บริษัทไดกําหนดนโยบายเรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนไวอยางชัดเจน เพื่อใหกรรมการและพนักงานไดยึดถือและปฏิบัติตามอยาง
ถูกตอง และกําหนดขั้นตอนในการรายงานความขัดแยงทางผลประโยชนของกรรมการและพนักงานไวดวย
ทั้งนี้ หากรายการใดที่กรรมการ พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยง มีผลประโยชนเกี่ยวของในการทํารายการกับบริษัท กรรมการ
พนักงาน หรือบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว จะไมมีสวนรวมในการตัดสินใจหรืออนุมัติรายการดังกลาว และรายการดังกลาวจะมีเงื่อนไขและ
ใชราคาที่ยุติธรรม เหมาะสม เสมือนการเขาทํารายการกับบุคคลภายนอกดวย
12.4 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
12.4.1 นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวางกัน
การเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทในอนาคต จะเปนการดําเนินการตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยไมมีการถายเท
ผลประโยชนระหวางบริษัทกับบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวโยง บริษัทจะยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือหนวยงานกํากับดูแลอื่นในเรื่องการทํา
รายการระหวางกันอยางเครงครัด และคํานึงถึงความสมเหตุสมผล ความเหมาะสมของเงื่อนไขและการใชราคาตลาดที่อางอิงได เพื่อใหผูถือหุน
และผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดรับการดูแลผลประโยชนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
12.4.2 แนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทจะยังคงมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงในอนาคตอยางตอเนื่อง ซึ่งโดยหลัก ไดแก รายการตามธุรกิจ
ปกติ รายการเชาอาคารสํานักงาน และรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ โดยตัวอยางการทํารายการดังกลาวมีรายละเอียด ดังนี้
(1) รายการขายผลิตภัณฑปโตรเลียมและรายการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง: เนื่องจากรายการดังกลาวเปนรายการธุรกิจปกติ
ของบริษัทและเปนไปตามเงื่อนไขและขอกําหนดที่ระบุไวตามสัญญา ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทํารายการดังกลาวอยางตอเนื่อง เนื่องจาก
มีความจําเปนตอการประกอบกิจการของบริษัท
(2) รายการเชาอาคารสํานักงาน: เนื่องจากรายการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานมีความสมเหตุสมผลและมีความจําเปน
เพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทํารายการดังกลาวอยางตอเนื่อง
(3) รายการวาจางการใหบริการดานเทคโนโลยีและสารสนเทศ: เนื่องจากรายการวาจางการใหบริการดานเทคโนโลยี
และสารสนเทศ มีความสมเหตุสมผลและมีความจําเปนเพื่อสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะยังคงมีการทํารายการ
ดังกลาวอยางตอเนื่อง

สวนที่ 2 หนา 124

ฐานะ
การเงิน
และผล
การดำ�เนินงาน

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

13. ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ
13. ข้อมูลทางการเงินทีส่ าคัญ
งบแสดงฐานะการเงิน

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัดบริ(มหาชน)
และบริ
ษัทย่อยตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
ษทั ปตท.ส
ารวจและผลิ
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.

%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

%

%

สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

1,512,181

7.9

3,180,095

16.3

2,822,897

12.7

เงินลงทุนระยะสั้น

2,955,491

15.4

820,530

4.2

200,000

0.9

เงินลงทุนเพื่อค้า

208

0.0

70,550

0.4

213,703

1.0

เงินลงทุนเผื่อขาย

-

-

10,450

0.1

-

-

ลูกหนี้บริษัทใหญ่

566,569

3.0

637,129

3.3

534,837

2.4

ลูกหนี้การค้า

109,434

0.6

87,251

0.4

258,926

1.2

ลูกหนี้อนื่

78,595

0.4

471,386

2.4

121,501

0.5

สินค้าคงเหลือ

19,186

0.1

23,402

0.1

32,095

0.2

พัสดุคงเหลือ

298,064

1.5

258,825

1.3

298,241

1.3

89,007

0.5

44,251

0.2

55,338

0.2

136,101

0.7

152,199

0.8

175,752

0.8

5,764,836

30.1

5,756,068

29.5

4,713,290

21.2

713

0.0

557

0.0

524

0.0

เงินลงทุนในบริษัทร่วม

212,644

1.1

219,797

1.1

227,626

1.0

เงินลงทุนในการร่วมค้า

18,721

0.1

17,412

0.1

225,370

1.0

เงินลงทุนระยะยาวอืน่

11

0.0

224

0.0

345

0.0

สินทรัพย์ภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนั
สินทรัพย์หมุนเวียนอืน่
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนเผื่อขาย

เงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน

110,498

0.6

95,495

0.5

86,056

0.4

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์

8,034,375

42.0

8,203,148

42.1

10,661,985

48.0

ค่าความนิยม

1,167,584

6.1

1,244,242

6.4

2,060,856

9.3

83,988

0.4

82,092

0.4

131,976

0.6

3,066,536

16.0

3,071,910

15.8

2,639,486

11.9

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

416,117

2.2

462,550

2.4

961,729

4.4

สิทธิในการได้รบั ชดเชยจากกองทุนการรื้อถอน

131,356

0.7

161,721

0.8

237,265

1.1

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอืน่

125,204

0.7

168,906

0.9

254,994

1.1

13,367,747

69.9

13,728,054

70.5

17,488,212

78.8

19,132,583

100.0

19,484,122

100.0

22,201,502

100.0

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสินทรัพย์
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224

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
ณ วันที่ 1 มกราคม 2561
(ยอดยกมา)
(ปรับปรุงใหม่)
พันดอลลาร์ สรอ.

%

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
(ปรับปรุงใหม่)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

%

%

หนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้
หนีส้ นิ หมุนเวียน
เจ้าหนี้การค้า
เจ้าหนี้จากการร่วมทุน

115,353

0.6

102,656

0.5

107,065

0.5

15,641

0.1

17,579

0.1

12,440

0.0

ส่วนของหนี้สินทางการเงินระยะยาวที่ถงึ กาหนดชาระภายในหนึ่งปี

399,710

2.1

407,015

2.1

18,281

0.1

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

490,906

2.6

596,428

3.1

749,646

3.4

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

24,151

0.1

16,275

0.1

19,775

0.1

406,005

2.1

678,133

3.5

862,953

3.9

63,424

0.3

133,674

0.7

131,500

0.6

-

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
สิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อธุรกิจ

465,972

2.4

-

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน

25,521

0.2

10,685

0.0

15,214

0.1

หนี้สินหมุนเวียนอืน่

60,545

0.3

57,364

0.3

133,969

0.6

1,601,256

8.4

2,485,781

12.8

2,050,843

9.3

1,537,767

7.9

2,704,746

12.2

รวมหนีส้ นิ หมุนเวียน

-

-

หนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
หุ้นกู้

1,938,720

10.2

เงินกูย้ มื ระยะยาว

568,731

3.0

986

0.0

718,675

3.2

หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี

890,888

4.7

781,885

4.0

1,358,710

6.1

ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน

123,773

0.6

135,264

0.7

245,248

1.1

ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต

2,275,433

11.9

2,243,655

11.5

2,967,512

13.4

195,015

1.0

238,661

1.2

190,758

0.9

รายได้รอการรับรู้

7,360

0.0

4,957

0.0

5,035

หนี้สินอนุพันธ์ทางการเงิน

7,459

0.0

-

หนี้สินไม่หมุนเวียนอืน่ ๆ

22,401

0.1

49,767

0.3

118,801

0.5

6,029,780

31.5

4,992,942

25.6

8,309,485

37.4

7,631,036

39.9

7,478,723

38.4

10,360,328

46.7

ประมาณการหนี้สินค่าตอบแทนการต่อระยะเวลาการผลิตปิโตรเลียม

รวมหนีส้ นิ ไม่หมุนเวียน
รวมหนีส้ นิ

-

-

0.0
-

ส่วนของผูถ้ ือหุน้
ทุนเรือนหุ้น
ทุนที่ออกและชาระแล้ว

150,684

0.8

150,684

0.8

150,684

0.7

ส่วนเกินมูลค่าหุ้น

3,439,037

18.0

3,439,037

17.7

3,439,037

15.5

หุ้นกูด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

1,154,812

6.0

1,154,687

5.9

187,435

0.8

15,048

0.1

15,048

0.1

15,048

0.1

กาไรสะสม
จัดสรรแล้ว
สารองตามกฎหมาย
สารองเพื่อการขยายงาน

431,231

2.3

431,231

2.2

431,231

1.9

6,339,800

33.1

6,847,837

35.1

7,630,675

34.4

(29,065)

(0.2)

(33,125)

(0.2)

(12,936)

(0.1)

รวมส่วนของผูถ้ ือหุน้

11,501,547

60.1

12,005,399

61.6

11,841,174

53.3

รวมหนีส้ นิ และส่วนของผูถ้ ือหุน้

19,132,583
2.90

100.0

19,484,122
3.02

100.0

22,201,502
2.98

100.0

ยังไม่ได้จัดสรร
องค์ประกอบอืน่ ของส่วนของผู้ถอื หุ้น

มูลค่าหุ้นตามบัญชี (ดอลลาร์ สรอ.)
จานวนหุ้นที่ออกและชาระเต็มมูลค่าปลายงวด(พันหุ้น)

3,969,985

3,969,985

3,969,985

ส่วนที่ 3 หน้า 2

ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

งบกำ�ไรขาดทุน

บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อยงบกาไรขาดทุน
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560
พันดอลลาร์ สรอ.

2561
%

พันดอลลาร์ สรอ.

2562
%

พันดอลลาร์ สรอ.

%

รายได้
รายได้จากการขาย

4,281,205

94.7

5,202,810

95.3

6,046,416

94.3

รายได้จากการบริการท่อขนส่งก๊าซ

77,805

1.7

107,564

2.0

116,396

1.8

กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

51,402

1.1

-

-

108,597

1.7

ดอกเบีย้ รับ

59,579

1.3

83,353

1.5

86,235

1.3

-

13,966

0.3

-

1.2

50,784

0.9

55,391

0.9

4,523,264 100.0

5,458,477

100.0

6,413,035

100.0

กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
รายได้อนื่ ๆ
รวมรายได้

53,273

-

ค่าใช้จ่าย
ค่าใช้จ่ายการดาเนินงาน

625,061

13.8

645,084

11.8

750,682

11.7

52,194

1.2

45,685

0.8

128,098

2.0

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร

251,371

5.6

290,234

5.3

383,776

6.0

ค่าภาคหลวง

367,858

8.1

469,663

8.6

546,334

8.5

1,650,220

36.5

1,848,511

33.9

2,026,056

31.6

18,632

0.3

ค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียม

ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงิน
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ

-

-

-

28,407

0.6

-

-

558,214

12.3

-

-

-

-

-

57,768

1.1

-

-

-

109,400

1.7

ต้นทุนทางการเงิน

226,227

5.0

238,565

4.4

234,979

3.7

รวมค่าใช้จ่าย

3,759,552

83.1

3,614,142

66.2

4,179,325

65.2

9,745

0.2

7,932

0.1

12,352

0.2

กาไรก่อนภาษีเงินได้

773,457

17.1

1,852,267

33.9

2,246,062

35.0

ภาษีเงินได้

(179,571)

(4.0)

(732,658)

(13.4)

กาไรสาหรับปีจากการดาเนินงานต่อเนือ่ ง

593,886

13.1

1,119,609

20.5

(348)

(0.0)

กาไรสาหรับปี

593,538

13.1

กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้ ขัน้ พื้นฐาน (ดอลลาร์ สรอ.)
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
จากการดาเนินงานที่ยกเลิก

0.13
(0.0001)

ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า

ขาดทุนสาหรับปีจากการดาเนินงานที่ยกเลิก-สุทธิจากภาษี



1,119,609
0.27
-

20.5

(676,998) (10.5)
1,569,064
1,569,064

24.5
24.5

0.38
-

ส่วนที่ 3 หน้า 3
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย

งบกระแสเงินสด
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม

2560
พันดอลลาร์ สรอ.
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาเนินงาน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
กาไรก่อนภาษีเงินได้
รายการปรับปรุงกระทบยอดกาไรก่อนภาษีเงินได้เป็นเงินสดรับ (จ่าย)
จากกิจกรรมดาเนินงาน
ส่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่าย
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
ประมาณการหนี้สินอืน่
(การกลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือให้เท่ากับ
มูลค่าสุทธิที่จะได้รบั คืน
ค่าใช้จ่ายในการสารวจตัดจาหน่าย
ค่าใช้จ่ายตัดจ่ายอืน่
ขาดทุนจากการตัดจาหน่ายสินทรัพย์
รายได้จากรายได้รอการรับรู้
ขาดทุน (กาไร) จากอนุพันธ์ทางการเงิน
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
(กาไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
ดอกเบีย้ รับต่ากว่าดอกเบีย้ จ่าย
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดาเนินงาน
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากการลงทุนในเงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับ (จ่าย) จากการลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย
เงินสดจ่ายเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากเงินให้กยู้ มื ระยะยาวแก่กจิ การที่เกีย่ วข้องกัน
เงินสดจ่ายในการซื้อธุรกิจ
เงินจ่ายล่วงหน้าในการซื้อธุรกิจ
เงินสด (จ่าย) รับสุทธิที่เกีย่ วข้องกับการขายสินทรัพย์
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดรับจากการลงทุนในการร่วมค้า
เงินสดจ่ายลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวอืน่
เงินปันผลรับจากกิจการที่เกีย่ วข้องกัน
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินลงทุนระยะสั้น
เงินสดรับจากดอกเบีย้ เงินให้กยู้ มื
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน

2561
พันดอลลาร์ สรอ.

2562
พันดอลลาร์ สรอ.

773,457

1,852,267

2,246,062

(9,746)
1,650,220
558,214
-

(7,932)
1,848,510
11,005

(12,352)
2,026,056
8,133

(9,323)
25,936
7,730
33,559
(5,922)
9,447
12,232
(5,361)
162,879
-

1,643
673
11,975
17,369
(5,457)
(35,470)
13,395
8,006
147,262
57,768

(1,364)
76,756
32,050
19,049
(3,541)
57,850
35,252
(8,014)
147,107
-

3,203,322

3,921,014

4,623,044

(534,420)

(644,147)

(1,103,438)

2,668,902

3,276,867

3,519,606

(4,415,788)
3,442,374
(92,750)
(156,609)
393
(11)
5,275
27,730
575
(1,331,920)
(6,164)
(22,845)

(1,652,635)
3,786,110
(10,444)
15,129
(652,852)
(397,780)
133,092
1,049
5,437
39,797
3,335
(1,081,485)
(11,695)
(60,773)

(744,750)
1,365,410
10,444
10,801
(2,713,300)
(19,627)
(79,412)
(36)
14,716
15,376
5,218
(1,063,093)
(26,147)
(119,228)

(2,549,740)

116,285

(3,343,628)
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ข้อมูลทางการเงินที่สำ�คัญ

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษทั ปตท.สารวจและผลิตปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย
งบกระแสเงินสด (ต่อ)

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
สาหรับปีสนิ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
สำ�หรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560

2561

2562

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

พันดอลลาร์ สรอ.

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
จากการดาเนินงานต่อเนื่อง
เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

-

259,581

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะสั้น

-

-

(258,826)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกู้

-

(403,742)

(418,199)

เงินสดจ่ายชาระคืนเงินกูย้ มื ระยะยาว

-

(575,135)

(7,785)

(128,372)

(109,932)

เงินสดจ่ายดอกเบีย้ หุ้นกูแ้ ละเงินกูย้ มื

(133,512)

เงินสดจ่ายชาระคืนหุ้นกูด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

(874,311)

-

เงินสดรับจากการออกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

854,695

-

-

(66)

(1,226)

-

(52,826)

(57,696)

(53,611)

เงินสดรับจากเงินกูย้ มื ระยะยาว

-

-

600,000

เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้

-

-

1,130,045

เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกูแ้ ละเงินกูย้ มื ระยะยาว

-

-

(7,613)

เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิสาหรับสัญญาอนุพันธ์ทางการเงิน

-

(2,395)

1,353

(458,570)

(555,702)

(697,760)

(664,590)

(1,724,268)

(553,593)

(545,428)

1,668,884

(377,615)

2,039,500

1,512,181

3,180,095

1,494,072

3,181,065

2,802,480

18,109

(970)

20,417

1,512,181

3,180,095

2,822,897

เงินสดจ่ายสาหรับต้นทุนทางการเงินในการออกหุ้นกูด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน
เงินสดจ่ายดอกเบีย้ หุ้นกูด้ ้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน

เงินปันผลจ่าย
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
ปรับปรุงผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิน้ ปี

(990,846)

ส่วนที่ 3 หน้า 5
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ตารางสรุ
ปอัตปราส่
วนทางการเงิ
นที่สนำ�ทีคั่สญ
ตำรำงสรุ
อัตรำส่
วนทำงกำรเงิ
ำคัญ
2560
2561
(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

2562

อัตราส่วนสภาพคล่อง
อัตราส่วนสภาพคล่อง

เท่า

3.60

2.32

2.30

อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว

เท่า

3.21

1.90

1.86

อัตราส่วนสภาพคล่องกระแสเงินสด

เท่า

1.98

1.60

1.55

อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า

เท่า

7.68

7.58

8.12

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย

วัน

48

48

45

อัตรากาไรสุทธิ

%

13.12

20.51

24.47

อัตราผลตอบแทนผู้ถอื หุ้น

%

5.19

9.53

13.16

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์

%

3.12

5.80

7.53

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ถาวร

%

19.21

26.33

29.00

อัตราการหมุนของสินทรัพย์

เท่า

0.24

0.28

0.31

อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น

เท่า

0.25

0.16

0.29

อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อส่วนของผู้ถอื หุ้น

เท่า

(0.14)

(0.17)

0.04

อัตราส่วนความสามารถชาระดอกเบีย้

เท่า

13.54

16.18

18.53

อัตราการจ่ายเงินปันผล

%

90

55

49

มูลค่าหุ้นตามบัญชี

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

2.90

3.02

2.98

กาไรสุทธิต่อหุ้น

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

0.13

0.27

0.38

เงินปันผลต่อหุ้น

บาท

4.25

5.00

6.00

สินทรัพย์รวม

%

1.28

1.84

13.95

หนี้สินรวม

%

1.68

(2.00)

38.53

รายได้จากการขาย

%

2.42

21.83

16.05

กาไรสุทธิ

%

59.53

88.63

40.14

อัตราส่วนแสดงความสามารถในการหากาไร

อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาเนินงาน

อัตราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน

ข้อมูลต่อหุน้

อัตราการเติบโต

ส่วนที่ 3 หน้า 6
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14. คำอธิบำยและกำรวิเครำะห์ของฝ่ำยจัดกำร
14.1 บทสรุปผู้บริหำร
ปี 2562 ปตท.สผ. ได้ ด าเนิ น งานภายใต้ ก รอบกลยุ ท ธ์ Expand and Execute เพื่ อ สร้ า งการเติ บ โตอย่ า งยั่ ง ยื น โดยประสบ
ความสาเร็จอย่างต่อเนื่องจากการได้รับสิทธิในการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการ G1/61 (แหล่งเอราวัณ) และ G2/61 (แหล่งบงกช)
ในอ่าวไทย การขยายการลงทุนในพื้นที่ยุทธศาสตร์ อาทิ การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย การเข้าซื้อบริษัท Partex
ที่มีการลงทุนหลักในแหล่งผลิตน้ามันขนาดใหญ่ในประเทศโอมาน ความสาเร็จในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในโครงการซาราวัก
เอสเค 410 บี ในประเทศมาเลเซีย รวมทั้งการประกาศเดินหน้าพัฒนาโครงการ (FID) สาหรับโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน และโครงการ
แอลจีเรีย ฮาสสิ เบอร์ ราเคซ จากความสาเร็จข้างต้นส่งผลให้ในปี 2562 เป็นปีที่ ปตท.สผ. มีปริมาณการขายเฉลี่ยสูงสุดที่ 350,651 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน และคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปีข้างหน้า (2563-2568) บริษัทคาดว่าจะมีปริมาณการขาย
เติบโตโดยเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6 ต่อปี (Compounding Annual Growth Rate : CAGR) สาหรับ ปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้ว
(Proved Reserves) ณ สิ้นปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็น 1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ส่งผลให้มีอัตราส่วนของปริมาณสารองที่พิสูจน์แล้ว
ต่ออัตราการผลิต (Proved Reserves/Production Ratio) ตามเป้าหมายที่ 7.5 ปี
ในปี 2563 บริษัทมีแผนในการดาเนินงานเพื่ อสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นกลยุทธ์ด้าน Execution เพื่อ รักษาปริมาณ
การผลิตจากโครงการผลิตหลัก ดาเนินงานในช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างมีประสิทธิภ าพสาหรับโครงการที่ได้มา ทั้งโครงการ G1/61 โครงการ
G2/61 โครงการใหม่ในมาเลเซีย และโครงการภายใต้บริษัท Partex ผลักดันโครงการที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาให้สามารถเริ่มการผลิต
ได้ตามแผน พร้อมเร่งพัฒนาโครงการ ซาราวัก เอสเค 410 บี เพื่อให้สามารถเข้าสู่ขั้นตอนของการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย ( FID) รวมทั้ง
มุ่งเน้นกิจกรรมการเจาะสารวจ โดยเฉพาะในมาเลเซียและเมียนมา เพื่อเพิ่มปริมาณสารองในระยะยาว
ในด้านการมุ่งสู่ความเป็น “องค์กรแห่งความยั่งยืน” ปตท.สผ. ได้ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติสากล โดยมีหลัก
ในการดาเนินงานภายใต้แนวคิด FROM “WE” to “WORLD” ที่มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน และพร้อมส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยมีกรอบการบริหารจัดการด้านความอย่างยั่งยืนที่ขับเคลื่อนองค์กรไปพร้อมกับกลยุทธ์ Expand and Execute ใน 3 ด้าน ได้แก่
การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (High Performance Organization – HPO) การกากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการกากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and Compliance – GRC) และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation – SVC) เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็น “Energy Partner of Choice”
สาหรับผลประกอบการในปี 2562 บริษัทมีกาไรสุทธิ 1,569 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (ดอลลาร์ สรอ.) เพิ่มขึ้นร้อยละ 40 เมื่อเทียบ
กับปีก่อ นหน้า โดยหลักจากปริมาณการขายปิโตรเลียมที่สูงขึ้นซึ่งเป็นผลมาจากการเข้าซื้อ สัดส่วนเพิ่มเติมในโคร งการบงกช การเข้าซื้อ
กิจการในมาเลเซีย และบริษัท Partex นอกจากนี้บริษัทยังมีโครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่งพร้อมรับโอกาสการลงทุนต่าง ๆ สะท้อนผ่าน
ความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดจากการดาเนินงานที่ 3,540 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีระดับอัตรากาไรก่อ นดอกเบี้ย ภาษีและ
ค่าเสื่อมราคา (EBITDA Margin) ที่ร้อยละ 71 สาหรับสถานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 22,202 ล้านดอลลาร์
สรอ. โดยเป็นส่วนของเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นรวมทั้งสิ้น 3,023 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 10,361 ล้านดอลลาร์
สรอ. ซึ่งเป็นส่วนหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 3,442 ล้านดอลลาร์ สรอ. และส่วนของผู้ถือหุ้น 11,841 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อ
ส่วนของผู้ถือหุ้นยังคงอยู่ในระดับต่าที่ 0.29 เท่า
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ตำรำงสรุปข้อมูลทำงกำรเงินที่สำคัญ
(หน่วย: ล้ำนดอลลำร์ สรอ.)

2562

2561

รายได้รวม
รายได้จากการขาย
EBITDA
กาไร(ขาดทุน)สาหรับงวด
กาไร(ขาดทุน)ต่อหุ้น (หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)
กาไร(ขาดทุน)จากการดาเนินงานปกติ
ก าไร(ขาดทุ น )จากรายการที่ ไ ม่ ใ ช่ ก าร
ดาเนินงานปกติ

6,413
6,046
4,354
1,569
0.38
1,445
124

5,459
5,203
3,860
1,120
0.27
1,215
(95)

% เพิ่ม
ไตรมำส 3 ไตรมำส 4
(ลด)
2562
2562
YTD
17
1,593 1,841
16
1,494 1,755
13
1,054 1,188
40
358
384
39
0.09
0.09
19
303
379
>100
55
5

% เพิ่ม
ไตรมำส 4
(ลด)
2561
QoQ
1,557
16
1,411
17
1,024
13
269
7
0.07
0
283
25
(14)
(91)

% เพิ่ม
(ลด)
YoY
18
24
16
43
29
34
>100

14.2 ภำพรวมเศรษฐกิจในรอบปี 2562
(1)

รำคำนำมันดิบ

ราคาน้ามันดิบเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อผลการดาเนินงานของบริษัทฯ โดยในปี 2562 ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ย
อยู่ที่ 63.5 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล (ข้อมูลจาก Platts) ซึ่งปรับตัวลดลงจากราคาเฉลี่ยปี 2561 ที่ 69.7 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ราคา
น้ามันดิบมีความผันผวนสูง โดยในช่วงครึ่งปีแรก ราคาน้ามันดิบปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับ 70 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล อันเป็นผลมาจากการที่
สหรัฐฯ คว่าบาตรอิหร่านด้านนิวเคลียร์ ส่งผลให้เกิดความไม่สงบบริเวณช่อ งแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นทางผ่านเส้นทางส่งออกน้ามันดิบจาก
ตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตาม ราคาน้ามันดิบได้ปรับตัวลดลงและทรงตัวอยู่ในระดับ 60 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล อัน เป็นผลมาจากความ
กังวลในเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนของสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐฯ และ Brexit ซึ่งส่งผลให้ตัวเลขภาคการผลิตและการค้าระหว่าง
ประเทศมีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้อุปสงค์น้ามันของโลกในปี 2562 มีการเติบโตต่าที่สุดในรอบ 8 ปี นอกจากนี้ อุปทานที่
เพิ่มขึ้นมีส่วนกดดันราคาเช่นกันจากปริมาณการผลิตน้ามันที่เพิ่มขึ้นของสหรัฐฯ และท่อขนส่งน้ามันที่ทยอยสร้างเสร็จในครึ่งปี หลังทาให้
สหรัฐฯ สามารถส่งออกน้ามันได้มากขึ้น
อย่างไรก็ตามในไตรมาส 4 ราคาน้ามันได้เริ่มปรับตัวสูงขึ้น โดยปิดสิ้นปีที่ 67.3 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล จากสถานการณ์
อุปสงค์-อุปทานที่เริ่มดีขึ้น โดยในด้านอุปสงค์ ตัวเลขเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะสหรัฐฯ ปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย จากสถานการณ์สงครามการค้า
ระหว่างจีนและสหรัฐฯ ที่เริ่มคลี่คลาย ขณะที่ด้านอุปทาน เมื่อเดือนธันวาคม กลุ่ม OPEC+ ได้ตกลงร่วมมือกันลดปริมาณการผลิตน้ามันเพิ่ม
เป็น 1.7 ล้านบาร์เรลต่อวัน (จาก 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน) ในปี 2563 ส่งผลให้ความกังวลต่อ อุปทานที่ล้นตลาดลดลง ประกอบกับความ
ขัดแย้งระหว่างประเทศในตะวันออกกลางที่ มีความเสี่ยงให้เกิดอุปทานหยุดชะงัก เช่น เหตุโจมตีซาอุดิอาระเบียในวันที่ 14 กันยายน รวมถึง
การผลิ ต Shale Oil ในสหรัฐ ฯ เริ่ม มี สัญ ญาณว่าจะเติ บ โตน้อ ยกว่าคาด เนื่ อ งจากบริษั ท น้ามั น ระมัด ระวังการลงทุ น มากขึ้น จากภาวะ
เศรษฐกิจ
(2)

สถำนกำรณ์ก๊ำซธรรมชำติเหลว (Liquefied Natural Gas หรือ LNG)

สถานการณ์ LNG ในปี 2562 ราคา Asian spot LNG เฉลี่ยปรับตัวลดลงจากปีก่อนอยู่ที่ 5.51 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู
ซึ่งได้รับผลกระทบหลักมาจากราคาน้ามันดิบที่ปรับตัวลดลง อีกทั้ง อุปทาน LNG ยังคงอยู่ในสภาวะล้นตลาดจากโครงการใหม่ ๆ ที่ได้รับการ
อนุมัติก่อสร้างไปในช่วง 5 ปีผ่านมา ทาให้มีกาลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นเข้าสู่ตลาดโลก 44 ล้านตันต่อปีจากปีที่แล้ว โดยหลักมาจากโคร งการ
LNG ในสหรัฐฯ ออสเตรเลีย และรัสเซีย ทาให้กาลังการผลิต LNG รวมอยู่ที่ 360 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ความต้องการใช้โดยรวมอยู่ที่ 351
ล้านตันต่อปี ซึ่งมาจากความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นจากจีนและอินเดียเป็นหลัก
ส่วนที่ 3 หน้า 8
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(3)

ควำมต้องกำรใช้พลังงำนในประเทศ

ความต้อ งการใช้พ ลังงานภายในประเทศสาหรั บ 10 เดือ นแรกของปี 2562 อยู่ ที่ป ระมาณ 2.17 ล้านบาร์เรลเที ยบเท่ า
น้ามั นดิบต่อ วัน เพิ่ มขึ้นร้อ ยละ 0.1 เมื่ อ เทียบกับช่วงเดี ยวกันในปีก่อ นหน้ า (ข้อ มูล จากสานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวง
พลังงาน) โดยปัจจัยหลักมาจากการลงทุนจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่ปรับตัวสูงขึ้น ขณะที่ด้านการนาเข้าและส่งออกปรับตัวลดลง โดยการ
ใช้พลังงานจากน้ามันสาเร็จรูปและก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น ขณะที่การใช้พลังงานจากถ่านหินลิกไนต์และพลังน้า/ไฟฟ้านาเข้าปรับตัวลดลง
(4)

อัตรำแลกเปลี่ยนเงินบำทเมื่อเทียบกับดอลลำร์ สรอ.

ในปี 2562 ค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. แข็งค่าขึ้นจากสิ้นปี 2561 ที่ 32.45 บาทต่อดอลลาร์ สรอ. มาปิดที่ 30.15
ณ สิ้นปี 2562 ซึ่งทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและใช้มาตรการต่าง ๆ ในการรักษาระดับค่าเงินบาท
เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถการค้าและการลงทุนของประเทศ อาทิ การปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงสองครั้งในปี และมาตราการผ่อน
คลายการเคลื่อนย้ายเงินทุนและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่สถานการณ์ค่าเงินบาทยังคงแข็งค่าอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยภายนอก
โดยหลักเกิดจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความไม่แน่นอนสูงจากการขยายตัวของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีน และการปรับลด
อัตราดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ที่กดดันให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อ่อนค่า ปัจจัยดังกล่าวส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายของ
เงินทุนไปยังสินทรัพย์ที่ปลอดภัย รวมถึงประเทศไทย เนื่องจากมองว่าประเทศไทยมีเสถียรภาพทั้งในด้านการเมืองที่มีความชัดเจนจากการ
จัดตั้ งรัฐบาล และด้านเศรษฐกิจจากการเกินดุลบั ญ ชีเดินสะพัดอย่างต่อ เนื่อ ง และเงิน สารองที่อ ยู่ในระดับ สูงเมื่อ เที ยบกับประเทศอื่น
ในภูมิภาค
สาหรับผลประกอบการของ ปตท.สผ. การเปลี่ยนแปลงของค่าเงินบาทจะส่งผลกระทบส่วนใหญ่ ในรูปของภาษีเงินได้ที่เกิดจาก
ความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษีกับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญ ชีตามมาตรฐานบัญ ชี อย่างไรก็ดี ในเดือ นเมษายน 2562
มีการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทาให้บริษัทสามารถคานวณและยื่นภาษีเงินได้ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงานเมื่อได้รับการอนุมัติจาก
กรมสรรพากร ซึ่งจะทาให้ผลกระทบจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนในส่วนนี้ลดลง โดยตั้งแต่ไตรมาส 2 ที่ผ่านมา ปตท.สผ. ได้
เปลี่ยนสกุลเงินในการคานวณภาษี ตามที่ได้รับการอนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้ว สาหรับบริษัทอื่นในกลุ่มยังคง
คานวณภาษีเงินได้ด้วยสกุลเงินบาท จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากกรมสรรพากร จึงจะยังคงได้รับผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าว
แต่ในสัดส่วนที่ลดลง
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
14.3 ผลกำรดำเนินงำน
ปริมำณกำรขำยเฉลี่ยและรำคำขำยเฉลี่ย
หน่วย : บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน
ตำมส่วน ูมิ ำค

ตำมชนิดป ตรเลียม
ก๊ำซธรรมชำติ

350,651
102,114

305,522
85,919

248,537

219,603

2562

2561

ประเทศไทย

นำมันดิบและคอนเดนเสท

352,862

395,028
128,690

320,905
83,091

248,449

266,338

237,814

ไตรมำส 3
2 62

ไตรมำส 4
2 62

ไตรมำส 4
2 61

104,413

รำคำขำยเฉลี่ยและนำมันดิบดูไบ
(หน่วย: ดอลลาร์ สรอ.)

2562

2561

ราคาขายเฉลี่ย (/BOE)
ราคาน้ามันดิบและคอนเดนเสท (/BOE)
ราคาก๊าซธรรมชาติ (/MMBTU)
ราคาเฉลี่ยน้ามันดิบดูไบ (/BBL)

47.24
61.18
6.92
63.51

46.66
67.40
6.42
69.65

350,651
70,560

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น

305,522
51,571

352,862
82,338

ูมิ ำคอื่น

395,028
95,174

320,905
49,097

273,980

246,457

266,907

285,278

270,126

2562

2561

ไตรมำส 3
2 62

ไตรมำส 4
2 62

ไตรมำส 4
2 61

% เพิ่ม
ไตรมำส 3
(ลด)
2562
YTD
1
46.03
(9)
58.77
8
6.78
(9)
61.26

ไตรมำส 4 ไตรมำส 4
2562
2561

48.28
61.94
6.95
62.03

47.79
66.01
6.90
68.30

% เพิ่ม
(ลด)
QoQ
5
5
2
1

% เพิ่ม
(ลด)
YoY
1
(6)
1
(9)

ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
สาหรับ ปริม าณการขายเฉลี่ ยของปี 2562 เปรียบเที ยบกั บปี 2561 พบว่าปริม าณการขายเฉลี่ ยเพิ่ ม ขึ้นเป็ น 350 ,651 บาร์เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน (สาหรับปี 2561: 305,522 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) โดยหลักจากโครงการบงกชซึ่งปริมาณขายเพิ่มขึ้น
จากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ม การเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.
รวมทั้ง ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 47.24 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (สาหรับปี 2561: 46.66 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์ เรล
เทียบเท่าน้ามันดิบ)
ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562
ในไตรมาส 4 ปี 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีปริมาณการขายเฉลี่ย 395,028 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน เพิ่มขึ้นจาก
ไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีปริมาณการขายเฉลี่ย 352,862 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน โดยหลั กจากโครงการบงกชเนื่องจากไม่มีการปิด
ซ่อมบารุงในไตรมาส 4 ปี 2562 ในขณะที่มีการปิดซ่อมบารุงในไตรมาส 3 ปี 2562 การเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V. ในไตรมาส 4
ปี 2562 และโครงการมาเลเซียจากการขายน้ามันดิบมากขึ้น สาหรับราคาขายเฉลี่ยของไตรมาสนี้เพิ่มขึ้นเป็น 48 .28 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส 3 ปี 2562: 46.03 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561
เมื่อเปรีย บเทีย บปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 4 ปี 2562 กับ ไตรมาส 4 พ.ศ 2561 ที่มีป ริมาณ การขายเฉลี่ย 320,905
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน พบว่าปริมาณการขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น โดยหลักจากการเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซีย
และการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V. ในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ปี 2562 ตามลาดับ และโครงการบงกชเนื่องจากไม่มีการปิดซ่อม
บารุงในไตรมาส 4 ปี 2562 ในขณะที่มีการปิดซ่อมบารุงในไตรมาส 4 ปี 2561 รวมทั้ง ราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 48.28 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ (สาหรับไตรมาส 4 พ.ศ 2561: 47.79 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ )
14.3.1. ผลกำรดำเนินงำนรวม
ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
สาหรับปี 2562 ปตท.สผ.และบริษัทย่อย มีกาไรสุทธิ 1,569 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 449 ล้านดอลลาร์ สรอ.หรือร้อยละ
40 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 1,120 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่งเป็นกาไรจากการดาเนินงานปกติ 1,445 ล้านดอลลาร์ สรอ.
และกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ 124 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ก าไรจากการด าเนิ น งานปกติ ส าหรั บ ปี 2562 จ านวน 1,445 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่ ม ขึ้ น 230 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีกาไร 1,215 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 843 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณ
การขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น โดยหลักจากค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
178 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุนเพิ่ มของโครงการบงกชในไตรมาส 2 ปี 2561 และ
การเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซียในไตรมาส 3 ปี 2562 ค่าใช้จ่ายการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 106 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อบริษั ทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซีย และค่ าใช้ จ่ายในการสารวจปิโตรเลียมเพิ่ มขึ้ น
82 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการตัดจาหน่ายหลุมสารวจ
สาหรับกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ สาหรับปี 2562 จานวน 124 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น
219 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีขาดทุน 95 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาทในปี 2562 แข็งค่าขึ้น
มากกว่าปี 2561 ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนลดลง 187 ล้านดอลลาร์ สรอ. สุทธิกับการกลับรายการ
(reverse) ผลประโยชน์ ท างภาษี ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ Functional Currency ที่ เคยรับ รู้ ไว้ จนถึ ง ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2561 เฉพาะของ บริษั ท
ปตท.สผ. จานวน 60 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) ปี 2562 ในเดือนเมษายน พ.ศ. 2562
รวมทั้งมีการรับรู้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนในปี 2562 จานวน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ ปี 2561 รับรู้ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
19 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ ในปี 2562 ไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) จานวน 58 ล้านดอลลาร์ สรอ.
รวมทั้งการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทในประเทศออสเตรเลีย 54 ล้านดอลลาร์ สรอ. อย่างไรก็ตาม มีการ
รับรู้ขาดทุนจากอนุพันธ์ทางการเงินในปี 2562 จานวน 109 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ปี 2561 รับรู้กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน 14 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้าและสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน
ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562
ผลการดาเนินงานสาหรับไตรมาส 4 ปี 2562 มีกาไรสุทธิ 384 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 26 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 7
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 358 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยแบ่ งเป็นกาไรจากการดาเนินงานปกติ 379 ล้านดอลลาร์ สรอ.
และกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติ 5 ล้านดอลลาร์ สรอ.
กาไรจากการดาเนิ นงานปกติ ส าหรับไตรมาส 4 ปี 2562 จานวน 379 ล้ านดอลลาร์ สรอ. เพิ่ มขึ้ น 76 ล้ านดอลลาร์ สรอ.
เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีกาไร 303 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น 261 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณ
ส่วนที่ 3 หน้า 11
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
การขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น โดยหลักจากค่าใช้จ่ายการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 100 ล้านดอลลาร์
สรอ. ส่วนใหญ่จากการรับรู้ค่าใช้จ่ายของโครงการมาเลเซียและกลุ่มพาร์เท็กซ์จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และ
การเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V. ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น 66 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากปริมาณการผลิต
ที่เพิ่มขึ้นของโครงการมาเลเซียและโครงการบงกช รวมทั้งกลุ่มพาร์เท็กซ์จากการซื้อบริษัท Partex Holding B.V.
สาหรับ กาไรจากรายการที่ ไม่ ใช่ก ารด าเนิน งานปกติ สาหรับ ไตรมาส 4 ปี 2562 จานวน 5 ล้ านดอลลาร์ สรอ. ลดลง
50 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีกาไร 55 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากมีการรับรู้ ข าดทุนจาก
อนุพันธ์ทางการเงินในไตรมาส 4 ปี 2562 จานวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2562 รับรู้กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน
22 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากสัญ ญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามันและสัญ ญาซื้อ ขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงห น้า อย่างไรก็ตาม
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 29 ล้านดอลลาร์ สรอ. เนื่องจากค่าเงินบาทในไตรมาส 4 ปี 2562 แข็งค่าขึ้นมากกว่าไตรมาส 3 ปี 2562
ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561
เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกาไรสุทธิ 269 ล้านดอลลาร์ สรอ. ปตท.สผ. และบริษัทย่อย มีกาไรเพิ่มขึ้น
115 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 43 โดยแบ่งเป็นกาไรจากการดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2562 จานวน 379 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้น 96 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อ เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีกาไร 283 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้จาก
การขายเพิ่มขึ้น 344 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากปริมาณการขายเฉลี่ยและราคาขายเฉลี่ยเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น โดยหลั ก
จากค่าใช้จ่ายการดาเนินงานเพิ่มขึ้น 112 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และ
การเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V. ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น 94 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการเข้าซื้อ
บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซีย และโครงการบงกชจากการผลิตที่สูงขึ้น
สาหรับกาไรจากรายการที่ไม่ใช่การดาเนินงานปกติสาหรับไตรมาส 4 ปี 2562 จานวน 5 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลง
เพิ่มขึ้น 19 ล้านดอลลาร์ สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีขาดทุน 14 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากค่าเงินบาท
ในไตรมาส 4 ปี 2562 แข็งค่าขึ้น ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2561 อ่อนค่าลง ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
ลดลง 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีการรับรู้กาไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเพิ่มขึ้น 38 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ ในไตรมาส 4 ปี 2562 ไม่มี
การรับ รู้ข าดทุ น จากการขายสิ น ทรัพ ย์ (แหล่ งมอนทารา) รวมทั้ งการตั ด จาหน่ ายสิ น ทรัพ ย์ ภ าษี เงิน ได้ ร อการตั ด บั ญ ชี ข องกลุ่ ม บริษั ท
ในประเทศออสเตรเลี ย ซึ่งมี การรับ รู้ร ายการดั งกล่ าวในไตรมาส 4 ปี 2561 อย่ างไรก็ต าม มี การรับ รู้ข าดทุน จากอนุ พั น ธ์ท างการเงิน
ในไตรมาส 4 ปี 2562 จานวน 41 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2561 รับรู้กาไรจากอนุพันธ์ทางการเงิน 72 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยหลักจากสัญญาประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน
14.3.2. ผลกำรดำเนินงำนรวมจำแนกตำมส่วนงำน
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)

2562

2561

สารวจและผลิตปิโตรเลียม
ประเทศไทย
ต่างประเทศ
- เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
- ออสเตรเลีย
- อเมริกา
- แอฟริกา
- อื่นๆ

1,342
1,236
106
132
(15)
(10)
14
(15)

954
1,073
(119)
59
(151)
(27)
(0.2)
-

% เพิ่ม
ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4
(ลด)
2562
2562
2561
YTD
41
292
395
229
15
298
343
303
>100
(6)
52
(74)
>100
4
68
18
90
(7)
(1)
(89)
63
(3)
(2)
(5)
>100
4
(7)
2
(100)
(4)
(6)
-

% เพิ่ม
(ลด)
QoQ
35
15
>100
>100
86
33
>(100)
(50)

% เพิ่ม
(ลด)
YoY
72
13
>100
>100
99
60
>(100)
(100)
ส่วนที่ 3 หน้า 12
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
กำไร (ขำดทุน) สุทธิ
(หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.)
ปิโตรเลียมขั้นกลาง
ท่อขนส่งก๊าซ
สานักงานใหญ่และอื่นๆ
รวม

2562

2561

1
292
(66)
1,569

230
(64)
1,120

% เพิ่ม
% เพิ่ม
ไตรมำส 3 ไตรมำส 4 ไตรมำส 4
(ลด)
(ลด)
2562
2562
2561
YTD
QoQ
100
1
100
27
72
62
7
(14)
(3)
(6)
(74)
33
>(100)
40
358
384
269
7

% เพิ่ม
(ลด)
YoY
100
>100
>(100)
43

ปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561
สาหรับปี 2562 มีกาไรสุทธิ 1,569 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 449 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 40 เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 1,120 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย
163 ล้านดอลลาร์ สรอ. เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย 136 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น 73 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(1)

ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม
(1.1) ประเทศไทย

สาหรับปี 2562 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิ 1,236 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 163 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ
ร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 1,073 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากรายได้ค่าขายที่เพิ่มขึ้นจากปริมาณขายเฉลี่ยที่
เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้นและค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าซื้อสัดส่วนการลงทุน
เพิ่มของโครงการบงกชใน ไตรมาส 2 ปี 2561 รวมทั้งมีการรับรู้ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจากการกลับรายการ (reverse) ผลประโยชน์ทาง
ภาษีที่เกี่ยวข้องกับ Functional Currency ที่เคยรับรู้ไว้จนถึง ณ วันที่ 31 ธันวาคม ปี 2561 เฉพาะของ บริษัท ปตท.สผ. จานวน 60 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. ตามประกาศพระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ 9) ปี 2562 ในเดือนเมษายน ปี 2562
(1.2) เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย
สาหรับปี 2562 เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิ 15 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 136 ล้านดอลลาร์
สรอ. หรือร้อยละ 90 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีขาดทุนสุทธิ 151 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากไม่มีการรับรู้ขาดทุนจากการ
ขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) รวมทั้งการตั ดจาหน่ายสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีของกลุ่มบริษัทในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งมีการ
รับรู้รายการดังกล่าวในปี 2561
(1.3) เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น
สาหรับปี 2562 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีกาไรสุทธิ 132 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
73 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 59 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่จากการเข้าซื้อ
บริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซียในไตรมาส 3 ปี 2562
ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562
ส าหรับ ไตรมาส 4 ปี 2562 มี ก าไรสุ ท ธิ 384 ล้ า นดอลลาร์ สรอ. เพิ่ ม ขึ้ น 26 ล้ านดอลลาร์ สรอ. หรือ ร้อ ยละ 7 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับ ไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 358 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นในส่วนงานสารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น 64 ล้า นดอลลาร์ สรอ. และในประเทศไทย 45 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่ มี
เปลี่ยนแปลงลดลงในส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ 68 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนที่ 3 หน้า 13
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

26 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(1)

ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม
(1.1) เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น

ในไตรมาส 4 ปี 2562 เขตภู มิศาสตร์เอเชียตะวัน ออกเฉีย งใต้อื่น มีกาไรสุ ทธิ 68 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้น 64 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 4 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่
จากการเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซีย และค่าใช้จ่ายในการสารวจปิโตรเลียมลดลง เนื่ องจากไม่มีการตัดจาหน่าย
หลุมสารวจในไตรมาส 4 ปี 2562
(1.2) ประเทศไทย
ในไตรมาส 4 ปี 2562 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิ 343 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 45 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีกาไรสุทธิ 298 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าขายที่เพิ่มขึ้น
โดยหลั กจากปริม าณการขายเฉลี่ ยและราคาขายเฉลี่ ยที่ เพิ่ ม ขึ้น ในขณะที่ ค่ าใช้จ่ ายในการด าเนิน งาน ค่ าเสื่อ มราคา ค่ าสูญ สิ้น และ
ค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
(2)

สานักงานใหญ่และอื่นๆ

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ มีขาดทุนสุทธิ 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 68 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 3 ปี 2562 ที่มีขาดทุนสุทธิ 6 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจาก
อนุพันธ์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงลดลง (ไตรมาส 4 ปี 2562 รับรู้ขาดทุน ในขณะที่ไตรมาส 3 ปี 2562 รับรู้กาไร) โดยหลักจากสัญญาประกัน
ความเสี่ยงราคาน้ามันและสัญญาซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า
ไตรมาส 4 ปี 2562 เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561
สาหรับไตรมาส 4 ปี 2562 มี กาไรสุทธิ 384 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 115 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ ร้อ ยละ 43 เมื่ อ
เปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 269 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักจากการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นของส่วนงานสารวจและผลิต
ปิโตรเลียมในเขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย 88 ล้านดอลลาร์ สรอ. เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. และประเทศไทย
40 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในขณะที่มีการเปลี่ยนแปลงลดลงในส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่น ๆ 107 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(1)

ส่วนงานสารวจและผลิตปิโตรเลียม
(1.1)

เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย

ในไตรมาส 4 ปี 2562 เขตภูมิศาสตร์ออสเตรเลีย มีขาดทุนสุทธิ 1 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 88 ล้าน
ดอลลาร์ สรอ. หรือร้อยละ 99 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีขาดทุนสุทธิ 89 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากไม่มีการรับรู้
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ (แหล่งมอนทารา) รวมทั้งการตัดจาหน่ายสินทรัพย์ภ าษี เงินได้รอการตัดบัญ ชีของกลุ่มบริษัทในประเทศ
ออสเตรเลีย ซึ่งมีการรับรู้รายการดังกล่าวในไตรมาส 4 ปี 2561
(1.2)

เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น

ในไตรมาส 4 ปี 2562 เขตภูมิศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่น มีกาไรสุทธิ 68 ล้านดอลลาร์ สรอ.
เพิ่ ม ขึ้น 50 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือ มากกว่าร้อ ยละ 100 เมื่ อ เปรียบเทีย บกั บไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มี กาไรสุท ธิ 18 ล้านดอล ลาร์ สรอ.
ส่วนใหญ่จากการเข้าซื้อบริษัทในเครือ Murphy ในประเทศมาเลเซียในไตรมาส 3 ปี 2562
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(1.3)

ประเทศไทย

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ประเทศไทย มีกาไรสุทธิ 343 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น 40 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หรือร้อ ยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีกาไรสุท ธิ 303 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักมาจากรายได้ค่าขายที่เพิ่มขึ้น
โดยหลักจากปริมาณการขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน ค่าเสื่อมราคา ค่าสูญสิ้น และค่าตัดจาหน่ายเพิ่มขึ้น
(2)

สานักงานใหญ่และอื่นๆ

ในไตรมาส 4 ปี 2562 ส่วนงานสานักงานใหญ่และอื่นๆ มีขาดทุนสุทธิ 74 ล้านดอลลาร์ สรอ. เปลี่ยนแปลงลดลง
107 ล้านดอลลาร์ สรอ. หรือมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2561 ที่มีกาไรสุทธิ 33 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลัก
มาจากอนุพันธ์ทางการเงินเปลี่ยนแปลงลดลง (ไตรมาส 4 ปี 2562 รับรู้ขาดทุน ในขณะที่ไตรมาส 4 ปี 2561 รับรู้กาไร) โดยหลักจากสัญญา
ประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน
14.3.3. ฐำนะกำรเงิน
หน่วย: ล้านดอลลาร์ สรอ.

(1)

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 22,202 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
2,718 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 19,484 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก
(1.1) สินทรัพย์หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น ลูกหนี้
บริษัทใหญ่ ลูกหนี้การค้า และเงินลงทุนเพื่อค้า มีจานวนลดลง 1,042 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากเงินลงทุน ระยะสั้นลดลงจานวน
621 ล้านดอลลาร์ สรอ. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงจานวน 357 ล้านดอลลาร์ สรอ. และลูกหนี้อื่นลดลง 350 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(1.2) สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วยสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียมในโครงการร่วมทุน
ภายใต้บัญชีที่ดิ น อาคาร และอุปกรณ์ สินทรัพย์ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่า และค่าความนิยม โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจานวน
เพิ่มขึ้น 3,760 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้บัญชีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ สินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมทั้งสิน ทรัพย์
ที่เกิดจากการสารวจและประเมินค่าเพิ่มขึ้น 2,076 ล้านดอลลาร์ สรอ. นอกจากนี้ค่าความนิยมเพิ่มขึ้น 817 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากการเข้าซื้อ
กิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V. รวมถึงสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น
499 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่วนที่ 3 หน้า 15
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

26 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(2)

หนีสิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ.และบริษัทย่อ ยมีหนี้สินรวมทั้งสิ้น 10,361 ล้านดอลลาร์ สรอ. เพิ่มขึ้น
จานวน 2,882 ล้านดอลลาร์ สรอ. จากหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จานวน 7,479 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นผลมาจาก
(2.1) หนี้สินหมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ภาษีเงินได้ค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประมาณการหนี้สิน
ระยะสั้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น โดยมีจานวนลดลง 435 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากสิ่งตอบแทนที่จะจ่ายในอนาคตจากการซื้อ
ธุรกิจลดลง 466 ล้านดอลลาร์ สรอ.
(2.2) หนี้สินไม่หมุนเวียนส่วนใหญ่ประกอบด้วย ประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต หุ้นกู้ และ
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี โดยมีจานวนเพิ่มขึ้น 3,317 ล้านดอลลาร์ สรอ. สาเหตุหลักจากการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้น 1,167 ล้านดอลล าร์
สรอ. และเงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น 718 ล้านดอลลาร์ สรอ. รวมถึงประมาณการหนี้สินค่ารื้อถอนอุปกรณ์การผลิต และหนี้สินภาษีเงินได้
รอการตัดบัญชีที่เพิ่มขึ้น 724 และ 577 ล้านดอลลาร์ สรอ. ตามลาดับโดยหลักจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย
และการเข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V.
(3)

ครงสร้ำงเงินทุนบริษัท

โครงสร้างเงินทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วยส่วนทุน 11,841 ล้านดอลลาร์ สรอ. และหนี้สินรวม
10,361 ล้านดอลลาร์ สรอ.
สาหรับ ในส่ว นทุ น 11,841 ล้ านดอลลาร์ สรอ.ลดลงจ านวน 164 ล้ านดอลลาร์ สรอ. จากส่ วนทุ น ณ วัน ที่
31 ธันวาคม ปี 2561 จานวน 12,005 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการไถ่ถอนและซื้อคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้าย
ทุนรวมทั้งสิ้น 969 ล้านดอลลาร์ สรอ. ในปี 2562 จ่ายเงินปันผลสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2562
จานวนรวมทั้งสิ้น 698 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โดยในส่วนของหนี้สินรวม 10,361 ล้านดอลลาร์ สรอ. เป็นหนี้สินที่มีดอกเบี้ย 3,442 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยมี
ต้นทุนเงินกู้ถัวเฉลี่ย ร้อยละ 4.41 และมีอายุเงินกู้ถัวเฉลี่ย 13.84 ปี ทั้งนี้หนี้สินที่มีดอกเบี้ยของบริษัทฯ อยู่ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ที่
ร้อยละ 100 สาหรับสัดส่วนของอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่ออัตราดอกเบี้ยลอยตัวอยู่ที่ร้อยละ 82 ต่อ 18
ในปี 2562 ที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท ปตท.สผ. ได้มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ รวมถึงการซื้อคืนหุ้นกู้
โดยมีรายละเอียดดังนี้
•
ในเดือนพฤษภาคม 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มี หลักประกันและไม่ด้อยสิทธิของ
บริษัทฯ ตามกาหนด จานวน 5,000 ล้านบาท และในเดือนมิถุนายน 2562 บริษัทฯ ได้ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้แบบไม่มีหลักประกันและ
ไม่ด้อยสิทธิของบริษัทฯ ตามกาหนด จานวน 8,200 ล้านบาท
•
ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2562 บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ปตท.สผ. ศู น ย์ บ ริห ารเงิน จ ากั ด (ปตท.สผ.ศง.) ได้
ดาเนินการไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทฯ ตามสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ทั้งจานวน 500 ล้านดอลลาร์ สรอ.
•
ในเดือน มิถุนายน 2562 ปตท.สผ.ศง. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผู้ค้าประกัน
ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยมีมูลค่าที่เสนอขาย จานวน 15,000 ล้านบาท มีอายุ 3 ปี ด้วยอัตราดอกเบี้ยคงที่ต่อปีร้อยละ
2.26 โดยมีบริษัทฯ เป็นผู้ค้าประกันหุ้นกู้ทั้งจานวน

ส่วนที่ 3 หน้า 16

PRF#4_14_การวิเคราะห์และคําอธิบายของฝ่ ายจัดการ_2562

26 Feb 2020

คำ�อธิบายและการวิเคราะห์
ของฝ่ายจัดการ

239

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
•
ในเดือนตุลาคม 2562 ปตท.สผ.ศง. ได้เบิกเงินกู้ยืมระยะยาวกับสถาบันการเงินในสกุลเงิน ดอลลาร์
สรอ. เต็มจานวน เป็นจานวน 600 ล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอัตราดอกเบี้ยลอยตัวที่อัตราดอกเบี้ย 6M Libor บวกร้อยละ 0.87 ต่อปี โดยมี
ปตท.สผ. เป็นผู้ค้าประกันเงินกู้ทั้งจานวน
•
ในเดือนธันวาคม 2562 บริษัท ปตท.สผ.ศง. ได้มีการบริหารจัดการโครงสร้างเงินทุนสาหรับหุ้นกู้ด้อย
สิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนที่เป็นสกุลเงินดอลลาร์ สรอ. โดยทาการซื้อคืนหุ้นกู้ จานวนประมาณ 469 ล้านดอลลาร์ สรอ. ส่งผลให้บริษั ท
ปตท.สผ.ศง. มีจานวนเงินต้นของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนดังกล่าวคงเหลือประมาณ 31 ล้านดอลลาร์ สรอ และในขณะเดียวกัน
บริษัท ปตท.สผ.ศง. ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 40 ปี จานวน 650 ล้านดอลลาร์ สรอ. มีอัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 3.903 ต่อปี และค้าประกันโดยบริษัท ฯ ทั้งนี้ บริษัท ปตท.สผ.ศง. ได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่คงเหลือทั้งหมดในเดือ นมกราคม
2563 ณ ราคาไถ่ถอนตามเงื่อนไข ข้อกาหนดและวิธีการที่กาหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
14.3.4 กระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. และบริษัทย่อ ย มีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด รวมทั้งเงินลงทุนระยะสั้น
ซึ่งเป็นเงินฝากประจาธนาคารที่มีอายุมากกว่า 3 เดือนแต่ไม่เกิน 12 เดือน จานวน 3,023 ล้านดอลลาร์ สรอ. ลดลง 978 ล้านดอลลาร์
สรอ. เมื่อเปรียบเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จานวน 4,001 ล้านดอลลาร์ สรอ.
แหล่งที่มำของเงินทุนจานวน 5,586 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็น เงินสดรับสุทธิจำกกิจกรรมดำเนินงำน ซึ่งเป็น
ผลสุทธิจากเงินสดรับจากรายได้จากการขายสุทธิกับเงินสดจ่ายสาหรับค่าใช้จ่ายและภาษีเงินได้ เงินสดรับสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน
จากการออกหุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิและมีผู้ค้าประกันและเงินกู้ยืมระยะยาว
แหล่งที่ใช้ไปของเงินทุนจานวน 6,564 ล้านดอลลาร์ สรอ. โดยหลักเป็ นเงินสดจ่ำยสุทธิในการเข้าซื้อธุรกิจและลงทุน
ในกิจการร่วมค้า นอกจากนี้ยังมีการลงทุนเพิ่มในสินทรัพย์เพื่อการสารวจและผลิตปิโตรเลียม ส่วนใหญ่มาจากการลงทุนในโครงการเอส 1
และโครงการซอติก้า สาหรับเงินสดจ่ำยสุทธิในกิจกรรมจัดหำเงิน ส่วนใหญ่เป็นการจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน และ
การจ่ายชาระคืนหุ้นกู้ประเภทไม่มีหลักประกันและไม่ด้อยสิทธิ์สกุลเงินบาท รวมทั้งจ่ายเงินปันผลสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2561 และ
สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
อัตรำส่วนทำงกำรเงินและกำรดำเนินงำนที่สำคัญ

อัตรำส่วนควำมสำมำรถในกำรทำกำไร (ร้อยละ)
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตรำส่วนวิเครำะห์น ยบำยทำงกำรเงิน (เท่ำ)
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA
หมายเหตุ:
อัตราส่วน EBITDA ต่อรายได้จากการขาย

=

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น
อัตรากาไรสุทธิ
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
อัตราส่วนหนี้สินต่อ EBITDA

=
=
=
=

14.4

2 62

2 61

ไตรมำส 3
2 62

ไตรมำส 4
2 62

ไตรมำส 4
2 61

70.65
13.16
24.47

72.68
9.53
20.51

69.15
12.26
23.64

66.74
13.16
24.47

71.08
9.53
20.51

0.29
0.62

0.16
0.63

0.18
0.49

0.29
0.62

0.16
0.63

อัตราส่วนกาไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่ าเสื่อมราคา ต่อรายได้จากการขายรวมรายได้
จากการบริการค่าผ่านท่อ
กาไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย ย้อนหลัง 12 เดือน
กาไรสุทธิต่อรายได้รวม ย้อนหลัง 12 เดือน
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นรวม
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อกาไรย้อนหลัง 12 เดือน ก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี และค่าเสื่อมราคา

ควำมคืบหน้ำโครงกำรที่สำคัญ

ณ สิ้นปี 2562 ปตท.สผ. มีโครงการและการดาเนินกิจกรรมทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ มากกว่ า 40 โครงการใน 15 ประเทศ
มี ป ริ ม าณส ารองที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว (Proved Reserves) จ านวน 1,140 ล้ า นบาร์ เรลเที ย บเท่ า น้ ามั น ดิ บ และปริ ม าณส ารองที่ น่ า จะพบ
(Probable Reserves) จานวน 507 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ โดยมีความคืบหน้าโครงการที่สาคัญ ดังนี้
14.4.1

ครงกำรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ฐานการดาเนินงานของ ปตท.สผ. ส่วนใหญ่อ ยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งในประเทศไทย สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมีย นมา (เมี ยนมา) สหพัน ธรัฐมาเลเซีย (มาเลเซีย) สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม (เวียดนาม) และสาธารณรัฐอิ นโดนี เซี ย
(อิน โดนีเซีย) โดยในปี 2562 บริษั ทมี ปริม าณการขายเฉลี่ยจากโครงการในประเทศไทยรวมอยู่ที่ป ระมาณ 274 ,000 บาร์เรลเทียบเท่ า
น้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของปริมาณการขายทั้งหมด สาหรับในประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีปริมาณ
การขายเฉลี่ยรวมอยู่ที่ประมาณ 71,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน หรือคิดเป็นร้อยละ 20 ของปริมาณการขายทั้งหมด เพิ่มขึ้นจาก
ปีก่อนหน้าโดยหลักจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซียในกลางปี 2562
ครงกำรในประเทศไทย
โครงการในประเทศไทย โดยส่วนใหญ่เป็น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ทั้งในอ่าวไทยและบนบก
โดยกิจกรรมที่สาคัญของโครงการผลิตหลัก ได้แก่ ครงกำรบงกช ครงกำรคอนแทร็ค 4 ครงกำรอำทิตย์ สามารถรักษาระดับการผลิต
ได้ตามแผน ครงกำรเอส 1 ได้ทาการเจาะหลุมผลิตอย่างต่อเนื่องโดยมีแผนรักษาระดับการผลิตที่ประมาณ 30,000 บาร์เรลต่อวันใน 3 ปี
ข้างหน้า โดยในปี 2562 ปริมาณการขายน้ามันดิบเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 31,000 บาร์เรลต่อวัน ครงกำรจี 1/61 (แหล่งเอรำวัณ) และ
ครงกำรจี 2/61 (แหล่งบงกช) ได้เริ่มดาเนินการตามแผนดาเนินงานในช่วงเตรียมการ ซึ่งรวมถึงการเริ่มวางแผนการเจาะหลุมสารวจ
การสร้างแท่นผลิตและท่อส่งก๊าซฯ และการศึกษาการเตรียมความพร้อมในด้านอื่น ๆ เพื่อเตรียมผลิตก๊าซฯให้ได้ตามสัญญาแบ่งปันผลผลิต
ส่วนที่ 3 หน้า 18
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ในปริม าณขั้ น ต่า 700-800 ล้ านลู ก บาศก์ ฟุ ต ต่ อ วัน ในปี 2565-2566 เป็ น ต้ น ไป โดยมี ก ารประสานงานกับ ผู้ รับ สั ม ปทานรายเดิ ม และ
กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนผ่านการดาเนินการที่ราบรื่น
ครงกำรในเมียนมำ
โครงการที่ ด าเนิ น การผลิต หลัก (Production Phase) ในเมี ยนมา อาทิ ครงกำรซอติ ก้ ำ ตั้งอยู่น อกชายฝั่งทะเล
อ่าวเมาะตะมะของเมียนมา ได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจหลุมแรกในพื้นที่ตะวันตกของแปลงและอยู่ในระหว่างการเจาะหลุมสารวจที่ 2
เพื่ อ ความต่ อ เนื่ อ งในการรั ก ษาระดั บ การผลิ ต ในอนาคต นอกจากนี้ โครงการได้ รั บ การอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาโครงการเฟส 1 D (Field
Development Plan) จากรัฐบาลเมียนมาเป็นที่เรียบร้อยในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยตามเป้าหมายที่ 297 ล้าน
ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน (ประมาณ 48,000 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน) สาหรับ โครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase)
ได้แก่ ครงกำรเมียนมำ เอ็ม 3 ได้ยื่นปรับแผนพัฒนาโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาโครงการ Gas to Power ต่อรัฐบาลเมียนมา
ในไตรมาส 4 ปี 2562 ครงกำรเมียนมำ MD-7 อยู่ระหว่างเตรียมการเจาะหลุมสารวจ จานวน 1 หลุมในไตรมาส 1 ปี 2563 ครงกำร
เมียนมำ เอ็ม 11 จากการวิเคราะห์ผลเจาะหลุมที่เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 2 ไม่พบแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการพัฒนา จึงยื่น
ขอยุติการสารวจและคืนพื้นที่แปลงสารวจในปลายไตรมาส 3 ปี 2562 โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเมียนมา ครงกำร
เมียนมำ เอ็ม อจีอี 3 ได้เสร็จสิ้นการเจาะหลุมสารวจ 4 หลุม โดยจากการวิเคราะห์ผลเจาะหลุม ไม่พบแหล่งปิโตรเลียมที่มีศักยภาพ
เพียงพอต่อการพัฒนา จึงได้มีการตัดจาหน่ายหลุมสารวจทั้งหมดในปี 2562
ครงกำรในมำเลเซีย
โครงการที่ ด าเนิ น การผลิต หลั ก (Production Phase) ในมาเลเซีย ได้ แ ก่ ครงกำร แปลงเค ตั้ งอยู่ในทะเลน้าลึ ก
นอกชายฝั่งรัฐ Sabah ประกอบไปด้วย แหล่ง Kikeh, Siakap North-Petai (SNP) และ Gumusut-Kakap (GK) ในปี 2562 โครงการได้เสร็จ
สิ้น การท า Subsea Gas Lift เฟส 1 ในแหล่ ง Kikeh ซึ่ งเป็ น หนึ่ งในกระบวนการเพิ่ ม ปริม าณการผลิ ต จากแหล่ งกัก เก็บ (Improved Oil
Recovery: IOR) เพื่ อ รักษาระดับ การผลิต และเพิ่ มปริม าณส ารอง โดยในปี 2562 โครงการมีป ริมาณการผลิ ตน้ามัน ดิบเฉลี่ย ประมาณ
27,000 บาร์เรลต่อวัน 1 ครงกำรซำรำวัก เอสเค 309 และ เอสเค 311 เป็นแหล่งผลิตน้ามันและก๊าซธรรมชาติ ตั้งอยู่ในทะเลน้าตื้น
นอกชายฝั่ งซาราวั ก โครงการได้ เริ่ ม การผลิ ตก๊ าซธรรมชาติ จ าก 2 หลุ ม (Infill gas development wells) ที่ ได้ เริ่ม เจาะในช่ว งครึ่งปี แ รก
โดยในปี 2562 โครงการมีปริมาณการผลิตน้ามันดิบและคอนเดนเสทเฉลี่ยประมาณ 26,000 บาร์เรลต่อวัน 1 มีปริมาณการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ประมาณ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน1 (ประมาณ 46,800 บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อวัน)
โครงการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งการพั ฒ นา (Development Phase) ได้ แ ก่ ครงกำร แปลงเอช ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ในทะเลน้ าลึ ก
นอกชายฝั่งรัฐ Sabah มีกาลังการผลิตก๊าซธรรมชาติที่ 270 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน และคาดว่าจะสามารถผลิตก๊าซธรรมชาติได้ภายใน
ไตรมาส 3 ปี 2563 ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้าง Subsea Infrastructure ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ปี 2563 สาหรับ
Petronas Floating LNG ที่ จ ะรับ ก๊าซจากโครงการ ก าลังอยู่ในระหว่างการก่อ สร้างและคาดว่าจะพร้อ มเคลื่ อ นย้ ายเพื่ อ ติ ด ตั้งในเดื อ น
กุมภาพันธ์ 2563 โครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ได้แก่ ครงกำรซำรำวัก เอสเค 410 บี ได้รับการอนุมัติให้ขยาย
ระยะเวลาการสารวจออกไปอีก 3 ปี จนถึงไตรมาส 1 ปี 2566 และได้ดาเนินการการศึกษาแผนพัฒ นาโครงการและวางแผนเจาะหลุม
ประเมินผลเพื่อประเมินศักยภาพเพิ่ มเติมในปี 2563 จานวน 1 หลุม ครงกำรซำรำวัก เอสเค 314 เอ ได้รับการอนุมัติให้ขยายระยะเวลา
การสารวจออกไปอีก 3 ปี จนถึงปี 2565 ครงกำรซำรำวัก เอสเค 417, ครงกำรซำรำวัก เอสเค 438, ครงกำรซำรำวัก เอสเค 40 บี,
ครงกำร พี เอ็ ม 407 และ ครงกำรพี เอ็ ม 41 ปั จ จุบั น อยู่ร ะหว่างการศึก ษาด้ านธรณี วิท ยาและประเมิ นศั ก ยภาพปิ โตรเลี ย มเพื่ อ
ดาเนินการเจาะหลุมสารวจในปี 2563-2564
1

เป็นปริมาณการผลิตและการขายเฉลีย่ ต่อวันตั้งแต่วันที่การเข้าซื้อเสร็จสิ้น

ส่วนที่ 3 หน้า 19
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
ครงกำรในเวียดนำม
โครงการที่ดาเนินการผลิตหลัก (Production Phase) สาหรับโครงการในเวียดนาม ได้แก่ ครงกำรเวียดนำม 16-1
ตั้งอยู่น อกชายฝั่ งทะเลทางทิ ศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้ข องเวียดนาม ปั จ จุบั น โครงการอยู่ ระหว่างการเตรียมการเจาะหลุม ประเมิ น 1 หลุ ม
ในไตรมาส 1 ปี 2563 เพื่อรักษาระดับการผลิตตามเป้าหมาย ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายน้ามันดิบเฉลี่ยประมาณ 16,000 บาร์เรล
ต่อ วันและปริม าณการขายก๊าซธรรมชาติเฉลี่ย 7 ล้านลูกบาศก์ฟุ ตต่อ วั น (ประมาณ 1,700 บาร์เรลเทีย บเท่าน้ามัน ดิบ ต่อ วัน) สาหรับ
โครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ได้แก่ ครงกำรเวียดนำม บี และ 48/9 และ ครงกำรเวียดนำม 2/97 ตั้งอยู่
นอกชายฝั่งทะเลของเวียดนาม ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการเจรจาสัญ ญาเชิงพาณิชย์เพื่ อรองรับการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย (Final
Investment Decision หรือ FID) ต่อไป ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ในปลายปี 2566 ด้วยกาลังการผลิตที่จะค่อย ๆ เพิ่ม
ไปสู่ระดับ 490 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน
14.4.2

ครงกำรในตะวันออกกลำง
ปตท.สผ. มีโครงการร่วมทุนในภูมิภาคของ ปตท.สผ. ที่ตั้งอยู่ในรัฐสุลต่านโอมาน (โอมาน) และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยูเออี)

โครงการร่วมทุนในโอมานซึ่งเป็น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ได้แก่ ครงกำรพีดี อ (แปลง 6)
เป็นแปลงสัมปทานบนบกที่มีศักยภาพและขนาดใหญ่ที่สุดในโอมาน ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศ ในปี 2562 โครงการมี
ปริมาณการขายเฉลี่ยประมาณ 618,000 บาร์เรลต่อวัน 1 ครงกำรมุคไคซนำ (แปลง 3) เป็นแหล่งผลิตน้ามันบนบกขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ทาง
ทิศใต้ของโอมาน ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการขายเฉลี่ยประมาณ 109,000 บาร์เรลต่อวั น1 โดยทั้งสองโครงการเป็นส่วนหนึ่งของการ
เข้าซื้อบริษัท Partex Holding B.V. (Partex) ซึ่งเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562
โครงการร่วมทุนในยูเออีที่ อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ตั้งอยู่นอกชายฝั่งทะเลทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือของรัฐอาบูดาบี ได้แก่ ครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 1 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อ
วางแผนสารวจต่อไป ครงกำรอำบูดำบี ออฟชอร์ 2 อยู่ระหว่างการศึกษาทางธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพปิโตรเลียมเพื่อเตรียมการ
เจาะหลุมสารวจในปี 2563 จานวน 1 หลุม
14.4.3

ครงกำรในทวีปอเมริกำ

ปตท.สผ. มีโครงการที่อยู่ระหว่างการสารวจ (Exploration Phase) ในภูมิภาคนี้ ได้แก่ ประเทศแคนาดา (แคนาดา)
สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล (บราซิล) และสหรัฐเม็กซิโก (เม็กซิโก)
ครงกำรมำเรี ยนำ ออยล์ แซนด์ ตั้ งอยู่ ในแคว้ นอั ลเบอร์ต้ าของแคนาดา ปั จ จุ บั นอยู่ ระหว่ างการพิ จารณาเพื่ อ หา
แนวทางการบริหารจัดการโครงการที่เหมาะสม
โครงการร่วมทุนในบราซิลจานวน ได้แก่ ครงกำรบำรำรินเนียส์ เอพี 1 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Barreirinhas นอกชายฝั่งทาง
ตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล และ ครงกำรบรำซิล บีเอ็ม อีเอส 23 ตั้งอยู่บริเวณแอ่ง Espirito Santo นอกชายฝั่งทางตะวันออกของ
บราซิล ปัจจุบันทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างการศึกษาด้านธรณีวิทยาและประเมินศักยภาพของปิโตรเลียม
โครงการร่วมทุ นในเม็ กซิโกจานวน 2 โครงการ ได้ แก่ ครงกำรเม็ ก ซิ ก แปลง 12 (2.4) ตั้ งอยู่ บริเวณแอ่ ง Mexican
Ridges ทางตะวัน ตกของอ่าวเม็กซิโก และ ครงกำรเม็ก ซิ ก แปลง 29 (2.4) ตั้งอยู่บ ริเวณแอ่ง Campeche ทางใต้ข องอ่าวเม็กซิโก
ทั้งสองโครงการได้รับ การอนุมัติแ ผนการสารวจจากหน่วยงาน Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) แล้ว ปัจจุบัน โครงการ
อยู่ร ะหว่างการศึก ษาทางธรณีวิทยาและประเมินศัก ยภาพปิโตรเลีย มเพื่อ ดาเนิน การตามแผนสารวจต่อ ไป พร้อ มทั้งเตรีย มการเจาะ
หลุมสารวจจานวน 2 หลุมในปี 2563 สาหรับโครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)
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14.4.4

ครงกำรในออสตรำเลเซีย
ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภาคนี้ คือ โครงการพีทีทีอีพี ออสตราเลเชีย ตั้งอยู่ในเครือรัฐออสเตรเลีย ประกอบด้วย 8 แปลง

สัมปทาน
สำหรับแหล่งมอนทำรำ บริษัทได้มีการขายสัดส่วนการลงทุนทั้งหมดในแหล่งมอนทาราแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กันยายน
2561 และได้เสร็จสิ้นการส่งต่อการดาเนินการ (Operatorship Transfer)ให้กับผู้ซื้อ โดยได้รับการอนุมัติจากองค์กรบริหารความปลอดภัย
และสิ่งแวดล้อมด้านปิโตรเลียมทางทะเล ของประเทศออสเตรเลียเรียบร้อยแล้ว
สาหรับ แหล่ง Cash Maple ที่อยู่ในระยะเวลาสารวจ (Exploration Phase) อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการพัฒนา
โครงการที่เหมาะสมและสำหรับแปลงสำรวจ AC/P54 ในแหล่ง Orchid มีการเจาะหลุมสารวจจานวน 1 หลุมเสร็จสิ้นในปี 2562 โดยผล
จากการเจาะสารวจค้นพบชั้นหินกักเก็บก๊าซธรรมชาติและคอนเดนเสท ความหนา 34 เมตร ทั้งนี้โครงการมีแผนพัฒนาร่วมกับแหล่ง Cash
Maple ต่อไป
14.4.5

ครงกำรในแอฟริกำ

ปตท.สผ. มีโครงการในภูมิภ าค ที่ตั้งอยู่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนแอลจีเรีย (แอลจีเรีย) และสาธารณรัฐ
โมซัมบิก (โมซัมบิก) ได้แก่
ครงกำรแอลจีเรีย 433 เอ และ 416 บี ซึ่งเป็น โครงการที่ดาเนินการผลิตแล้ว (Production Phase) ตั้งอยู่บนบก
ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย ในปี 2562 โครงการมีปริมาณการผลิตเฉลี่ยประมาณ 18,000 บาร์เรลต่อวัน
ครงกำรแอลจีเรีย ฮำสสิ เบอร์ รำเคซ เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา (Development Phase) ตั้งอยู่บนบก
ทางทิศตะวันออกของแอลจีเรีย โครงการได้บรรลุข้อตกลงเพื่อเริ่มพัฒนาโครงการระยะที่ 1 ตามแผนพัฒนาที่ได้รับอนุมัติจากรัฐบาล โดยได้
เริ่มดาเนินการพัฒนาแล้วในดือนมีนาคมเป็นต้นมา และคาดว่าจะเริ่มผลิต ในปี 2564 ด้วยกาลังการผลิตประมาณ 10,000-13,000 บาร์เรล
ต่อวัน พร้อมทั้งมีแผนระยะที่ 2 เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตในปี 2568 เป็น 50,000-60,000 บาร์เรลต่อวัน
ครงกำร มซัมบิก แอเรีย 1 เป็นโครงการก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่นอกชายฝั่งของโมซัมบิก ซึ่งอยู่ ระหว่างการ
พัฒ นา (Development Phase) ในปี 2562 กลุ่มผู้ร่วมทุนได้ร่วมกันประกาศการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้าย หรือ FID สาหรับการพั ฒ นา
โครงการก๊าซธรรมชาติเหลวในโมซัมบิก โดยการพัฒนาระยะแรกจะประกอบด้วยโรงงานผลิตก๊าซธรรมชาติเหลว 2 สายการผลิต ( train) มี
กาลังการผลิตรวม 12.88 ล้านตันต่อปีจากแหล่ง Golfinho-Atum ซึ่งโครงการมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติเหลวในระยะยาวกับผู้ซื้อทั้งจาก
ทวีปเอเชียและยุโรปรวมแล้วประมาณ 11.1 ล้านตันต่อปี นอกจากนี้ โครงการยังได้ออก Notice to Proceed (NTP) ของงานติดตั้งอุปกรณ์
นอกชายฝั่ งทะเล (EPCI Offshore Installation) และงานก่ อ สร้างโรงงานผลิต ก๊ าซธรรมชาติ เหลวบนบก (EPC Onshore Construction
Contract) โดยปัจจุบันผู้รับเหมาได้เข้าพื้นที่และเริ่มงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการแล้ว ปัจจุบัน โครงการอยู่ระหว่างการจัดหาเรือขนส่ง LNG
และจัดหาเงินกู้ในรูปแบบ Project Finance กับสถาบันการเงิน โดยคาดว่าจะสามารถผลิตปิโตรเลียมเชิงพาณิชย์ได้ตามแผนในปี 2567
14.5 กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำร
14.5.1 กำรบริหำรกำรลงทุน
ปี 2562 เป็นปีที่ ปตท.สผ. ประสบความสาเร็จเป็นอย่างยิ่งในการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Expand and Execute
ทั้งในด้านการเข้าซื้อกิจการ และการสารวจ โดยเฉพาะการเข้าซื้อกิจการจากบริษัท Murphy ในประเทศมาเลเซีย และบริษัท Partex Holding
B.V. (Partex) ที่มีการลงทุนหลักในตะวันออกกลาง และการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติ Lang Lebah ในพื้นที่โครงการ Sarawak SK410B
ทั้งนี้ในปี 2563 ปตท.สผ.จะปรับเน้นการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Execute ให้มากขึ้น โดยมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 3 หน้า 21
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
Expand กลยุ ท ธ์ ใ นการขยายธุ ร กิ จ โดยมุ่ ง เน้ น ในพื้ น ที่ ยุ ท ธศาสตร์ ที่ มี ค วามช านาญและมองหาโอกาสทางธุ ร กิ จ
ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานเพื่อสร้างความยั่งยืนในระยะยาว
• กลยุทธ์ Coming home: ปตท.สผ.ยังคงมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์หลัก รวมถึงโอกาสต่อยอดทางธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ เช่น Gas Value Chain โดยขยายการลงทุนใน
พื้นที่ที่มีตลาดรองรับในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในรูปแบบของ Gas-to-Power
• กลยุทธ์ Strategic Alliance: บริษัทยังคงมองหาโอกาสการลงทุนในภูมิภาคตะวันออกกลางร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มี
ความเชี่ยวชาญอย่างต่อเนื่อง
• กลยุท ธ์การลงทุ น ในธุร กิจ ใหม่ เพื่ อ ความยั่ งยืน : มุ่ งเน้ น การพั ฒ นาเทคโนโลยีที่ เกี่ย วข้อ งกั บ ด้านพลั งงาน และ
ความสามารถด้านงานวิจัยพัฒนาขององค์กรที่ส่งเสริมธุรกิจปัจจุบัน และอาจพัฒนาเป็นธุรกิจใหม่ในอนาคต
Execute กลยุทธ์ในการเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก และรักษาขีดความสามารถในการแข่งขัน
• เร่งกิจกรรมในโครงการสารวจปั จจุบัน ในประเทศเมียนมาและมาเลเซีย บริษัท มุ่งเน้ นในก ารประเมิน ศักยภาพ
เพิ่มเติม และเร่งรัดการพัฒนาแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในพื้นที่โครงการ Sarawak SK410B เพื่อที่จะเพิ่มมูลค่าและปริมาณสารอง
ปิโตรเลียมของบริษัทในอนาคต
• สร้างมูลค่าเพิ่มจากโครงการในปัจจุบัน ปตท.สผ.ดาเนินการปรับใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในการปฏิบัติการของโครงการ
S1 อย่างต่อเนื่อง เช่น การทดสอบเทคโนโลยี Enhanced Oil Recovery (EOR) และการทา Hydraulic Fracturing อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
บริษัทยังมีแผนที่จะใช้ PTTEP Seismic Processing Center (PSPC) ใหม่ในการทา Seismic Imaging ให้ดีขึ้นอีกด้วย
• บริษัทยังคงบริหารต้นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ บริษัทมีการปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เช่น Artificial Intelligence (AI) และ Machine Learning (ML) ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
• ดาเนินแผนการเปลี่ยนผ่านสิทธิการดาเนินการโครงการบงกช เอราวัณ และโครงการใหม่จากการเข้าซื้อกิจการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ปตท.สผ. ยังคงมุ่งเน้นการทางานและประสานงานกับผู้ถือผลประโยชน์ร่วมทุกรายเพื่อให้มั่นใจว่าการผลิตจาก
แหล่งต่าง ๆ สามารถดาเนินการได้อย่างต่อเนื่อง
• ผลั ก ดั น การพั ฒ นาของโครงการหลั ก ในต่ า งประเทศ บริ ษั ท มุ่ ง เน้ น ในการติ ด ตามและสนั บ สนุ น การพั ฒ นา
โครงการหลัก เช่น โครงการ Mozambique Area 1 Project และ โครงการ Algeria Hassi Bir Rekaiz
14.5.2 กำรบริหำรจัดกำรเงินทุน
ปตท.สผ. ให้ความสาคัญกับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทางการเงิน โดยมุ่งเน้นการสร้างวินัยทางการเงินและรักษา
โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง โดย ณ สิ้น ปี 2562 บริษัทมีเงินสดในมือประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์ สรอ. และมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่ วน
ของผู้ถือ หุ้น ประมาณ 0.29 เท่า ซึ่งยังคงสภาพคล่ อ งสูงและอยู่ ในกรอบนโยบายการเงินของบริษั ท โดยสามารถรองรับแผนการลงทุ น
เพื่อรักษาระดับการผลิตตามแผนงาน รวมถึงรองรับค่าใช้จ่ายเพื่อเร่งพัฒนาโครงการต่าง ๆ การเจาะสารวจตามแผนการลงทุน และโอกาส
ทางธุรกิจที่สอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
นอกจากนี้ บริ ษั ท ได้ บ ริ ห ารจั ด การโครงสร้ า งทางการเงิ น ในส่ ว นของหนี้ หุ้ น กู้ ส กุ ล เงิ น ดอลลาร์ สรอ. เพื่ อ ใ ห้ เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม และสอดคล้องกับสภาวะการลงทุนปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(1) การซื้อคืนหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สรอ. ประเภทด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุน (Subordinated Perpetual Capital
Securities) ที่ออกและเสนอขายให้กับนักลงทุนในต่างประเทศ จานวนเงินต้นรวม 500 ล้านดอลลาร์ สรอ. ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.6
โดยในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 บริษัทได้ดาเนินการซื้อ หุ้นกู้คืนจานวนประมาณ 469 ล้านดอลลาร์ สรอ. และเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563
บริษัทได้ใช้สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ด้อยสิทธิคงเหลือตามเงื่อนไข และวิธีการที่กาหนดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
(2) การออกและเสนอขายหุ้ น กู้ จ านวน 650 ล้ า นดอลลาร์ ส รอ. ในวั น ที่ 6 ธั น วาคม 2562 ให้ กั บ นั ก ลงทุ น
ในต่างประเทศ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.903 ต่อปี และครบกาหนดไถ่ถอนของหุ้นกู้วันที่ 6 ธันวาคม 2602
14.6 ด้ำนกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
ปตท.สผ. ยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามแนวปฏิบัติที่เป็นสากลและตามมาตรฐานของสหประชาชาติ ในปี 2562 ปตท.สผ.
ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกกลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ หรือ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ในกลุ่มธุรกิจ
น้ามันและก๊าซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจครบวงจร (Oil and Gas Upstream and Integrated Industry) และยังได้รับคะแนนประเมิน
สู งสุ ด หรือ Industry Leader ของกลุ่ ม บริษั ท ในธุร กิ จ ประเภทเดี ย วกั น ทั่ ว โลกเป็ น ครั้งที่ 2 และได้ รับ คั ด เลื อ กให้ เป็ น สมาชิ ก ของดั ช นี
FTSE4Good Index Series ประเภท FTSE4Good Emerging Index ต่อ เนื่อ งเป็น ปีที่ 4 รวมถึงได้รับรางวัล SET Awards ประเภทรางวัล
บริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม (Best Sustainability Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รางวัลชนะเลิศองค์กร
ต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จากกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และรางวัลองค์กรโปร่งใสจาก
สานักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติอีกด้วย
ความสาเร็จดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ. ในการดาเนินงานภายใต้แนวคิด FROM “WE” to “WORLD”
โดยการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและพร้อมส่งมอบคุณ ค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม และสามารถขยายผลส่งต่อความยั่งยืนนั้นไปสู่
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อ มทั้งในระดับประเทศและระดับสากลได้เป็นอย่างดี โดยมีการดาเนินงานที่สาคัญ ในปี 2562 ซึ่งครอบคลุม
3 องค์ ป ระกอบหลั ก ของกรอบแนวคิ ด ด้ า นการพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ได้ แ ก่ การมุ่ ง สู่ อ งค์ ก รแห่ ง ความเป็ น เลิ ศ ( High Performance
Organization - HPO) การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การบริ ห ารความเสี่ ย ง และการก ากั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk
Management and Compliance - GRC) และการสร้า งคุ ณ ค่ า ในระยะยาวให้ แ ก่ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย (Stakeholders Value Creation SVC) ดังต่อไปนี้
14.6.1 ด้ำนกำรมุ่งสู่องค์กรแห่งควำมเป็นเลิศ
นอกจากการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์ Expand and Execute ตามที่กล่าวข้างต้น โดยมีเป้าหมายในการขยายกาลัง
การผลิตอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และรักษาอัตราส่วนปริมาณสารองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วต่ออัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 7 ปี เพื่อ
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วนั้น ปตท.สผ. ยังส่งเสริมการวิจัย พัฒนา ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการสารวจและผลิตปิโตรเลียม โดยมีความคืบหน้าของโครงการสาคัญในด้านต่าง ๆ ดังนี้
•

เทค น ลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิ ำพในกำรผลิตป ตรเลียม ได้แก่

– โครงการพัฒนาการใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อติดตามการเคลื่อนที่ของน้าและน้ามัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตปัจจุบัน อยู่ระหว่างการนาเทคโนโลยีไปทดสอบใช้งานในขั้นนาร่องในแหล่งน้ามันสิริกิติ์
– โครงการพัฒนาวัสดุดูดซับที่ใช้ในการแยกคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากก๊าซธรรมชาติ ปัจจุบันอยู่ระหว่าง
การออกแบบกระบวนการต้นแบบ
– โครงการพัฒนาตัวกรองสาหรับแยกสิ่งปนเปื้อนออกจากก๊าซธรรมชาติเหลว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา
ตัวกรองในระดับต้นแบบ และดาเนินการสร้างศูนย์ทดสอบการแยกสิ่งปนเปื้อน
ส่วนที่ 3 หน้า 23
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•

เทค น ลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่

– โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี ต รวจสภาพท่ อ ส่ ง ปิ โ ตรเลี ย มใต้ ท ะเลส าหรั บ กระบวนการรื้ อ ถอนตาม
มาตรฐานสากลที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อนาไปทดสอบใช้งานในขั้นนาร่อง
– โครงการลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ปล่อยออกสู่ชั้นบรรยากาศโดยการเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการต้นแบบ
– โครงการผลิตท่อ นาโนคาร์บอน จากก๊าซธรรมชาติที่เผาโดยปล่อ งเผาทิ้ง ปั จจุบันอยู่ระหว่างการพัฒ นา
อุปกรณ์เพื่อนาไปทดสอบใช้งานในขั้นนาร่อง
•
ครงกำรก่ อสร้ ำงศู น ย์ พั ฒ นำเทค น ลยี และนวั ตกรรม ปตท.สผ. (PTIC) ในพื้ นที่ เขตนวั ตกรรมระเบี ย ง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EECi) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบศูนย์วิจัย และกาลังดาเนินการเตรียมพื้นที่สาหรับการก่อสร้าง
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมีระบบการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อ ม ( Safety,
Security, Health and Environment Management System – SSHE MS) ในการดาเนินงานของบริษัท โดยมุ่งเน้นให้เกิดความสูญเสียน้อย
ที่สุด ในปี 2562 อัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บจนถึงขั้นหยุดงาน (LTIF) ของ ปตท.สผ. เท่ากับ 0.07 และอัตราการเกิดอุบัติเหตุที่มี
การบาดเจ็บ ทั้งหมด (TRIR) เท่ ากับ 0.55 ซึ่ งทั้ งนี้ LTIF และ TRIR อยู่ในระดับ เทียบเคีย งกั บค่ าเฉลี่ยของสมาคมผู้ผลิ ตน้ ามัน และก๊ าซ
นานาชาติ (IOGP)
14.6.2 ด้ำนกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี กำรบริหำรควำมเสี่ยง และกำรกำกับกำรปฏิบัติตำมกฎเกณฑ์ (GRC)
ปตท.สผ. มุ่งเน้นการดาเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การกากับดูแล และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยมีผลการดาเนินงานในปี 2562 ที่สาคัญ ดังนี้
• ปรั บแผนงานขององค์ กรให้ สอดคล้ อ งกั บ ผลการประเมิ น ระดั บ วุ ฒิ ภ าวะด้ าน GRC (GRC Maturity Level) และ
เผยแพร่ให้แก่พนักงานเพื่อสร้างความเข้าใจในด้านนี้มากขึ้น รวมถึงมีการบูรณาการรายงานด้าน GRC ให้มีความครอบคลุ มในประเด็นที่มี
ความสาคัญมากขึ้น
• ปรับปรุงการด าเนิ นการด้ าน GRC ที่ เกี่ ยวข้ องกั บกระบวนการเข้าซื้ อกิ จการ (M&A) และการตั้ งธุ รกิ จใหม่ (New
Business) เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตทางธุรกิจของ ปตท.สผ. โดยมุ่งเน้นการกากับดูแลที่เป็นไปอย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนอย่างเคร่งครัด สะท้อนภาพการบริหารจัดการด้าน GRC ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
14.6.3 ด้ำนกำรสร้ำงคุณค่ำในระยะยำวให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในปี 2562 ปตท.สผ. มีกลยุทธ์การดาเนินงานโครงการพัฒ นาสังคมด้วยการสร้างคุณ ค่ าร่วมให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholder Value Creation) โดยบริษัทยังคงมุ่งเน้นโครงการด้านความต้อ งการพื้นฐาน และได้ต่อ ยอดความสาเร็จของโครงการเพื่ อ
สังคมด้านอื่น ๆ พร้อมทั้งยกระดับสู่การดาเนินการในรูปแบบโครงการวิสาหกิจเพื่อสังคม(Social Enterprise) เพื่อให้ชุมชนได้รับประโยชน์
อย่างต่อเนื่อง เช่น การเพิ่มศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู และเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลในจังหวัดสงขลา นอกจากนั้นได้ จัด
โครงการอบรมให้แก่คนในชุมชนภายใต้หลักสูตรพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โดยผู้เข้ารับการอบรมรุ่นที่ 1 ได้เริ่มทางานที่ โรงพยาบาลและ
จ่ายเงินกลับเข้ากองทุนแล้ว
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังมุ่งมั่นที่จะเป็นองค์กรคาร์บอนต่า (Low Carbon Footprint) โดยตั้งเป้าลดปริมาณก๊าซเรือ น
กระจกจากกิจกรรมดาเนินงานของบริษัทให้ได้อย่างน้อยร้อยละ 25 ภายในปี 2573 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2555 ด้วยการดาเ นินโครงการนา
ก๊าซส่วนเกินและก๊าซที่จะเผาทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์หรือนาเข้ากระบวนการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการลดการรั่วไหล
ของก๊าซมีเทนจากกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 3 หน้า 24
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
14.7 แนวโน้มภำพรวมธุรกิจในอนำคต
(1)

Energy Outlook

ความต้อ งการใช้พลังงานหลักของโลก ปัจจุบันยังคงพึ่งพาพลังงานจากเชื้อ เพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) เป็นหลัก ได้แก่
น้ามันดิบ ก๊าซธรรมชาติ และถ่านหิน โดยในปี 2562 มีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil Fuel) ที่ร้อยละ 81 ใกล้เคียงกับปี 2561 และ
คาดการณ์ว่าในอีก 30 ปีข้างหน้า พลังงานจากเชื้อ เพลิงฟอสซิลจะยังคงเป็นแหล่งพลังงานหลักด้วยสัดส่วนร้อ ยละ 72 ในขณะที่การใช้
พลังงานทางเลือกจะเพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยละ 21 และพลังงานนิวเคลียร์จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 5 (ข้อมูลจาก IHS Markit) ความต้องการใช้
ก๊าซธรรมชาติยังมีแนวโน้มที่สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิ จโดยจะมาจากภาคการผลิตไฟฟ้าเป็นหลัก ส่วนการค้าก๊าซธรรมชาติเหลว
(LNG) มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นจากนโยบายของรัฐบาลต่าง ๆ โดยเฉพาะจีนที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้พลังงานสะอาดจากก๊าซธรรมชาติแทน
พลังงานจากถ่านหิน ในขณะที่ความต้องการใช้น้ามันโดยรวมยังคงมีแนวโน้มที่สูงขึ้นเล็ กน้อยด้วยอัตราร้อยละ 0.3 โดยการเพิ่มดังกล่าว
มาจากภาคปิโตรเคมีและภาคการขนส่งหนัก (Heavy-duty Transport Sector) เป็นหลัก ในขณะที่ความต้องการใช้น้ามันจากรถโดยสาร
ส่วนบุคคลจะเริ่มลดลง เนื่องจากผลกระทบของประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่พัฒนาขึ้นและการใช้รถยนต์พลั งงานไฟฟ้า (Electric Vehicle)
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น นอกจากนี้ ความต้องการใช้พลังงานทางเลือก (Renewable Energy) โดยเฉพาะพลังงานจากแสงแดดและลม ยังคงมี
แนวโน้มสูงขึ้นในหลายๆ ประเทศ เนื่อ งจากความกังวลในเรื่อ งปัญ หามลพิษและภาวะโลกร้อ น ด้วยการสนับสนุนของภาครัฐที่มาก ขึ้น
รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นส่งผลให้พลังงานทางเลือกมีต้นทุนที่ถูกลงจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มมากขึ้ น
(Economies of Scale)
ในส่วนของทิศทางพลังงานในประเทศไทย ภาครัฐได้จัดทาร่างแผนพัฒนากาลังการผลิตไฟฟ้า (Power Development Plan,
PDP 2018) ฉบับใหม่ โดยคาดว่าเมื่อสิ้นสุดแผนในปี 2580 เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติจะเป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตไฟฟ้า โดยมีสัดส่วน
ถึงร้อยละ 53 ของพลังงานทั้งหมด เนื่องมาจากความคุ้มค่า ส่วนพลังงานทางเลือกมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 20
ปตท.สผ. ยังคงให้ความสาคัญ กับก๊าซธรรมชาติเป็นหลัก ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางความต้องการใช้พลังงานของโลกที่มุ่งสู่
การใช้พลังงานที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อม โดย ปตท.สผ ยังคงมุ่งเน้นการพัฒ นาแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ที่บริษัทมีอยู่ในปัจจุบัน เช่น
โครงการ Sarawak SK410B และโครงการโมซัมบิก แอเรีย วัน รวมถึงโอกาสต่อยอดทางธุรกิจใน Gas Value Chain โดยขยายการลงทุน
ในประเทศเมียนมาในรูปแบบ Gas-to-Power นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังคงให้ความสาคัญในการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะเทคโนโลยีหุ่นยนต์
และภูมิปัญญาประดิษฐ์เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันของบริษัท และเพิ่มโอกาสทางธุรกิจเพื่อรองรับทิศทางอุตสาหกรรมพลังงาน
โลกที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคต
(2)

ราคานามันดิบ

สาหรับภาพรวมสถานการณ์น้ามันดิบในปี 2563 คาดว่ายังคงมีความผันผวนและเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 60-70 ดอลลาร์
สรอ. ต่อบาร์เรล เนื่องจากสถานการณ์น้ามันล้นตลาดมีแนวโน้มคลี่คลายลง จากการที่กลุ่ม OPEC+ ร่วมมือกันในการลดกาลังการผลิตจาก
ระดับเดิมที่ได้ตกลงกันไว้เพิ่มอีก 0.5 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2563 รวมถึงการที่อิหร่านถูกคว่าบาตรอย่างเต็มรูปแบบ
ในด้านอุปสงค์ ถึงแม้ว่า ผลพวงจากนโยบาย IMO 2020 ทาให้เกิดความต้องการน้ามันดิบมากขึ้น แต่การที่มีการจากัด
ปริมาณซัลเฟอร์ ในเชื้อเพลิงที่ใช้ในการขนส่งทางเรือ ส่งผลต่อปริมาณความต้องการน้ามันดิบที่มีซัลเฟอร์สูงอย่างดูไบลดลง ทางด้านการค้า
และการผลิตโดยรวมคาดว่าจะเติบโตขึ้นได้เ ล็กน้อยในปี 2563 เนื่องจากยังมีความกังวลทางเศรษฐกิจ ถึงแม้ว่าสงครามการค้าระหว่างจีน
และสหรัฐฯ มีทีท่าว่าจะดีขึ้นจากข้อตกลงด้านการค้าฉบับที่ 1 (Phase 1) แต่ให้จับตามองสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและประเทศ
อื่น ๆ เช่น ยุโรป รวมถึง Brexit แบบไม่มีข้อตกลงด้านการค้าที่อาจเกิดขึ้นได้และทาให้อุปสงค์โดยรวมไม่สามารถขยายตัวได้มากนัก
ทั้งนี้ ปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องในระยะสั้น ได้แก่ สถานการณ์สงครามการค้าจากสหรัฐฯ ทั้งกับประเทศจีนและยุโรป Brexit
ประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองในตะวันออกกลาง ซึ่งหากทวีความรุนแรงอาจส่งผลให้ราคาน้ามันดิบพุ่งสูงขึ้นได้ในระยะสั้น และหาก
ความรุนแรงขยายเป็นสงครามในภูมิภาคจนส่งผลกระทบกับการผลิตและส่งออกน้ามันจะทาให้ราคาอาจสูงกว่าที่คาดการณ์
ส่วนที่ 3 หน้า 25
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
(3)

สถานการณ์ LNG

สาหรับปี 2563 คาดว่าสถานการณ์ LNG ในตลาดโลกจะยังคงอยู่ในสภาวะล้นตลาดอย่างต่อเนื่ อง โดยกาลังการผลิตรวม
จากโครงการเดิมและโครงการใหม่ คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 8 เป็น 390 ล้านตัน ในขณะที่อุปสงค์อยู่ที่ประมาณ 373 ล้านตัน ทั้งนี้
ราคาน้ามันดิบในตลาดโลกมีแนวโน้มผันผวนในปี 2563 ซึ่งส่งผลต่อราคา LNG โดยตลาดคาดว่าราคา Asian Spot LNG เฉลี่ยจะอยู่ในช่วง
ระหว่าง 4.5 - 6.9 ดอลลาร์ สรอ. ต่อล้านบีทียู อย่างไรก็ตาม Asian Spot LNG อาจมีการปรับตัวสูงขึ้น หากความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ กับ
อิหร่านรุนแรงขึ้น ซึ่งทาให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับอุปทาน LNG ที่อ าจลดลงจากทางตะวันออกกลางโดยเฉพาะจากประเทศกาตาร์หาก
ช่องแคบฮอร์มุซถูกปิด นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยบวกที่สนับสนุนราคา LNG เช่น ความต้องการ LNG ที่อาจเพิ่มขึ้นกว่าคาดการณ์ในตลาดเอเชีย
โดยเฉพาะจีนและอินเดีย การผลิตที่ไม่เป็นไปตามแผนของโครงการปั จจุบัน รวมถึง จานวนโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ก่อ สร้างในช่วงปี
2559 – 2560 มีปริมาณน้อย ส่งผลให้อุปทานออกมาไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ในปี 2565 – 2567 ทั้งนี้ ได้มีการคาดการณ์ว่าสภาวะ
ล้นตลาดของ LNG จะเริ่มกลับเข้าสู่จุดสมดุลในปี 2567
(4)

เศรษฐกิจไทยและอัตราแลกเปลี่ยน

ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2563 จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 ซึ่งต่ากว่าที่ประเมินไว้เดิม และอาจ
ปรับลดลงอีกซึ่งเป็นผลจากการส่งออกที่ฟื้นตัวช้ากว่าที่คาด ตามเศรษฐกิจคู่ค้าที่ชะลอตัวจากการกีดกันทางการค้า รวมไปถึงการใช้จ่ายของ
ภาครัฐ และการลงทุนของภาคเอกชนที่ขยายตัวต่ากว่าที่ประเมินไว้ อย่างไรก็ตาม ภาคการท่ องเที่ยวมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อเนื่องจากมาตรการ
กระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐ
สาหรับแนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเมื่อเทียบกับดอลลาร์ สรอ. ในปี 2563 คาดว่ายังแข็งค่าต่อเนื่อง และเคลื่อนไหว
อยู่ในกรอบ 29.00 ถึง 31.00 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ โดยกระแสเงินลงทุนจะยั งไหลเข้ายังสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างต่อเนื่องตามสถานการณ์
เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเสี่ยง รวมถึงประเทศไทยเนื่อ งจากเสถียรภาพทางการเงินจากบัญ ชีเกินดุลสะพัดและระดับเงินสารองระหว่าง
ประเทศที่สูง อย่างไรก็ตาม ต้องติดตามประสิทธิผลจากการใช้มาตรการต่าง ๆ ของธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงิน
รวมถึงสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐฯ และตะวันออกกลาง นโยบายทางการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ การเลือกตั้งของสหรัฐฯ และ
ข้อสรุปของสงครามการค้าที่จะส่งผลต่อการเคลื่อนย้ายเงินทุนและค่าเงินในปี 2563
อนึ่ง ปตท.สผ. ใช้หลักการบริหารแบบ Natural Hedge สาหรับรายได้จากการขายผลิตภัณ ฑ์ปิโตรเลียม ที่ส่วนใหญ่อยู่ใน
สกุ ล เงิน USD และ USD-linked และค่ าใช้ จ่า ยส่ วนใหญ่ อ ยู่ ในสกุ ล USD ในส่ วนของรายได้ แ ละค่ าใช้ จ่ ายที่ ไม่ ได้ อ ยู่ ในสกุ ล เงิน USD
ปตท.สผ. ได้พิจารณาใช้เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน อาทิ สัญญา Forward และ Swap เพื่อลดผลกระทบจากความผันผวนของ
ค่าเงิน สาหรับผลกระทบในรูปของภาษีเงินได้จากอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนแปลงไปที่เกิดจากความแตกต่างของสกุลเงินที่ใช้ในการยื่นภาษี
กับสกุลเงินที่ใช้ในการบันทึกบัญ ชีนั้น ได้ปรับลดลงบางส่วนจากการเปลี่ยนสกุลเงินในการคานวณภาษี สาหรับการเคลื่อนไหวของอัตรา
ดอกเบี้ย บริษัทคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อภาระดอกเบี้ยของบริษัทอย่างมีสาระสาคัญ เนื่องจากโครงสร้างอัตราดอกเบี้ยของบริษั ท
ส่วนใหญ่เป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่
(5)

ปัจจัยอื่นที่สาคัญที่กระทบกับการดาเนินงานของบริษัท

กฎระเบียบใหม่เรื่อง IMO 2020 จากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Organization, IMO) ที่
มีมติให้จากัดปริมาณซัลเฟอร์ (Sulphur) ในน้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมเดินเรือขนส่งระหว่างประเทศ ที่ ระดับไม่เกินร้อยละ 0.5
จากระดับร้อ ยละ 3.5 ในปัจจุบัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 โดยคาดว่าจะส่งผลให้ความต้อ งการใช้น้ามันเตาที่มี
ปริมาณซัลเฟอร์สูง (High Sulphur Fuel Oil) ในน้ามันเชี้อเพลิงเดินเรือปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสาคัญ โดยราคาน้ามั นเตา (Fuel Oil) เริ่มมี
การปรับตัวลดลงอย่างมากในช่วงไตรมาส 4 ปี 2562 ที่ผ่านมา ทั้งนี้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยมีการผูกสูตรราคาก๊าซกับราคา
น้ามันเตา จึงเป็นความเสี่ยงที่ราคาขายก๊าซธรรมชาติของ ปตท.สผ. ลดลงเนื่องจากกฎระเบียบใหม่นี้ อย่างไรก็ตาม ผลกระทบดังกล่าว
คาดว่าจะไม่รุนแรงมากในปี 2563 เนื่ อ งจากโครงสร้างราคาขายก๊าซธรรมชาติ ของ ปตท.สผ.ผูกกับราคาน้ามันส่ วนหนึ่งและย้อ นหลั ง
ประมาณ 6 - 24 เดือน นอกจากนี้ ปตท.สผ. ได้มีการทาประกันความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาน้ามันเตาไว้บางส่วนแล้ว สาหรับในปี
ส่วนที่ 3 หน้า 26
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562
2565 เป็นต้นไป บริษัทคาดว่าผลกระทบนี้จะลดลงอย่างมีนัยสาคัญ เนื่องจากราคาก๊าซธรรมชาติของแหล่งบงกชและเอราวัณภายใต้ระบบ
สัญญาแบ่งปันผลผลิตได้ผูกสูตรกับน้ามันดูไบแทนการผูกสูตรกับราคาน้ามันเตา
กำรประกำศพระรำชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎำกร (ฉบับที่ 0) พ.ศ. 2 62 และ พระรำชบัญญัติ ำษีเงิน
ได้ป ตรเลียม (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2 62 ในเดือนเมษายน 2562 มีผลให้บริษัทสามารถคานวณภาษีเงินได้ด้วยสกุลเงินที่ใช้ในการดาเนินงาน
(Functional Currency) ที่ไม่ใช่สกุลบาท ซึ่งช่วยลดความผันผวนของงบการเงินจากความแตกต่ างระหว่างสกุลเงินที่ใช้ในการบั นทึกบัญ ชี
และที่ใช้ในการคานวณภาษี โดยในไตรมาส 2 บริษัท ปตท.สผ. ได้เปลี่ยนสกุลเงินในการคานวณภาษี และรับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว เนื่องจากได้รับการอนุมัติภายใต้พระราชบัญญัติภาษีเงินได้ปิโตรเลียมแล้ ว สาหรับบริษัทอื่นในกลุ่มยังคงคานวณภาษีเงินได้ด้วย
สกุลเงินบาท จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากร จึงจะยังคงเห็นผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนดังกล่าวแต่ในสัดส่วนที่ลดลง
(6)

แนวโน้มผลการดาเนินงานของ ปตท.สผ. สาหรับปี 2563

ผลการดาเนินงานของบริษัทขึ้น อยู่กับ 3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ปริมาณการขาย ราคาขายและต้นทุน โดยบริษัทได้ติดตามและ
ปรับ เปลี่ยนแนวโน้ มผลการดาเนิ นงานสาหรับ ปี 2563 ให้สอดคล้อ งกับ แผนการดาเนิน งานและสภาวะอุตสาหกรรมที่เปลี่ ยนแปลงไป
สรุปประมาณการสาหรับปี 2563 เป็นดังนี้

หมายเหตุ:

1. ปริมาณการขายเฉลี่ย รวมปริม าณขายจาก ADNOC Gas Processing (AGP) ซึ่งเป็ นส่ว นหนึ่ งจากการเข้ าซื้ อบริษั ท Partex ที่ เสร็จสิ้น
ในเดือนพฤศจิกายน 2562
2. บนสมมติฐานราคาน้ามั นดิบ ดูไบเฉลี่ยทั้ งปี 2563 ที่ 60 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล และส่วนต่างราคาน้ามั นดิบ ดูไบและราคาน้ ามันเตา
(HSFO-Dubai Spread) เฉลี่ยทั้งปี 2563 ที่ 13 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรล

ปริมำณกำรขำย
ปตท.สผ. คาดว่าปริมาณการขายเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2563 และทั้งปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 394,000 และ 391,000
บาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบต่อ วัน ตามลาดับ อันเป็นผลมาจากการเข้าซื้อ กิจการของ Murphy ในประเทศมาเลเซียและการเข้าซื้อบริษัท
Partex ที่เสร็จสิ้นในเดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายน 2562 ตามลาดับ
รำคำขำย
ราคาน้ามันดิบของบริษัทจะผันแปรตามราคาน้ามันดิบในตลาดโลก
• ราคาก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทนั้นมีโครงสร้างราคาส่วนหนึ่งผูกกับ ราคาน้ามันย้อนหลังประมาณ
6-24 เดือน บริษัทคาดว่าราคาก๊าซธรรมชาติเฉลี่ยของไตรมาส 1 ปี 2563 และทั้งปี 2563 จะอยู่ที่ประมาณ 6.8 และ 6.4 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
ล้านบีทียู ตามลาดับ เป็นผลจากการปรับตัวของราคาน้ามันในตลาดโลก
• การประกันความเสี่ยงราคาน้ามัน ณ สิ้นปี 2562 มีปริมาณน้ามันภายใต้สัญญาประกันความเสี่ยงที่ยังไม่ครบกาหนด
อยู่ที่ประมาณ 13 ล้านบาร์เรล ทั้งนี้ บริษัทมีความยืดหยุ่นในการปรับแผนการประกันความเสี่ยงราคาน้ามันตามความเหมาะสม
•

ต้นทุน
สาหรับไตรมาส 1 ปี 2563 และทั้งปี 2563 ปตท.สผ. คาดว่าจะสามารถรักษาต้นทุนต่อหน่ วยได้ที่ประมาณ 32 ดอลลาร์ สรอ.
ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน้ามันดิบ ซึ่งสอดคล้องกับแผนการดาเนินงานที่เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ 3 หน้า 27

เอกสาร
แนบ

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

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

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยปรัชญำ ภิญญำวัธน์
- ประธานกรรมการ
- ประธานกรรมการอิสระ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
28 มีนาคม 2555

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

68 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์
(วิศวกรรมโยธา), University of Texas
at Austin สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม
โยธา), Stanford University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม
โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
0.00038
(15,000 หุ้น)

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2554 - 2557

• กรรมการ

• บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จากัด
(มหาชน)

• ประธานกรรมการ

• บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

• กรรมการสภาฯ

• สถาบันวิทยสิริเมธี

บริษัทอื่น
2554 - 2559
องค์กรอื่น
2558 - ปัจจุบัน

• หลักสูตร Board Matters and Trends

เอกสารแนบ 1 หน้า 1

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

(BMT) 4/2017
• การสัมมนา The Power of Culture:
From Performance Culture to
Winning Culture

เอกสารแนบ 1: รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

คณะกรรมการ ปตท.สผ.
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการ ปตท.สผ. มีกรรมการจานวนทั้งสิ้น 15 คน โดยมีรายละเอียดของกรรมการปัจจุบันจานวน 15 คน และกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ง ระหว่างปี 2562 จานวน 2 คน ดังนี้

251

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• Anti-Corruption: Leadership Role of
the Board
• Chairman Forum: “Clean Business:
What is the Chairman Role?” 1/2014
• หลักสูตร Role of the Chairman
Program (RCP) 35/2014
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 14/2002
กำรอบรมอื่นๆ

• CERAWeek 2019 in Houston, Texas
สหรัฐอเมริกา
• การเสวนาเชิงวิชาการ The 1st PLATTSPTT Day จัดโดย ปตท. และ Platts
McGraw Hill Financial
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุ่นที่ 15
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

เอกสารแนบ 1 หน้า 2

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

252

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน รุ่นที่ 1/2555 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน



รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

253

เอกสารแนบ 1 หน้า 3

นำยอัชพร จำรุจินดำ
- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
1 มกราคม 2556

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

66 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาตรี นิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

• เนติบัณฑิตไทย สานักอบรมศึกษา
กฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

• ไม่มี
กำรอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรการร่างกฎหมาย

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2555 - 2558

ตำแหน่ง

• กรรมการ
ในคณะกรรมการ
ด้านกฎหมาย

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• กรรมการ

• บริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จากัด

• กรรมการ
สาขาด้านกฎหมาย

• คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สคช.)

2560 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ

2560 - ปัจจุบัน

• กรรมการ
ในคณะกรรมการ
กากับดูแลความเสี่ยง

• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านกระบวนการยุติธรรม
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
• ธนาคารแห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน
2557 - ปัจจุบัน

• กรรมการ
• กรรมการ

2557 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

2546 - ปัจจุบัน

• กรรมการกฤษฎีกา

บริษัทอื่น
2556 - 2559
องค์กรอื่น
2560 - ปัจจุบัน

สาธารณรัฐอินเดีย

• ประกาศนียบัตรวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 46
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ
• สานักงานคณะกรรมการกากับและ
ส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
(คปภ.)
• สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)
• สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 4

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

254

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2558 - 2560

• กรรมการ

2556 - 2560

• กรรมการ
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
• กรรมการอานวยการ • โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง
• ประธานกรรมการ
• สานักงานคณะกรรมการกากับ
ในคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์

เม.ย. - ต.ค. 2559
2556 - 2558

• คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สคช.)

• กรรมการ

• การประปานครหลวง

2554 - 2557

• กรรมการนโยบาย
สถาบันการเงิน

• ธนาคารแห่งประเทศไทย

2554 - 2557

• กรรมการข้าราชการครู • สานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู
และบุคลากร
และบุคลากรทางการศึกษา
ทางการศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ

255

เอกสารแนบ 1 หน้า 5

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

2555 - 2557

พลเรือเอก ธนะรัตน์ อุบล
- รองประธานกรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการ
บรรษัทภิบาล
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
1 กันยายน 2557

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

65 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์
มหาบัณฑิต (การจัดการภาครัฐ
และภาคเอกชน)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(ไฟฟ้า) The National Defense
Academy of Japan ประเทศญี่ปุ่น
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Matters and Trends
(BMT) 4/2017

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

• Anti-Corruption: Leadership Role of
the Board

• หลักสูตร How to Develop a Risk
Management Plan (HRP) 9/2016

• หลักสูตร Risk Management for

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
2557 - 2558

• ประธานกรรมการ

• บริษัท อู่กรุงเทพฯ จากัด

เม.ย. - ก.ย. 2558

• กรรมการ

• บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จากัด

องค์กรอื่น
2558 - ปัจจุบัน
2557 - 2558
2557 - 2558

• นายทหารนอกราชการ • สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
• เสนาธิการทหารเรือ • กองทัพเรือ

เม.ย. - ก.ย. 2558

• หลักสูตร Strategic Board Master
Class (SBM) 1/2017

ตำแหน่ง

เม.ย. - ก.ย. 2558
2556 - 2557
2556 - 2557

• ประธาน
กรรมการบริหาร
• กรรมการ คณะกรรมการ
ควบคุมและพัฒนาการ
อุตสาหกรรมทหาร
• รองเสนาธิการทหาร
• ประธาน
กรรมการบริหาร
• ประธาน
กรรมการบริหาร

• โครงการเรือฟริเกต กองทัพเรือ
• กรมการอุตสาหกรรมทหาร
กระทรวงกลาโหม
• กองบัญชาการกองทัพไทย
• โครงการจัดหา ฮ.ลาเลียงกองทัพเรือ
• โครงการปรับปรุงเรือฟรีเกต
ชุด ร.ล.นเรศวร กองทัพเรือ

Corporate Leaders (RCL) 26/2016

เอกสารแนบ 1 หน้า 6

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

256

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• หลักสูตร Boards that Make
a Difference (BMD) 1/2016

• หลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) 1/2015

• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 204/2015
กำรอบรมอื่นๆ

• 22nd World Petroleum Congress (WPC)
เมืองอิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี

• หลักสูตร ผบ. กองกาลังผสมทางทะเล
ระดับนายพล มลรัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรความมั่นคงสาหรับผู้บริหาร

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ระดับสูง ณ APSS มลรัฐฮาวาย
สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
(ประเทศญี่ปุ่น) รุ่นที่ 45

• หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
รุ่นที่ 51 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
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เอกสารแนบ 1 หน้า 7

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

นำยเศรษฐพุฒิ สุทธิวำทนฤพุฒิ 54 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- กรรมการอิสระ
• Ph.D. (Economics), Yale University
- ประธานกรรมการบริหาร
สหรัฐอเมริกา
ความเสี่ยง
• M.Phil. (Economics), Yale University
- กรรมการสรรหา
สหรัฐอเมริกา
- กรรมการตรวจสอบ
• B.A. (Highest Honors) (Economics),
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
Swarthmore College สหรัฐอเมริกา
1 กันยายน 2557
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

• หลักสูตร Advanced Audit Committee
Program (AACP) 18/2015

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
2554 - ม.ค. 2561

• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 94/2012
กำรอบรมอื่นๆ

• CERAWeek 2019 in Houston, Texas
สหรัฐอเมริกา

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กรรมการ

• บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)

• กรรมการบริษัท และ
กรรมการผู้จัดการ

• บริษัท ดิแอดไวเซอร์ จากัด

องค์กรอื่น
2560 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

• คณะกรรมการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

• สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย
อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย

2557 - ปัจจุบัน

• กรรมการ
• ธนาคารแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
นโยบายการเงิน (กนง.)
• ประธาน
• สถาบันอนาคตไทยศึกษา
กรรมการบริหาร

• หลักสูตร Risk Management
Committee Program (RMP) 6/2015

ตำแหน่ง

2555 - 2560
2543 - 2560
2558 - 2559

• Visiting Professor of • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
Economics
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ที่ปรึกษาด้านวิชาการ • สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เอกสารแนบ 1 หน้า 8

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

พลตรี นิมิตต์ สุวรรณรัฐ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการสรรหา
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
1 กันยายน 2557

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

48 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์

(วิศวกรรมไฟฟ้า) (Communications
and Signal Processing) University of
Minnesota, Minnesota สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

• คณะทางาน
นายกรัฐมนตรี
• รองหัวหน้า

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์

(วิศวกรรมไฟฟ้า) Virginia Military
Institute สหรัฐอเมริกา
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

(Certification Authority, Digital
Signature) Course, Ottawa
ประเทศแคนาดา

• Electronic Commerce Course,

• นายทหาร
ฝ่ายเสนาธิการประจา
รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม

2560 - มี.ค. 2561
2559 - 2560

• ผู้บังคับการ
• นายทหารปฏิบัติการ

• กรมพัฒนาที่ 1 กองทัพบก
• ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร
สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2558 - 2559

• ผู้บังคับการ

• กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1
รักษาพระองค์ กองทัพบก

เอกสารแนบ 1 หน้า 9

259

Orlando, Florida สหรัฐอเมริกา

• สานักงานประสานภารกิจทางทหารกับ
กระทรวงการต่างประเทศ
ศูนย์ประสานภารกิจทางทหาร
สานักนโยบายและแผนกลาโหม
กระทรวงกลาโหม
• กระทรวงกลาโหม
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

• Public Key Infrastructure

• สานักนายกรัฐมนตรี

เม.ย. - ก.ย. 2561

• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 216/2016
กำรอบรมอื่นๆ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• Computer Emergency Response
Team, Carnegie Melon, Pittsburg,
Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
2553 - 2558

ตำแหน่ง
• รองผู้บังคับการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• กรมทหารปืนใหญ่ที่ 1
รักษาพระองค์ กองทัพบก

• National Crisis Management Course,
APCSS, Honolulu, Hawaii
สหรัฐอเมริกา

• โรงเรียนเสนาธิการทหารบก

หลักสูตรหลักประจาชุดที่ 83

• วิทยาลัยเสนาธิการทหาร
หลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม

• หลักสูตรผู้นายุคใหม่

ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 2
สถาบันพระปกเกล้า

เอกสารแนบ 1 หน้า 10

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

50 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- กรรมการ
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
บัณฑิต (Civil & Environmental
Engineering), Massachusetts
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
Institute of Technology (MIT)
1 ตุลาคม 2558
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
(Soil Mechanics)
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรม
โยธา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำยทวำรัฐ สูตะบุตร

ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

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

• กรรมการ
• กรรมการ

• บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)
• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• กรรมการ

• บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์
จากัด (หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
ภายใต้กระทรวงการคลัง)

• ผู้ตรวจราชการ
กระทรวง
• อุปนายก

• สานักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงพลังงาน
• สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

บริษัทอื่น
เม.ย. - ก.ค. 2558

องค์กรอื่น
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
2562 - ปัจจุบัน
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
• กรรมการ อ.ก.พ.
• สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
วิสามัญ
พลเรือน (ก.พ.)
• อนุกรรมการพัฒนา • สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ระบบราชการ เกี่ยวกับ
ราชการ (ก.พ.ร.)
การขับเคลื่อนระบบ
ราชการ 4.0

261

เอกสารแนบ 1 หน้า 11

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• Anti-Corruption: Leadership Role of
the Board
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 115/2009
• หลักสูตร Financial Statements for
Directors Program (FSD) 4/2009

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

กำรอบรมอื่นๆ

• Executive Program in International

•
•
•

•
•
•

Management, Stanford-NUS
(National University of Singapore)
Aug 2019
CERAWeek 2019 in Houston, Texas
สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรโฆษกกระทรวง สถาบัน
การประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
หลักสูตรผู้บริหารด้านหลักนิติธรรม
และการพัฒนา สถาบันเพื่อการยุติธรรม
แห่งประเทศไทย
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 10
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 24 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรตามโครงการ International
Leadership Program (ILP)
โดยรัฐบาลสหราชอาณาจักร

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2560 - ธ.ค. 2562

• นายกสมาคม
นักเรียนเก่า

2560 - พ.ย. 2562

• นายกสมาคมนักเรียน • สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
ทุนรัฐบาลไทย
พลเรือน (ก.พ.)
• ผู้อานวยการ
• สานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน
• โฆษกกระทรวง
• กระทรวงพลังงาน
พลังงาน
• รองปลัดกระทรวง
• กระทรวงพลังงาน
พลังงาน

2558 - ต.ค. 2561
2557 - ก.พ. 2561
2557 - 2558
2557 - 2558

• ประธานกรรมการ

2556 - 2557

• ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
พลังงาน

2552 - 2557

• รองอธิบดี

• สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

• สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เอกสารแนบ 1 หน้า 12

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

262

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• หลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

•

•

•

•
•

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

•

(e-GEP) รุ่นที่ 5 โดยสถาบันรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
หลักสูตร Advance Management
Program (AMP) สถาบัน INSEAD
สาธารณรัฐฝรั่งเศส (ทุนพัฒนา
ข้าราชการ สานักงาน ก.พ.)
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้า
และการพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 6
มหาวิทยาลัยหอการค้า
หลักสูตร TLCA Executive
Development Program (EDP)
รุ่นที่ 9 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 61
สานักงาน ก.พ.
ผู้นาคลื่นลูกใหม่ รุ่นที่ 3 สานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)
หลักสูตรนักบริหารพลังงานระดับสูง
รุ่นที่ 2 กระทรวงพลังงาน

263

เอกสารแนบ 1 หน้า 13

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• Infrastructure in a Market Economics,
Harvard University, Cambridge
สหรัฐอเมริกา

เอกสารแนบ 1 หน้า 14

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

264

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

63 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
- กรรมการ
• ปริญญาโท รัฐศาสตรมหาบัณฑิต
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กรรมการบรรษัทภิบาล
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
- กรรมการสรรหา
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
ลาดกระบัง
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
1 พฤศจิกายน 2558
กรรมกำรบริษัทไทย
นำยปิติพันธ์ เทพปฏิมำกรณ์

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ต.ค. 2561 - พ.ย. 2562

ก.พ. 2561
เม.ย. - พ.ย. 2562

พ.ค. - ก.ค. 2562

• ประธานกรรมการ
สรรหาและกาหนด
ค่าตอบแทน
• กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• กรรมการกากับ
และติดตามแผน
ยุทธศาสตร์
• ประธานกรรมการ
กิจการสัมพันธ์

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

พ.ค. 2561 - เม.ย. 2562

• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)

ม.ค. 2561 - เม.ย. 2562

• กรรมการ
ทรัพยากรบุคคล

• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
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เอกสารแนบ 1 หน้า 15

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

กำรอบรมอื่นๆ
• Strategic Human Resource
Management, Harvard University
สหรัฐอเมริกา
• NIDA – Wharton Executive
Leadership Program, The Wharton
School, University of Pennsylvania
สหรัฐอเมริกา

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• Anti-Corruption: Leadership Role of
the Board
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 138/2010
• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program (ACEP) 4/2012

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตร Senior Executive Program
(SEP) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ
ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและ
การเลือกตั้งระดับสูง (พตส.) รุ่นที่ 3
สานักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง
• PTT Executive Leadership Program,
General Electrics, Crotonville
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 19
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ส.ค. 2561 - เม.ย. 2562

• คณะอนุกรรมการ
• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
กากับดูแลโครงการ
ศูนย์ซ่อมบารุง
อากาศยานอู่ตะเภา
และโครงการพัฒนา
ธุรกิจของบริษัทฯ
ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา

มี.ค. - ส.ค. 2561

• กรรมการสรรหา
• บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน)
ผู้ดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้อานวยการ
ใหญ่
• ประธานเจ้าหน้าที่
• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ
• รองกรรมการผู้จัดการ • บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ใหญ่ ทรัพยากรบุคคล
และศักยภาพองค์กร

2558 - 2559

2553 - 2558

เอกสารแนบ 1 หน้า 16

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

266

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทอื่น
2557 - 2559

เม.ย. - ต.ค. 2559
2555 - 2558
2553 - 2558
2555 - 2557

• กรรมการ และประธาน • บริษัท Sakari Resources จากัด
กรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
• ประธานกรรมการ
• บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด
• ประธานกรรมการ
• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด
• ประธานกรรมการ
• บริษัท พีทีที ไอซีที โซลูชั่นส์ จากัด
• ประธานกรรมการ
• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด

องค์กรอื่น
• ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ

• โรงเรียนกาเนิดวิทย์ (KVIS)

ก.พ. 2561 - ปัจจุบัน

• ประธานกรรมการ

• สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

2558 - ปัจจุบัน

• กรรมการสภา
• สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)
กรรมการบริหาร และ
ประธานกรรมการ
บริหารงานบุคคล
• รองประธานกรรมการ • โรงเรียนกาเนิดวิทย์ (KVIS)

2560 - 2562
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เอกสารแนบ 1 หน้า 17

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

2562 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

2557 - 2562

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กรรมการ อ.ก.พ.
• สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
วิสามัญเกี่ยวกับ
พลเรือน (ก.พ.)
การพัฒนาระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคล

เอกสารแนบ 1 หน้า 18

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

268

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

54 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
คู่สมรส
0.00012
- กรรมการอิสระ
• ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตรดุษฎี
(4,587 หุ้น)
- ประธานกรรมการสรรหา
บัณฑิต Imperial College of Science
Technology and Medicine
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
สหราชอาณาจักร
1 สิงหาคม 2560
• ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
นำยบัณฑิต เอื้ออำภรณ์

• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 110/2009

ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
• กรรมการ

• บริษัท บ้านปูเพาเวอร์ จากัด (มหาชน)

องค์กรอื่น
2559 - ปัจจุบัน

• อธิการบดี

• จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ส.ค. - ก.ย. 2560

• กรรมการ

2559 - ปัจจุบัน
บริษัทอื่น
ไม่มี

2558 - 2559
2556 - 2559

• คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
ด้านพลังงาน
คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ • สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
ในคณะกรรมการ
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• คณบดี
• คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
ด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 6
(พ.ศ. 2558)
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน รุ่นที่ 3
(พ.ศ. 2557)

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• Temasek Foundation-NUS
Programme for Leadership in
University Management (2012)

เอกสารแนบ 1 หน้า 20

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

65 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท Master of Science
(Business Administration)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
• ปริญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต
1 กุมภาพันธ์ 2561
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นำงสำวเพ็ญจันทร์ จริเกษม
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

0.00025
(10,000 หุ้น)

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2559 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน
2554 - 2558

บริษัทอื่น
เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
มี.ค. 2561 - ปัจจุบัน
องค์กรอื่น
ธ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ประธาน
• บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
• บริษัท โอสถสภา จากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ • กลุม่ งานการเงินและการบัญชี
ใหญ่
บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
• ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ

• บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จากัด

• กรรมการอิสระ

• บริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จากัด

• อนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
พิจารณาหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการออกและ
เสนอขายหลักทรัพย์
ประเภทตราสารหนี้
ตราสารอนุพันธ์
และตราสารซับซ้อน

• คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Board Matters and Trends
(BMT) 6/2018
• หลักสูตร Risk Management Program
for Corporate Leaders Class (RCL)
13/2018
• หลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) 11/2018
• หลักสูตร Role of Chairman Program
(RCP) 36/2015
• หลักสูตร Advanced Audit Committee
Programs (AACP) 7/2012
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 113/2009

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 75/2008
กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน
• หลักสูตรภูมิพลังแผ่นดิน สาหรับผู้บริหาร
ระดับสูง รุ่นที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• หลักสูตร Senior Executive Program
No.77 (SEP 77) สถาบัน London
Business School (LBS)
• หลักสูตร Capital Market Academy
Leadership Program รุ่นที่ 4
สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

2560 - ปัจจุบัน

พ.ค. 2561 - ต.ค. 2562

เม.ย. 2561 - ต.ค. 2562
2559 - ธ.ค. 2561

ตำแหน่ง
• คณะที่ปรึกษา
ด้านการระดมทุน
และการกากับบริษัท
จดทะเบียน
• ประธานอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ
ด้านการเงินและ
การบัญชี
• กรรมการ
• คณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
เกี่ยวกับการปรับปรุง
การเงินและ
งบประมาณ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

• การรถไฟแห่งประเทศไทย

• การรถไฟแห่งประเทศไทย
• คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(อ.ก.พ.ร.)

เอกสารแนบ 1 หน้า 22

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

59 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
1 กันยายน 2561
• ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต
นำยชำญศิลป์ ตรีนุชกร
- กรรมการ

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน

• หลักสูตร Chartered Director Class

ส.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ม.ค. - ส.ค. 2561

(CDC) 10/2015

• หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP) 93/2011

• หลักสูตร Financial Statements for
Directors (FSD) 12/2011

2560 - ส.ค. 2561

Program (DCP) 85/2007
กำรอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 ปี 2558
สถาบันวิทยาการพลังงาน

2558 - ส.ค. 2561

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• กรรมการ
และเลขานุการ
คณะกรรมการ
• ประธานกรรมการ

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• ประธานเจ้าหน้าที่
เทคโนโลยี
และวิศวกรรม

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• กรรมการ

• บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน)

กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง และ
กรรมการสรรหา
และกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทน
• กรรมการ
• บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)
และกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

• หลักสูตร Director Certification

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ต.ค. - ธ.ค. 2560

• ประธานเจ้าหน้าที่
• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริหารความยั่งยืน

2559 - 2560

• รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่บริหารกลยุทธ์
กลุ่มธุรกิจปิโตรเลียม
ขั้นปลาย
• รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หน่วยธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่น
• กรรมการ
• รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กลยุทธ์องค์กร
• ผู้ช่วยกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน
Secondment
ในตาแหน่งรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
สายพาณิชยกิจ
และการตลาด

(วปอ.) รุ่นที่ 57 ปี 2557
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ต.ค. - ธ.ค. 2558

เม.ย. - ต.ค. 2558
2557 - 2558
2556 - 2557

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

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

เอกสารแนบ 1 หน้า 24

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

2555 - 2557

• กรรมการ

2554 - 2556

• ผู้ช่วยกรรมการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• บริษัท อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)
จากัด (มหาชน)
• บริษัท ไออาร์พีซี จากัด (มหาชน)

ผู้จัดการใหญ่ ปตท.
ปฏิบัติงาน
Secondment
ในตาแหน่งรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มธุรกิจท่าเรือและ
บริหารจัดการ
ทรัพย์สิน
• ประธานที่ปรึกษา

• สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. จากัด

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ

• บริษัท พีทีที ดิจิตอล โซลูชั่น จากัด
• บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จากัด

2558 - 2560

• ประธานกรรมการ

2558 - 2560

• ประธานกรรมการ

2557 - 2558

• ประธานกรรมการ

• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด
• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด
• บริษัท ปตท. กรีน เอ็นเนอร์ยี่
(ประเทศไทย) จากัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

บริษัทอื่น
2561 - ปัจจุบัน
2560 - ส.ค. 2561
เม.ย. - ธ.ค. 2560

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2555 - 2558

• กรรมการ

• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ โลจิสติกส์
จากัด

2555 - 2557

• กรรมการ

• บริษัท พีทีที โพลีเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง
จากัด

2555 - 2557
2554 - 2557
2554 - 2557

• บริษัท ระยอง อะเซทิลีน จากัด
• บริษัท เทคโนโลยี ไออาร์พีซี จากัด
• บริษทั ไออาร์พีซี โพลีออล จากัด

2554 - 2557

•
•
•
•

องค์กรอื่น
ส.ค. 2562 - ปัจจุบัน

• นายกสมาคม

2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน
2561 - ปัจจุบัน

•
•
•
•

2561 - มี.ค. 2562

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

• บริษัท รักษ์ป่าสัก จากัด
• สมาคมธรรมศาสตร์
ในพระบรมราชูปถัมภ์
• The PTIT Council of Trustees
• สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
• มูลนิธิไทย
• มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

Member
กรรมการและอุปนายก
กรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมความร่วมมือ
ภาคสังคม
• กรรมการ
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการประจา
คณะเศรษฐศาสตร์

เอกสารแนบ 1 หน้า 26

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ก.พ. 2561 - มี.ค. 2562

2560 - ส.ค. 2562

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กรรมการ
• มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณะกรรมการประจา
วิทยาลัยนวัตกรรม
• กรรมการ
• สมาคมธรรมศาสตร์
คณะกรรมการ
ในพระบรมราชูปถัมภ์

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
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เอกสารแนบ 1 หน้า 27

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

48 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท Master of Business
Administration (MBA), Shenandoah
University สหรัฐอเมริกา
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
1 พฤศจิกายน 2561
• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
นำยพชร อนันตศิลป์
- กรรมการ
- กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

(การเงิน) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน
ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2562 - ปัจจุบัน

• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) รุ่นที่ 221/2016
กำรอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง รุ่นที่ 23 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

เม.ย. 2561 - ต.ค. 2562
2560 - ก.ย. 2561
2559 - 2560

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 24
สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Financial Analysis, Haas
School of Business, University of
California at Berkeley สหรัฐอเมริกา

• หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์การบริหาร

ทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศ
รุ่นที่ 7 สานักงานปลัดบัญชีกองทัพบก

2558 - พ.ค. 2562
2558 - 2559

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• อธิบดี

• กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
คณะกรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
• กรรมการ
• อธิบดีกรมธนารักษ์
• รองปลัด
กระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ด้านรายจ่าย
และหนี้สิน
• กรรมการ
สลากกินแบ่งรัฐบาล
• ที่ปรึกษาด้านพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง

• ธนาคารออมสิน
• สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
• การรถไฟแห่งประเทศไทย
• กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
• กระทรวงการคลัง

• สานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กระทรวงการคลัง
• กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

เอกสารแนบ 1 หน้า 28

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

278

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตร
นักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 3
สานักงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือน

• หลักสูตรนักบริหารการทูต (นบท.)

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
มี.ค. - ธ.ค. 2558
2554 - 2558

ตำแหน่ง
• รองอธิบดี
• ผู้อานวยการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
• กองกากับและพัฒนาระบบเงินนอก
งบประมาณ กรมบัญชีกลาง
กระทรวงการคลัง

รุ่นที่ 3 กระทรวงการต่างประเทศ

• หลักสูตร Fundamentals of Public
Procurement สถาบัน United Nations
Development Programme: UNDP
ราชอาณาจักรเดนมาร์ก

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 46

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

• หลักสูตร WTO Advanced Regional

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

Workshop on Government
Procurement for Asia and Pacific
Economies สถาบัน World Trade
Organization: WTO สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน
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เอกสารแนบ 1 หน้า 29

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• หลักสูตรโครงการพัฒนาบุคลากรให้เป็น
นักบริหารมืออาชีพ สาหรับข้าราชการ
ระดับสูงกระทรวงการคลัง สถาบันวิจัย
นโยบายเศรษฐกิจการคลัง ร่วมกับ
Kellogg School of Management
และ Maxwell School of Citizenship
and Public Affairs และ Schulich
School of Business

เอกสารแนบ 1 หน้า 30

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

280

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

58 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• Master of Science (National
Development and Project Planning)
University of Bradford
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
สหราชอาณาจักร
16 มกราคม 2562
• Bachelor of Science (Mathematics
and Economics) University of Surrey
สหราชอาณาจักร
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
นำยเดชำภิวัฒน์ ณ สงขลำ
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

• ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ไม่มี
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ปัจจุบัน
2560 - ก.ย. 2562
2558 - 2560
2555 - 2558

ตำแหน่ง

• ผู้อานวยการ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• สานักงบประมาณ

• กรรมการโดยตาแหน่ง • สานักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
• กรรมการโดยตาแหน่ง • สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
• กรรมการโดยตาแหน่ง • คณะกรรมการสภาสถาบัน
พระปกเกล้า
• กรรมการโดยตาแหน่ง • กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ
• กรรมการโดยตาแหน่ง • คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
• รองผู้อานวยการ

• สานักงบประมาณ

• ที่ปรึกษา

• สานักงบประมาณ
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เอกสารแนบ 1 หน้า 31

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

กำรอบรมอื่นๆ
• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.)
รุ่นที่ 54 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
ระดับสูง (บยส.) รุ่นที่ 19 วิทยาลัย
การยุติธรรม สานักงานศาลยุติธรรม
• หลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ 1 สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ
• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย
(นธป.) รุ่นที่ 2 สานักงานศาลรัฐธรรมนูญ

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

57 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการเงินและการค้าระหว่างประเทศ
(เกียรตินิยมระดับ High Distinction)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
1 ตุลาคม 2562
Armstrong University สหรัฐอเมริกา
นำยอธิคม เติบศิริ
- กรรมการ
- กรรมการบริหารความเสี่ยง

• ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาบัญชี (วิชาเอกบัญชีต้นทุน
และการบริหารทางการเงิน)
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

2557 - ส.ค. 2562

• ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และ
กรรมการ/เลขานุการ
คณะกรรมการ/
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

• บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

2557 - ส.ค. 2562

• ประธานกรรมการ
• บริษัท ไทยลู้บเบส จากัด (มหาชน)
• รองกรรมการผู้จัดการ • บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ใหญ่หน่วยธุรกิจ
ปิโตรเคมีและการกลั่น

2558 - ส.ค. 2562
2557 - ส.ค. 2562

Program (DCP 125/2009)

• หลักสูตร Risk Management Program
for Corporate Leader (RCL 4/2016)

Program (RCP 41/2017)
กำรอบรมอื่นๆ

• การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Global Oil &
Gas Markets in Turmoil - Implications
for Thailand” สถาบันปิโตรเลียม
แห่งประเทศไทย

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ประธานเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ
• กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• กรรมการ

• หลักสูตร Director Certification

• หลักสูตร Role of the Chairman

ตำแหน่ง

2556 – ก.ย. 2557

• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน)
• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 32

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

282

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• การบรรยายพิเศษ 2018 PTIT Annual

•

•

•
•

•

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทอื่น
2557 - ก.ย. 2562

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ

• บริษัท ท็อป เอสพีพี จากัด
• บริษัท ไทยออยล์มารีน จากัด
• บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จากัด

• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ
• ประธานกรรมการ

• บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด
• บริษัท ลาบิกซ์ จากัด
• บริษัท ไทยพาราไซลีน จากัด

องค์กรอื่น
มี.ค. 2562 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(วาระปี 2561 - 2563)

พ.ค. 2561 - ปัจจุบัน

• คณะทางานเพื่อ

• ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

2557 - ส.ค. 2562
2557 - ส.ค. 2562
2557 - ส.ค. 2562
2557 - ส.ค. 2562
2557 - ส.ค. 2562

พิจารณารายการ
ที่อาจเข้าข่ายการเข้า
จดทะเบียนกับตลาด
หลักทรัพย์โดยอ้อม
ม.ค. 2555 - ปัจจุบัน

• กรรมการบริหาร
สถาบัน

• สถาบันวิทยาการพลังงาน
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

•

Dinner: Clean Energy and Smart
Transportation: Global Trend for
Sustainable World
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (ปริญญา
บัตร วปม.) รุ่นที่ 5 วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
หลักสูตรการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคงขั้นสูง (วปอ.มส.1)
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 17 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
Executive Education Program,
Harvard Business School Harvard
University สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 6
สถาบันวิทยาการพลังงาน
การบรรยาย เรื่อง “Anti–corruption :
Leadership Role of the Board”

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

65 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาเอก Doctor of Philosophy
(Accounting), New York University
สหรัฐอเมริกา
• ปริญญาบัญชีมหาบัณฑิต (การบัญชี)
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
1 ตุลาคม 2562
• ปริญญาบัญชีบัณฑิต (การบัญชี)
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นำงอังครัตน์ เพรียบจริยวัฒน์
- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาล

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

• หลักสูตร DCP Series 4/2019: “How to
Develop a Winning Digital Strategy”
• หลักสูตร Audit Committee Forum 2018:
Learn, unlearn and relearn – Audit
Committee in the Age of Disruption
• หลักสูตร Driving Company Success
with IT Governance (ITG 6/2017)
• หลักสูตร The Role of Chairman
(RCP 2008)

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น
2557 - ปัจจุบัน

2556 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

2551 - ปัจจุบัน

• ประธาน
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
• กรรมการอิสระ/
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

• บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

• คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง

• กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

• ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

• บริษัท ซีโอแอล จากัด (มหาชน)

• บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
2561 - ปัจจุบัน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตร Audit Committee Program
•
•
•
•

•

(ACP 2007)
หลักสูตร Director Certification
Program (DCP 2006)
หลักสูตร Director Accreditation
Program (DAP 2005)
หลักสูตร Monitoring the Internal Audit
Function
หลักสูตร Monitoring the System of
Internal Control and Risk
Management
หลักสูตร Anti-Corruption for Executive
Program

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

2561 - ปัจจุบัน

2561 - ปัจจุบัน

2559 - ปัจจุบัน

ตำแหน่ง

• คณะที่ปรึกษา
• สานักงานคณะกรรมการกากับ
ด้านเทคนิคมาตรฐาน
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
การรายงานทางการเงิน
และคณะที่ปรึกษา
ด้านการระดมทุนและ
การกากับบริษัท
จดทะเบียน
• กรรมการอิสระ/
• บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
กรรมการตรวจสอบ/
ประธานคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง
• กรรมการ/กรรมการ • บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์
ตรวจสอบ
จากัด (มหาชน)

2555 - ปัจจุบัน

• กรรมการตรวจสอบ

2545 - ปัจจุบัน

• คณะกรรมการ
มาตรฐานและนโยบาย
บัญชีภาครัฐ

• หลักสูตร Understanding Thailand Data
Protection Law and its Unintended
Consequence, ACIS Professional
Center Co., Ltd. (ACIS) (พ.ศ. 2562)

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ
สาธารณะแห่งประเทศไทย
(ไทยพีบีเอส)
• กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

กำรอบรมอื่นๆ

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตร Board Room: Transforming
Corporate Compliance into Corruptless Society โครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
(พ.ศ. 2561)
• หลักสูตร Understanding
Cryptocurrency, Blockchain, and
Digital Asset and the Opportunities in
Thailand บริษัท เคคิว คอนซัลติ้ง จากัด
(พ.ศ. 2561)
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน
• Certificate in International Financial
Reporting Standard (IFRS),
The Institute of Chartered Accountants
in England and Wales (ICAEW)

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

2535 - ปัจจุบัน

2561 - 2562

2557 - 2561
2540 - 2558

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ที่ปรึกษา/ผู้เชี่ยวชาญ • ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ประจาด้าน
การเปิดเผยสารสนเทศ
และมาตรฐาน
การบัญชี
• อนุกรรมการ
• การรถไฟแห่งประเทศไทย
ในคณะอนุกรรมการ
ด้านการเงินและ
การบัญชี
• กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
กรรมการตรวจสอบ
• รองศาสตราจารย์
คณะบริหารธุรกิจ

• สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

เอกสารแนบ 1 หน้า 36

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

286

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยพงศธร ทวีสิน
- กรรมการ
- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำร
1 ตุลาคม 2561

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

60 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
0.00255
• B.Sc. (Petroleum and Natural Gas (101,037 หุ้น)
Engineering), The Pennsylvania State
University สหรัฐอเมริกา

ช่วงเวลำ

บริษัทจดทะเบียน
ต.ค. 2561 – ปัจจุบัน

พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• รองกรรมการผู้จัดการ • บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)
ใหญ่ ปฏิบัติงาน
Secondment
ในตาแหน่งประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและ
กรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท ปตท.สารวจและ
ผลิตปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน)
• กรรมการผู้จัดการใหญ่ • บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
สารวจและผลิต
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
ปิโตรเลียม
และรักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กลุ่มงานบริหาร
การเปลี่ยนแปลงธุรกิจ
และองค์กร
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 223/2016
กำรอบรมอื่นๆ
• CERAWeek 2019 in Houston, Texas
สหรัฐอเมริกา
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 27
• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 7 สถาบันวิทยาการ
พลังงาน
• หลักสูตร Senior Executive Program
(SEP-19) รุ่นที่ 19 สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตรวิทยาลัยการทัพเรือ
•

•

•
•

รุ่นที่ 40/2551 สถาบันวิชาการทหารเรือ
ชั้นสูง
หลักสูตร PTT Group EVP Leadership
Development บริษัท ปตท. จากัด
(มหาชน)
PTT Executive Leadership, General
Electric, GE มลรัฐนิวยอร์ก
สหรัฐอเมริกา
Breakthrough Program for Senior
Executive, IMD
หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
(วปอ. 2556) วิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ม.ค. 2559 - ต.ค. 2560

ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2558

มิ.ย. 2555 - ธ.ค. 2557

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• ประธานเจ้าหน้าที่
• บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ปฏิบัติการ กลุ่มงาน
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
โครงการผลิตและ
สนับสนุนปฏิบัติการ
และรักษาการ
รองกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ กลุ่มงานสนับสนุน
ปฏิบัติการ
• รองกรรมการ
• บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
ผู้จัดการใหญ่
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
กลุ่มงานเทคโนโลยี
และพัฒนา
ความยั่งยืน
• บริษัท ปตท.สารวจและผลิต
• รองกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่
ปิโตรเลียม จากัด (มหาชน)
กลุ่มงาน
วิศวกรรมศาสตร์
และโครงการพัฒนา

บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
ไม่มี
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)
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กรรมกำรพ้นจำกตำแหน่งในปี 2562
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยวิรัตน์ เอื้อนฤมิต
- อดีตกรรมการ

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

57 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท Master of Business
Administration, with Emphasis
in Financial Management,
Pennsylvania State University,
Pennsylvania สหรัฐอเมริกา

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(ร้อยละ)
ไม่มี

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• เลขานุการ
คณะกรรมการ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• ประธานเจ้าหน้าที่

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ประจาประธาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
ปิโตรเลียม
ขั้นปลาย
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

• บริษัท ไทยลู้บเบส จากัด (มหาชน)

และประธานกรรมการ

• หลักสูตร Audit Committee Program
(ACP) 38/2012
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

• หลักสูตร Director Certification

Program (DCP) 8/2001

• บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

ผู้จัดการใหญ่

the Board

• หลักสูตร Director Certification

• ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารและกรรมการ

• Anti-Corruption: Leadership Role of

Program Update (DCPU) 5/2015

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

บริษัทจดทะเบียนอื่น

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
(วิศวกรรมไฟฟ้า) จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตร Ethical Leadership Program
(ELP) 7/2017
กำรอบรมอื่นๆ

• CERAWeek 2019 in Houston, Texas
สหรัฐอเมริกา

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• Thailand CG Forum: Governance as
a Driving Force for Business
Sustainability ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

• Advanced Management Program,

รุ่นที่ 184, Harvard Business School,
Harvard University สหรัฐอเมริกา

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน)

ความเสี่ยง
ต.ค. 2559 - ส.ค. 2562

• ประธานเจ้าหน้าที่

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจ
ปิโตรเลียมขั้นต้น
และก๊าซธรรมชาติ
พ.ค. 2557 - ก.ย. 2559

• ประธานเจ้าหน้าที่

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

บริหารการเงิน
ม.ค. - ก.ย. 2559

• กรรมการ

• บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน)

2557 - 2558

• กรรมการ

• บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด
(มหาชน)

พ.ย. 2554 - เม.ย. 2557

INSEAD Business School, INSEAD
Executive Education
สาธารณรัฐฝรั่งเศส

• Advanced Management Program

• กรรมการ
และกรรมการบริหาร

• หลักสูตรการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยสาหรับ
นักบริหารระดับสูง (ปปร.) รุ่นที่ 20
สถาบันพระปกเกล้า

ตำแหน่ง

• ผู้ช่วยกรรมการ

• บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

ผู้จัดการใหญ่
การเงินองค์กร
บริษัทอื่น
พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

• บริษัท ไทยออยล์ โซลเว้นท์ จากัด

เอกสารแนบ 1 หน้า 40

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(ร้อยละ)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 4 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรม
(บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 สถาบันพัฒนา
ข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(ร้อยละ)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

• กรรมการ
• บริษัท ลาบิกซ์ จากัด
และประธานกรรมการ

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

ต.ค. 2559 - 2562
2559 - 2560

• กรรมการ
และประธานกรรมการ
• กรรมการ
และประธานกรรมการ
• กรรมการ
และประธานกรรมการ
• กรรมการ
และประธานกรรมการ
• กรรมการ
และประธานกรรมการ
• กรรมการ
• ประธานกรรมการ

มิ.ย. - ต.ค. 2560
2557 - 2558

• ประธานกรรมการ
• กรรมการ

2555 - 2558

• กรรมการ

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

(นธป.) รุ่นที่ 6 วิทยาลัยศาลรัฐธรรมนูญ
(ม.ค. - ก.ย. 2561)

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

ความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.) รุ่นที่ 2
สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร
ในพระบรมราชูปถัมภ์
Program (EDP) รุ่นที่ 1
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย

• หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร
ภาครัฐร่วมเอกชน (วปรอ. 2556)
วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

พ.ย. 2561 - 2562

• บริษัท ท็อป เอสพีพี จากัด
• บริษัท ไทยพาราไซลีน จากัด
• บริษัท ไทยออยล์เพาเวอร์ จากัด
• บริษัท ไทยออยล์มารีน จากัด
• บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จากัด
• บริษัท Sakari Resources จากัด
• บริษัท พีทีที เอ็นเนอร์ยี่ รีซอร์สเซส
จากัด
• บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด
• บริษัท พีทีที อินเตอร์เนชั่นแนล
เทรดดิ้ง จากัด
• บริษัท สตาร์ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง
จากัด
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

• TLCA Executive Development

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• หลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย

• หลักสูตรการบริหารจัดการด้าน

ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตรนักบริหารระดับสูง
ด้านการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
และการลงทุน (วธอ.) รุ่นที่ 2
สถาบันวิทยาการธุรกิจและอุตสาหกรรม

• หลักสูตร GE Global Customer Summit
Crotonville

• Member, Beta Gamma Sigma
(US National Scholastic Honour
Society in Business)

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านวิทยาการ
พลังงาน (วพน.) รุ่นที่ 13
สถาบันวิทยาการพลังงาน

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• กรรมการสภา

• สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC)

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

• มูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม (PIN)

ต.ค. 2562 - ปัจจุบัน

• กรรมการ
• อุปนายก

• มูลนิธิพลังแห่งการเรียนรู้ (PLEARN)
• สมาคมกีฬาว่ายน้าแห่งประเทศไทย
(ส.ว.ท.)

ช่วงเวลำ
องค์กรอื่น

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน
ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• กรรมการผู้แทนบริษัท • สถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
(PTIT)

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

• องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน (TBCSD)

2561 - ปัจจุบัน
พ.ค. 2559 - ปัจจุบัน

• กรรมการ

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

• ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
สายงานส่งเสริม
การค้าการลงทุน
และสภาธุรกิจ

• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ส.ค. 2559 - ปัจจุบัน

• ที่ปรึกษา
นายกสมาคม
• ประธานกรรมการ
สภาธุรกิจไทยมาเลเซีย

• สมาคมนักศึกษาสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน (สวตท.)
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

2558 - ปัจจุบัน
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(ร้อยละ)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์ทำง
กำรถือหุ้น
ครอบครัวระหว่ำง
ในบริษัท
ผู้บริหำร
(ร้อยละ)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

2558 - ปัจจุบัน

• คณะอนุกรรมการ
ด้านการเงิน
และรูปแบบการลงทุน

• คณะกรรมการรถไฟไทย-จีนภายใต้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟ
ของประเทศไทย (คบร.)

2556 - ปัจจุบัน

• กรรมการ
• สมาคมการจัดการธุรกิจ
และกรรมการตรวจสอบ
แห่งประเทศไทย (TMA)

2560 - 2562

• อุปนายก

2557 - 2560

• กรรมการ
และเหรัญญิก

2558 - 2559

• กรรมการ

2558 - 2559

• ที่ปรึกษา
• สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการ
สายงานส่งเสริมและ
สนับสนุนอุตสาหกรรม

ช่วงเวลำ

• สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (สนจ.)
(วาระปี 2560-2562)
• มูลนิธิสถาบันเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์ระยอง (VISTEC)
และมูลนิธิโรงเรียนกาเนิดวิทย์ (KVIS)
• คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน
3 สถาบัน (กกร.)
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท
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นำงสำวปนัดดำ กนกวัฒน์
- อดีตกรรมการ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

70 คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• ปริญญาโท Master of Business
Administration (Finance & Banking),
North Texas State University
สหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กำรอบรมของสมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย

• หลักสูตร Board Matters and Trends
(BMT) 6/2018

• หลักสูตร Anti-Corruption: Leadership
Role of the Board

• หลักสูตร Directors Certification
Program Update (DCPU) 2/2014

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร
0.00076
(30,000 หุ้น)

ไม่มี

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทจดทะเบียนอื่น
เม.ย. 2561 - เม.ย. 2562

2557 - เม.ย. 2562

• กรรมการกากับดูแล
กิจการ
• กรรมการอิสระ

• บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
• บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

• กรรมการ
บรรษัทภิบาล
• กรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
• กรรมการตรวจสอบ

• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน)
• บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่
จากัด (มหาชน)
• บริษัท เอเซีย ไบโอแมส จากัด
(มหาชน)

2551 - เม.ย. 2562
2560 - เม.ย. 2561
2557 - เม.ย. 2561
2558 - 2560

2556 - 2557

Group (C-FG) 4/2013

2556 - 2557
2551 - 2557

(ACEP) 8/2013

• บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)

• กรรมการอิสระ
• ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
และกรรมการตรวจสอบ

Program (RMP) 4/2014

• หลักสูตร Anti-Corruption for Executive

• กรรมการตรวจสอบ

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

เม.ย. 2561 - เม.ย. 2562

• หลักสูตร Risk Management Committee
• หลักสูตร Anti-Corruption Focus

ตำแหน่ง

• กรรมการตรวจสอบ
• กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

• บริษัท ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จากัด
(มหาชน)
• ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)
• ธนาคารทิสโก้ จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 1 หน้า 44

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

• หลักสูตร Financial Institutions
Governance Program (FGP) 2/2011

• หลักสูตร Directors Certification
Program (DCP) 113/2009

• หลักสูตร Directors Accreditation

สัดส่วนกำรถือ ควำมสัมพันธ์
หุ้นในบริษัท ทำงครอบครัว
(ร้อยละ) ระหว่ำงผูบ้ ริหำร

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
บริษัทอื่น
ไม่มี
องค์กรอื่น
2557 - ม.ค. 2561

ตำแหน่ง

• อนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง

ชื่อหน่วยงำน/บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

• กองทุนบาเหน็จบานาญข้าราชการ

Program (DAP) 75/2008
กำรอบรมอื่นๆ

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)
รุ่นที่ 2 สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร Executive Program in

International Management, Stanford National University of Singapore
สาธารณรัฐสิงคโปร์
รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

• หลักสูตร Building, Leading &

Sustaining Innovation Organization,
Sloan School of Management,
Massachusetts Institute of
Technology (MIT) สหรัฐอเมริกา
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ไม่มี
ไม่มี
ไม่มี

หมายเหตุ ชื่อและจานวนกรรมการซึ่งมีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามหนังสือรับรองบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 คือ นายอธิคม เติบศิริ นายทวารัฐ สูตะบุตร และนายปิติพันธ์ เทพปฏิมากรณ์ สองในสามคนนีล้ งชื่อ
ร่วมกันและประทับดวงตราของบริษัท หรือ นายพงศธร ทวีสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ลงชื่อผู้เดียว

เอกสารแนบ 1 หน้า 46

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ประวัติการกระทาผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีย้อนหลัง
ก) การถูกพิพากษาว่ามีกระทาผิดทางอาญา หรืออยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องคดีอาญา
ข) การถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
ค) การเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอานาจควบคุมในบริษัทและห้างหุ้นส่วน
ที่ถูกพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์
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2.

ผูบ้ ริหาร
ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุนมีจานวน 19 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยพงศธร ทวีสิน
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
นำยวุฒิพล ท้วมภูมิงำม
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กากับดูแล
และบริหารการเปลี่ยนแปลง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท ระหว่ำงกรรมกำร
และผูบ้ ริหำร
(ร้อยละ)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ตำแหน่ง

มีรายละเอียดตามข้อ 1

59

•
•

B.Sc. (Material Science),
Chulalongkorn University
M.E. (Chemical
Engineering),
Chulalongkorn University

0.0004
(15,650 หุ้น)

ไม่มี

ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน

ม.ค. - ธ.ค. 2562
ต.ค. - ธ.ค. 2561

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กากับดูแล และ
บริหารการเปลี่ยนแปลง
• ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กลุ่มงานโครงการผลิตและบริหารซัพพลายเชน
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
•

ส.ค. - ก.ย. 2561

•

ม.ค. - ก.ค. 2561

•

ม.ค. 2558 - ธ.ค. 2560 •

ปตท.สผ.

กลุ่มงานโครงการผลิต
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการต่างประเทศ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา และ
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการพัฒนา
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการผลิตนอกชายฝั่ง ประเทศไทย

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ต.ค. 2561

ปตท.สผ.

นำยมนตรี ลำวัลย์ชัยกุล
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานโครงการผลิต

อำยุ
(ปี)
55

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•

B.Sc (Physics),
Chiang Mai University

•

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

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
และผู้บริหำร
ไม่มี
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานโครงการผลิต
ต.ค. 2560 - ธ.ค. 2562 • รองกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ส.ค. - ธ.ค. 2561
• Project Champion โครงการ Spend Smart
พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 • รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
หน่วยงานธุรกิจใหม่
ต.ค. 2559 - ก.ย. 2560 • รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
ก.ย. - ต.ค. 2559
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการระหว่างประเทศ
ก.ค. - ส.ค. 2559
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดกลุ่มงาน
โครงการผลิตและสนับสนุนปฏิบัติการ
ก.ค. 2556 - ก.ค. 2559 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการออสเตรเลีย
ปฏิบัติงานสมทบ ตาแหน่ง General Manager
บริษัท พีทีทีอีพี ออสตราเลเซีย จากัด
ประเทศออสเตรเลีย

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
0.0008
(32,050 หุ้น)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยกนก อินทรวิจิตร
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ

นำยชยงค์ บริสุทธิ์สวัสดิ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงาน
วิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา

อำยุ
(ปี)
58

52

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•

•

B.Sc. (Geology),
Chiang Mai University

B.E. (Petroleum),
Chulalongkorn University

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
และผู้บริหำร
ไม่มี
ต.ค. 2561 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
ก.ค. - ก.ย. 2561
• รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานธรณีศาสตร์และการสารวจ
ม.ค. 2559 - มิ.ย. 2561 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานธรณีศาสตร์และเทคโนโลยี
พ.ย. 2557 - ธ.ค. 2558 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานโครงการสารวจ
0.0014
ไม่มี
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และการพัฒนา
(55,096 หุ้น)
พ.ย. 2561 - ธ.ค. 2562 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานบริหารการเปลี่ยนแปลงธุรกิจและองค์กร
สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
0.0010
(41,531 หุ้น)

ต.ค. 2561

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

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

299

เอกสารแนบ 1 หน้า 49

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 • รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ และมอบหมายให้
ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง Project Champion
โครงการ SPEND SMART
ก.ย. 2559 - ต.ค. 2560 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน
ปตท.สผ.
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
และมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่ง
Project Champion โครงการ SPEND SMART
ม.ค. 2558 - ส.ค. 2559 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปตท.สผ.
โครงการผลิตบนฝั่ง - ประเทศไทย

นำยสุขสันต์ องค์วิเศษ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ

อำยุ
(ปี)
55

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•

B.E. (Chemical),
University of Newcastle,
Australia

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
และผู้บริหำร
ไม่มี
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานสนับสนุนปฏิบัติการ
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
มิ.ย. - ธ.ค. 2562
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาและปฏิบัติการหลุมเจาะ
ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562 • รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์
การพัฒนาและปฏิบัติการหลุมเจาะ
มี.ค. 2560 - ต.ค. 2561 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
• รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาเอ็ม 3
เม.ย. - ก.ย. 2561
ก.ค. 2559 - ก.พ. 2560 • รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานวิศวกรรมและก่อสร้าง
ม.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 • ผู้จัดการอาวุโส โครงการพัฒนาแอลจีเรีย

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

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
0.0007
(27,681 หุ้น)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำงนำถฤดี โฆสิตำภัย
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ

อำยุ
(ปี)
54

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•

B.E. (Petroleum),
Chulalongkorn University

•

M.BA (Business
Administration), Sasin
Graduate Institute of
Business Administration
Chulalongkorn University

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
0.0030
(117,457 หุ้น)

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

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
และผู้บริหำร
ไม่มี
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
มิ.ย. - ธ.ค. 2562
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตาม
นโยบาย
ต.ค. 2561 - พ.ค. 2562 • รักษาการ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกิจการองค์กรและกากับการปฏิบัติตาม
นโยบาย
ต.ค. - ธ.ค. 2561
• รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์
พ.ย. 2560 - ก.ย. 2561 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการระหว่างประเทศ
ก.ค. - พ.ย. 2560
• รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
โครงการระหว่างประเทศ
พ.ค. 2559 - มิ.ย. 2560 • ผู้จัดการอาวุโส ปฏิบัติงานตาแหน่ง Project
Manager โครงการ SAVE to be SAFE
ม.ค. 2558 - เม.ย. 2559 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายแผนกลยุทธ์
ก.พ. - ธ.ค. 2557
• ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายวางแผนโครงการต่างประเทศ

นำยสัมฤทธิ์ สำเนียง
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
(เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
สูงสุดในสายงานการเงินและบัญชี)

อำยุ
(ปี)
55

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•

•

M.BA (Business
Administration),
Kasetsart University
B.Sc. (Accounting),
Thammasat University

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.

2559 - 2561

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.

2557 - 2558

กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
• ผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์และนโยบายการเงิน

ปตท.

กำรอบรม

• หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง
•
•
•

•
•

สถาบันวิทยาการตลาดทุน
(วตท.) รุ่นที่ 29
หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 5
Executive Development
Program รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัท
จดทะเบียนไทย (TLCA)
Director Certification
Program (Class 180/2013)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD)
Leadership Development
Program-Center for
Creative Leadership (CCL)
หลักสูตรสัมมนาผู้บริหารธนาคาร
และสถาบันการเงิน (FINEX 21)
สมาคมสถาบันการศึกษาการ
ธนาคารและการเงินไทย

เอกสารแนบ 1 หน้า 52

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
(ร้อยละ)
และผูบ
้ ริหำร
0.0002
ไม่มี
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
(7,000 หุ้น)
กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำงสุจิตรำ สุวรรณสินพันธุ์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

นำยยงยศ ครองพำณิชย์
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงานสมทบที่
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

อำยุ
(ปี)
59

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•

•

59

•
•

B.E. (Chemical),
King Mongkut Institute of
Technology Thonburi

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
0.0027
(106,765 หุ้น)

M.E. (Energy Technology),
Asian Institute of Technology

B.Sc. (Accounting),
Chulalongkorn University

0.0027
(106,445 หุ้น)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
และผู้บริหำร
ไม่มี
ม.ค. 2563 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สังกัดประธาน
เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
ต.ค. 2559 - ธ.ค. 2562 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานสมทบ
ในตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการ
บริษัท พีทีที โกลบอล แอลเอ็นจี จากัด
ธ.ค. 2558 - ต.ค. 2559 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลุ่มงานกลยุทธ์และพัฒนาธุรกิจ
2554 - พ.ย. 2558
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานกลยุทธ์องค์กร
ไม่มี
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติงานสมทบ

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.
พีทีที โกลบอล
แอลเอ็นจี
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.

ตาแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
กลยุทธ์และบริหารการเงินองค์กร
บริษัท ปตท. จากัด (มหาชน)

M.Sc. (Accounting),
Thammasat University
ต.ค. - ธ.ค. 2561

• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

กลุ่มงานการเงินและการบัญชี
• รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานการเงิน
ก.ค. 2557 - ก.ย. 2561 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
ม.ค. 2556 - มิ.ย. 2557 • ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงินและกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

ต.ค. - ธ.ค. 2561

นำงสำวจรูญศรี วันเกิดผล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานบัญชี
(เป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบ
โดยตรงในการควบคุมดูแลการทา
บัญชี)

อำยุ
(ปี)
54

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•
•
•

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
บริหารธุรกิจบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก

กำรอบรม
• หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 6
• หลักสูตร Director Certification
Program (DCP) 220/2016
• EP LEAD III Leadership
Development Program โดย IMD
• TLCA Executive
Development Program โดย
สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
กำรอบรมกำรพัฒนำควำมรู้
ต่อเนื่องด้ำนบัญชีปี 2562
• สรุปการเปลี่ยนแปลงและ
ประเด็นที่สาคัญของ TFRS
(ฉบับปรับปรุง 2562) สาหรับ
สมาชิกและบุคคลทั่วไป รุ่นที่
1/2562 – ชั่วโมง CPD
ผู้ทาบัญชี (การบัญชี) 6 ชั่วโมง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
และผู้บริหำร
ไม่มี
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
ต.ค. - ธ.ค. 2561
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
และรักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
ก.ค. 2559 - ก.ย. 2561 • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี
ต.ค. 2558 - มิ.ย. 2559 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบ
บัญชี และรักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผูจ้ ัดการใหญ่
สายงานบัญชี
เม.ย. 2558 - ต.ค. 2558 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบ
บัญชี
ก.ค. 2557 - มี.ค. 2558 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
และรักษาการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
ก.ค. 2556 - มิ.ย. 2557 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร

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

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
0.0018
(73,228 หุ้น)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

อำยุ
(ปี)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•

•

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ

ตำแหน่ง

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

ความแตกต่างชั่วคราวที่ใช้
บันทึกบัญชีภาษีเงินได้รอตัด
(TAS12) รวมถึง update
มาตรฐานบัญชี PAEs และ
NPAEs – ชั่วโมง CPD
ผู้ทาบัญชี (การบัญชี) 7 ชั่วโมง
PwC Thailand's 2019
Symposium: Connecting
the dots: Managing
corporate challenges in
2020 and beyond – Financial
Reporting Update – ชั่วโมง
CPD ผู้ทาบัญชี (การบัญชี)
6.30 ชั่วโมง
IFRS Masterclass: Updates
and Practical Applications
2019/2020

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

•

สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท ระหว่ำงกรรมกำร
(ร้อยละ)
และผูบ้ ริหำร

เป็นผู้ทาบัญชีที่มีคุณสมบัติ
และเงื่อนไขของการเป็นผู้ทาบัญชี
ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดในประกาศ
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
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นำงชนมำศ ศำสนนันทน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานการเงิน

นำงเนตรสุดำ ผูกเกษร
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย

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

อำยุ
(ปี)
50

54

56

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•

B. BA. (Business
Administration),
Chulalongkorn University

•

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

•

B.Sc. (Economics),
Chulalongkorn University

•

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

•

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

•

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ควำมสัมพันธ์
ทำงครอบครัว
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
และผู้บริหำร
ไม่มี
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน • ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน
เม.ย. - ธ.ค. 2561
• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานตรวจสอบ
ม.ค. - เม.ย. 2561
• รักษาการ ผูช้ ่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ
ก.ค. 2557 - ธ.ค. 2560 • ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
ม.ค. 2553 - มิ.ย. 2557 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการเงิน

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

0.0017
(66,005 หุ้น)

ไม่มี

ส.ค. 2560 - ปัจจุบัน • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายประกันภัย
ก.พ. 2554 - ก.ค. 2560 • ผู้จัดการ แผนกประกันภัย

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

-

ไม่มี

พ.ค. 2560 - ปัจจุบัน

ปตท.สผ.
ศูนย์บริหารเงิน

• ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานการเงิน

มอบหมายให้ปฏิบัติงานในตาแหน่ง
Managing Director
ต.ค. 2559 - เม.ย. 2560 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารเงิน
2554 - ก.ย. 2559
ผู้จัดการอาวุโส สังกัดกลุ่มงานการเงินและ
การบัญชี ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง
ผู้จัดการฝ่ายบริหารองค์กรและการเงิน

ปตท.สผ.
เอนเนอร์ยี่
คอมเพล็กซ์

เอกสารแนบ 1 หน้า 56

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)
0.0011
(45,411 หุ้น)
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ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นำยเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน

อำยุ
(ปี)
51

•
•

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม

สัดส่วน
กำรถือหุ้น
ในบริษัท
(ร้อยละ)

B.Sc. (Accounting),
Thammasat University

0.0011
(45,215 หุ้น)

ควำมสัมพันธ์
ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ทำงครอบครัว
ระหว่ำง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
กรรมกำรและ
ผู้บริหำร
ไม่มี
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีการเงิน
ม.ค. 2562

M.Sc. (Business
Administration),
Thammasat University

• รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส

ก.ค. 2558 - ธ.ค. 2561 •

ก.พ. 2557 - มิ.ย. 2558 •

นำงสำวประถมำภรณ์ ดีศีลธรรม
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร

47

•

0.0013
(53,249 หุ้น)

ไม่มี

เม.ย. 2561 - ปัจจุบัน
ม.ค. - เม.ย. 2561
มิ.ย. - ธ.ค. 2560

•
•
•

เม.ย. 2559 - พ.ค. 2560 •

ม.ค. - มี.ค. 2559
•
ก.ค. 2556 - ธ.ค. 2558 •

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ฝ่ายบริหารอาคารและบริการธุรกิจ
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ โครงการเมียนมา
ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง Myanmar Business
Support บริษัท PTTEP International Limited
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจัดการ
สารสนเทศ
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
นักบัญชีอาวุโส โครงการผลิตนอกชายฝั่งประเทศไทย
นักบัญชีอาวุโส ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่ง
ผู้จัดการ การเงินและการบัญชี บริษัท พีทีทีอีพี
ออสตราเลเซีย จากัด ประเทศออสเตรเลีย
นักบัญชีอาวุโส
ผู้จัดการ แผนกบัญชีกลุ่ม

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

•

B.Sc. (Accounting),
Chulalongkorn University
M.Sc. (Business
Administration),
Thammasat University

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ

นำงมนไศล ทองสำริ
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี

นำงสำวนุชอนงค์ แสงแก้ว
รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและแผนการเงินองค์กร

นำงญำดำ วุฒิวร
รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี

อำยุ
(ปี)
53

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•
•

42

•
•

40

B.B.A. (Accounting),
Assumption University
M.B.A. (Financial),
Assumption University

B.Sc. (Economic Law),
Chulalongkorn University
B.Sc.(Accounting),
Thammasat University

•

M.PA. (Accounting),
The University of Texas at
Austin

•

LL.B (Law),
Thammasat University
LL.M (Law),
University of London
LL.M (Law),
Northwestern University

•
•

0.000001
(50 หุ้น)

ไม่มี

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน • รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี
ส.ค. 2558 - ส.ค. 2562 • ผู้จัดการ แผนกวางแผนภาษี

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
(ร้อยละ)
และผูบ้ ริหำร
0.0025
ไม่มี
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน • ผู้จัดการอาวุโส
(100,480
ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
ธ.ค. 2559 - มิ.ย. 2562 • ผู้จัดการ
หุ้น)
แผนกบัญชีโครงการผลิตนอกชายฝั่ง-ประเทศไทย
เม.ย. - พ.ย. 2559
• ผู้จัดการ แผนกบัญชีลูกหนี้
ก.ค. 2556 - มี.ค. 2559 • ผู้จัดการ แผนกบัญชีร่วมทุน
0.0001
ไม่มี
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน • รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส
(4,605 หุ้น)
ฝ่ายตลาดทุนและแผนการเงินองค์กร
ก.ค. - ธ.ค. 2562
• รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
พ.ย. 2561 - มิ.ย. 2562 • ผู้จัดการ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
พ.ค. 2554 - เม.ย. 2558 • ผู้จัดการ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์
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ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ผู้บริหารของ ปตท.สผ. ตามนิยามของคณะกรรมการกากับตลาดทุน ที่พ้นจากตาแหน่งหรือโยกย้ายระหว่างปี 2562 มีจานวน 3 คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำยชัชวำล เอี่ยมศิริ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

อำยุ
(ปี)
60

(เกษียณอายุ)

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•

•

B.Sc. (Mathematics),
Imperial Collage of Science
and Technology University of
London
M.Sc. (Operation Research),
London School of Economics
and Political Science,
University of London, United
Kingdom

ควำมสัมพันธ์
สัดส่วน
ทำงครอบครัว
กำรถือหุ้น
ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ในบริษัท (%)
และผู้บริหำร
0.0005
ไม่มี
ต.ค. - ธ.ค. 2562
(19,287 หุ้น)

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
ปตท.สผ.

ตำแหน่ง
• รองกรรมการผู้จัดการใหญ่

สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
ก.พ. 2558 - ก.ย. 2562 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ปฏิบัติงานสมทบในตาแหน่งกรรมการผู้จัดการ
บริษัท ปตท. จาหน่ายก๊าซธรรมชาติ จากัด
ส.ค. 2557 - ม.ค. 2558 • รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
สังกัดประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท. เอ็นจีดี

ปตท.สผ.

IOD: DCP 91 (2007)

(โยกย้าย)

•
•

B.Sc. (Accounting),
Chulalongkorn University
M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

-

ไม่มี

ก.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

ปตท.สผ.

สายงานเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งเลขานุการบริษัท
พ.ค. 2558 - ส.ค. 2562 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายภาษี

ปตท.สผ.

ต.ค. 2561 - มิ.ย. 2562 • รักษาการ ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายนโยบายและบริหารระบบบัญชี
ม.ค. 2557 - เม.ย. 2558 • ผู้จัดการ มาตรการภาษี

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร
ผู้มีอำ�นาจควบคุมของบริษัท และเลขานุการบริษัท

นำงมณีญำณ์ ศรีสุขุมบวรชัย
45
รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานเลขานุการบริษัท ปฏิบัติหน้าที่
ในตาแหน่งเลขานุการบริษัท

นำงสำวกำญจนันท์ ปำณำนนท์
ผู้จัดการอาวุโส
สังกัดโครงการมาเลเซีย
ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง
Vice President, Business Support
ที่บริษัท PTTEP Sarawak Oil Limited
ประเทศมาเลเซีย
(โยกย้าย)

อำยุ
(ปี)
49

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ/
กำรอบรม
•
•

B.Sc. (Accounting),
Thammasat University
M.Sc. (Business Administration),
Thammasat University

ชื่อหน่วยงำน/
บริษัท/
ประเภทธุรกิจ
PTTEP
Sarawak Oil
Limited

ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
สัดส่วน
ควำมสัมพันธ์
กำรถือหุ้น ทำงครอบครัว
ในบริษัท ระหว่ำงกรรมกำร
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง
(ร้อยละ)
และผู้บริหำร
0.0014
ไม่มี
ก.ค. 2562 - ปัจจุบัน • ผู้จัดการอาวุโส สังกัดโครงการมาเลเซีย
(56,604 หุ้น)
ปฏิบัติงานสมทบตาแหน่ง
Vice President, Business Support
บริษัท PTTEP Sarawak Oil Limited
ประเทศมาเลเซีย
ม.ค. 2561 - ก.ค. 2562 • ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุนและนักลงทุนสัมพันธ์
เม.ย. 2558 - ธ.ค. 2560 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบัญชีบริหาร
ม.ค. 2557 - มี.ค. 2558 • ผู้จัดการ นโยบายบัญชี
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ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
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เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเกีย่ วกับกรรมการของบริษทั ยอยและบริษทั รวม1
1.

บริษทั ยอย: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. มีบริษัทยอย จํานวน 81 บริษัท

PTTEP AB

PTTEP AAA

PTTEP AAO

PTTEP AT

PTTEP AAS

MTA

TTI

PTTEP SBO

PTTEP SKO

PTTEP BL

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14 15

นายวุฒิพล ทวมภูมิงาม
นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์

/

/

/

/

นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
Mr. Ryan Hartfield
นายพีระพงศ หาญศักดิ์วงศ
Ms. Sirlene Santos Brêtas de Noronha
Mr. José António da Cruz Mendes e
Souza
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/

/
/
/
/
/

/

/

PBO

PTTEP AP

1

PBL

PTTEP AO

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุม ปตท.สผ.)

PTTEP AU

บริษัทยอย

/
/
/

/

/

/

หมายเหตุ: / = กรรมการ

1

ประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการกําหนดบทนิยามในประกาศเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย

เอกสารแนบ 2 หนา 1

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2562

CEMROL

PTTEP FH

PTTEP HK

PTTEP HKO

PTTEP MENA

PTTGLI

CEKL*

PTTEPO

PTTEPH

SHL

PTTEP IH

17

PTTEP MZA1

นางรัชฎา เลิศวณิชยวัฒนา
Mr. Don Greenfield
นางสาวนุชอนงค แสงแกว
นายชัยพล จิรากร
Ms. Stella Kattashi
นางสาวมณฑณา ใจอุน
นางสาวฉวีวรรณ จิระราชวโร
นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นายวุฒิพล ทวมภูมิงาม
นายนภสิทธิ์ ชัยวรรณคุปต
นายอนุสรณ เทพจิตรา
นางสาวประถมาภรณ ดีศีลธรรม
นายลักษณ ธนาสมหวัง
* อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท
นายสรพล อัศวเทวาเกียรติ
นายพลสันต กุลละวณิชย
นายนพดล ชินบุตร
นางมนไศล ทองสาริ

16
/
/

CEEAL

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุม ปตท.สผ.)

PTTEP CIF

บริษัทยอย

PTTEP CA
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18
/

19
/

20
/

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

/

/

/

/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/

หมายเหตุ: / = กรรมการ

เอกสารแนบ 2 หนา 2

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

313

แบบ 56-1 ประจําป 2562

JV Marine

PTTEP NL

ATL

PTTEP SVPC

PTTEP SD

PTTEP AG

PTTEP HV

PTTEP HL

PTTEP KV

PTTEP SV

PTTEP SA

PTTEP SMD

PTTEP ML

นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายกรินทรชัย หัตถกรรม
นายสุขสันต องควิเศษ
นายวุฒิพล ทวมภูมิงาม
นายเดนกี ธัชชัยชวลิต
นายนพดล พิณพิพัฒน
นายปยะ สุขุมภาณุเมศร
นายกิตติศักดิ์ หิรัญญะประทีป
นายพลสันต กุลละวณิชย
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นายพีระพงศ ไชยลาโภ
นายพรเทพ คงคาเพชรวรรณ
นายอนันท ชลชวลิต
นายประวัติ ทองอินทร

PTTEP AI

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุม ปตท.สผ.)

PTTEP ID

บริษัทยอย

31
/
/

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

/
/

/

/

/

/

/

/

/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/

/

/
/
/

หมายเหตุ: / = กรรมการ

เอกสารแนบ 2 หนา 3

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2562

นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายกรินทรชัย หัตถกรรม
นายอนันท ชลชวลิต
นายดิเรก หวังอุดมสุข
Mr. António José da Costa Silva
* อยูระหวางดําเนินการปดบริษัท
Mr. Fernando António da Silva Barata
Alves
Mr. Alfredo Coelho Ferreira dos Santos
นายนพดล พิณพิพัฒน
นายปยะ วิจิตรจรรยา
นายวุฒิพล ทวมภูมิงาม
นายฉลองรัฐ ยะอนันต
นางรัชฎา เลิศวณิชยวัฒนา
Mr. Ronald Posthumus
Vistra Management Services
(Netherlands) B.V.
Mrs. Yvonne Maria Wimmers-Thenus
Mr. Marinus Carel Eduard van Gendt

PANG

POGHC*

PTTEP MEP

CPOC

PTTEP NH

PTTEP BI

PTTEP NC

NATUNA

PHBV

PEC

POC

47
/
/

PKC

46
/
/

PBC

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุม ปตท.สผ.)

PTTEP SM

บริษัทยอย

PTTEP SS
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48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

/
/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/
/
/

/
/
/

/
/
/

/

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/
/
/

/
/
/
/
/
/

/
/
/

หมายเหตุ: / = กรรมการ

เอกสารแนบ 2 หนา 4

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

แบบ 56-1 ประจําป 2562

EnCo

PTTGL

/

EP-Tech

/

PTTEP ED

/

PTTEP EH

/

PTTEP BC

/

Orange

/

PTTEPS

63
/
/
/

PTTEP G7

62
/
/
/

PTTEPI

PSP

61
/
/
/

PTTEP TC

PSC

นายอนันท ชลชวลิต
นายดิเรก หวังอุดมสุข
Mr. António José da Costa Silva
Mr. Fernando António da Silva Barata
Alves
Mr. Alfredo Coelho Ferreira dos Santos
นายอดิศร สมาธิมานันท
นายพุฒิกานต เอารัตน
นางชนมาศ ศาสนนันทน
นายอนุตรา บุนนาค
นายชยงค บริสุทธิ์สวัสดิ์
นายจุฬา มานนท
นายเดนกี ธัชชัยชวลิต
นายวีระวัฒน อวมสรอย
นายนพดล ชินบุตร
นายนิรันดร โรจนสมสิทธิ์
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายธีรพล พูนศิริ
นายฉลองรัฐ ยะอนันต
นายสุขสันต องควิเศษ
นางสาวคณิตา ศาศวัตายุ
นายกิจชัย ปติวิวฒ
ั น
นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์
นายธนสิทธิ์ วิชัยไพโรจนวงศ
นายอนุสรณ วุฒิเจริญ
นางสาวจรูญศรี วันเกิดผล
นายวุฒิพล ทวมภูมิงาม
นายมนตรี ลาวัลยชัยกุล

PGC

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุม ปตท.สผ.)

PTTEP Services

บริษัทยอย

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

/
/
/
/
/
/

/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ: / = กรรมการ
เอกสารแนบ 2 หนา 5
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รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

แบบ 56-1 ประจําป 2562

นายบัณฑิต เอื้ออาภารณ
นายบัณฑิต พัฒนศักดิ์
นางชนมาศ ศาสนนันทน
นางรัชฎา เลิศวณิชยวัฒนา
นายอนันท ชลชวลิต
นายอนุตรา บุนนาค
นายนพดล ชินบุตร
PTTEP FH
PTTEP ID
APICO
Mr. Dwight C. Johnson

PTTEP SP

APICO

APICO KH

76
/
/
/

Cove

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุม ปตท.สผ.)

APICO KL

บริษัทยอย

ARV

316

77

78

79

80

81

/
/
/
/
/
/
/
/

หมายเหตุ: / = กรรมการ

เอกสารแนบ 2 หนา 6

รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ
ของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม

แบบ 56-1 ประจําป 2562
2.

บริษทั รวม: ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปตท.สผ. มีบริษัทรวม จํานวน 20 บริษัท

นายชยงค บริสุทธิ์สวัสดิ์
นายเสริมศักดิ์ สัจจะวรรณกุล
นายเดนกี้ ธัชชัยชวลิต
นายปยะ สุขุมภาณุเมศร
นางปริยฉัตร อุนคานนท*
นายศิริพงษ เฟองลิขิต
Mr. António José da Costa Silva
Mr. Fernando António da Silva Barata
Alves
นายอนันท ชลชวลิต
นางพัชรา รมยะนันทน
นางสาวกาญจนันท ปาณานนท

MGTC

Erawan FSO Bahamas

SPSE

POHOL

PDO

OLNG

AGP

MZ LNG 1

MOZ LNG1 Holding

MOZ LNG1 Financing

1
/

B8/32 Partners

รายชื่อกรรมการ
(เฉพาะกรรมการของกลุม ปตท.สผ.)

PTT Digital

บริษัทรวม

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

/
/

/
/
/
/
/

/

/

/

/
/
/
/

หมายเหตุ: / = กรรมการ
* = Alternate Director
มี 8 บริษัท ไมมีกรรมการที่เปนตัวแทนของ ปตท.สผ. ไดแก
(1) TPC, Asia Pacific Marine Service และ PL9SB กํากับดูแลโดยผานทางการเปนผูถอื หุน
(2) HV JOC, HL JOC, GBRS และ LAL กํากับดูแลโดยผานทางคณะกรรมการจัดการ (Management Committee)
(3) OLNG (ผูถือหุน) จะแตงตั้งกรรมการ QLNG หมุนเวียนเปลีย่ นเปนรายป

เอกสารแนบ 2 หนา 7
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เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกีย
่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในและหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นำงจุติมำ ลลิตกุล
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
สายงานตรวจสอบ

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
• บริหารธุรกิจบัณฑิต

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

กำรอบรม

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน

• M&A Cycle for Internal Auditors, PWC
• M&A and divestment process, ปตท.สผ.

พ.ย. 2562 - ปัจจุบัน

• Overview on Laws & Regulations relating to State

ม.ค. - ต.ค. 2562

•

เม.ย. 2560 - ธ.ค. 2561

•

ม.ค. 2558 - มี.ค. 2560

•

ก.พ. 2554 - ธ.ค. 2557

•

•
•
•
•
•

•
•

Enterprises, ปตท.สผ.
CAE Forum 2019: Winning 5G and the 4th Industrial
Revolution, ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
Towards Sustainable Management in a new era, Asian
Confederation of Institutes of Internal Auditors
IIA Thailand Annual Conference 2019,
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
กฎหมายแข่งขันทางการค้า, กรมการค้าภายใน
Block Chain Community Bound, ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) และการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics),
และระบบธนาคารมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (BOT Cyber
Security), ธนาคารแห่งประเทศไทย
Disruption a New World Order, บริษัทแกะดาทาธุรกิจ
EP LEAD III Leadership Development Program, IMD

• ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
ผู้เชี่ยวชาญ ด้านงานตรวจสอบ
สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์และมาตรฐาน
การจัดการซัพพลายเชน ปตท.สผ.
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดหาและสัญญา
ปตท.สผ.
ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายจัดหา ปตท.สผ.

เอกสารแนบ 3 หน้า 1

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

รายละเอียดเกีย
่ วกับหัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้

เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท

1.

PRF#2_เอกสารแนบ 3_รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

13 Feb 2020

แบบ 56-1 ประจำปี 2562

ทั้งนี้ รายละเอียดของนางสาวญาณินี วจีประทับจิต หัวหน้างานตรวจสอบภายในของ ปตท.สผ. ระหว่างเดือนมกราคม - ตุลาคม 2562 มีดังนี้
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ

นำงสำวญำณินี วจีประทับจิต • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(บริหารธุรกิจ)
ผู้เชี่ยวชาญ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กำรอบรม
• M&A Cycle for Internal Auditors, PWC

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
ม.ค. - ต.ค. 2562

• รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่

สายงานตรวจสอบ ปตท.สผ.
ก.ค. - ธ.ค. 2561
• รักษาการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
Overview on Laws & Regulations relating to State
สายงานบริหารความเสี่ยง และควบคุมภายใน
Enterprises, ปตท.สผ.
ปตท.สผ.
Block Chain Community Bound, ฐานข้อมูลขนาดใหญ่
ก.ค. 2558 - มิ.ย. 2561 • ผู้จัดการอาวุโส สังกัดสายงานโครงการ
(Big Data) และการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics),
ระหว่างประเทศ และปฏิบัติงานสมทบ
และระบบธนาคารมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (BOT Cyber Security),
ตาแหน่ง Senior Manager, Business Support
ธนาคารแห่งประเทศไทย
Division บริษัท Carigali-PTTEPI Operating
Disruption a New World Order, บริษัทแกะดาทาธุรกิจ
Company Sdn. Bhd. ประเทศมาเลเซีย,
Safety Officer Training for Management Level (จป.บริหาร)
ปตท.สผ.
The 4 Disciplines of Execution, PacRim Consultancy Co., Ltd. พ.ย. 2554 - มิ.ย. 2558 • ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการธุรกิจ
Stakeholders in the Supply Chain Management,
โครงการเมียนมา ปตท.สผ.
CP Training Consortium Ltd.
EP-LEAD III Program, IMD
Behavioral Based Safety (BBS), Ken Knowledge
International Pte Ltd.
GRC Online Training: Anti-Corruption, ปตท.สผ.

• M&A and divestment process, ปตท.สผ.
•
•

•
•
•
•
•
•

เอกสารแนบ 3 หน้า 2

รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน
และหัวหน้างานกำ�กับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท
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PRF#2_เอกสารแนบ 3_รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้ างานตรวจสอบภายในและหัวหน้ างานกํากับดูแลการปฏิบัตงิ านของบริษัท

13 Feb 2020

รายละเอียดเกีย
่ วกับหัวหน้างานกากับดูแลการปฏิบัตงิ านของ ปตท.สผ. ณ วันที่ 1 มกราคม 2563 ดังนี้
ชื่อ-สกุล/
ตำแหน่ง

นำยคเณศ ทรัพย์บุญรอด
ผู้จัดการอาวุโส
ฝ่ายบรรษัทภิบาล การกากับ
การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
และการควบคุมภายใน

คุณวุฒิทำงกำรศึกษำ
นิติศาสตรบัณฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
LLM., University of
Pennsylvania

กำรอบรม
• Certified Compliance & Ethics Professional-International

(CCEP-I)
• New Trade Competition Act
• FCPA and UK Bribery Act
• PTTEP Digital Booster Program, IMD

ประสบกำรณ์ทำงำนในระยะ 5 ปีย้อนหลัง
ช่วงเวลำ
ตำแหน่ง/ชื่อหน่วยงำน
ม.ค. 2562 - ปัจจุบัน

• ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายบรรษัทภิบาล การกากับการปฏิบัติตาม
กฎเกณฑ์ และการควบคุมภายใน ปตท.สผ.
ต.ค. 2561 - ธ.ค. 2561
2556 - ก.ย. 2561

• ผู้จัดการอาวุโส

ฝ่ายกากับการปฏิบัติ ตามกฎเกณฑ์ ปตท.สผ.
• ที่ปรึกษากฎหมาย

บ. ไทย ยูเนี่ยน กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

เอกสารแนบ 3 หน้า 3

รายงานประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

2.
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แบบ 56-1 ประจำปี 2562

รายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการประเมินราคาทรัพย์สิน

แบบ 56-1 ประจำปี 2562
เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรั
พย์สิน

เอกสารแนบ 4: รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สนิ
- ไม่มี -

เอกสารแนบ 4 หน้า 1
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คำ�ย่อ
BBL

Barrel

บาร์เรล

BOE

Barrel of Oil Equivalent

บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบ

BOED

Barrels of Oil Equivalent per Day

บาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบต่อวัน

BPD

Barrels per Day

บาร์เรลต่อวัน

BSCF*

Billion Standard Cubic Feet

พันล้านลูกบาศก์ฟุต

BTU

British Thermal Unit

บีทียู

CNG1

Compressed Natural Gas

ก๊าซธรรมชาติอัดเหลว

DCQ

Daily Contract Quantity

ปริมาณการผลิตต่อวันตามสัญญาซื้อขาย

GSA

Gas Sales Agreement

สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติ

HOA

Heads of Agreement

สัญญาข้อตกลงเบื้องต้น

KBD

Thousand Barrels per Day

พันบาร์เรลต่อวัน

LNG2

Liquefied Natural Gas

ก๊าซธรรมชาติเหลวลดอุณหภูมิ

LPG

Liquefied Petroleum Gas

ก๊าซหุงต้มหรือก๊าซแอลพีจี

MMBBL

Million Barrels

ล้านบาร์เรล

MMBOE

Million Barrels of Oil Equivalent

ล้านบาร์เรลเทียบเท่านํ้ามันดิบ

MMBPD

Million Barrels per Day

ล้านบาร์เรลต่อวัน

MMSCF*

Million Standard Cubic Feet

ล้านลูกบาศก์ฟุต

MMSCFD*

Million Standard Cubic Feet per Day

ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน

MMSTB*

Million Stock-Tank Barrels

ล้านบาร์เรล

MMSTBD*

Million Stock-Tank Barrels per Day

ล้านบาร์เรลต่อวัน

NGV

Natural Gas for Vehicles

ก๊าซธรรมชาติสําหรับยานยนต์/ก๊าซเอ็นจีวี

STB*

Stock-Tank Barrel

บาร์เรล

STBD*

Stock-Tank Barrel per Day

บาร์เรลต่อวัน

TCF

Trillion Cubic Feet

ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต

TPD

Tonnes per Day

ตันต่อวัน

USD

US Dollar

ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือดอลลาร์ สรอ.

* ณ 60 องศาฟาเรนไฮต์ 1 บรรยากาศ
1
ก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำ�ให้เป็นของเหลวโดยการเพิ่มความดัน
2
ก๊าซธรรมชาติที่ถูกทำ�ให้เป็นของเหลวโดยการลดอุณหภูมิ

บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

PTT Exploration and Production Public Company Limited
เลขที่ 555/1 ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์
อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19 - 36
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: 0 2537 4000
โทรสาร: 0 2537 4444
www.pttep.com
www.facebook.com/pttepplc

รายงานประจำ�ปี 2562

ปกรายงานฉบับนี้ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 30% ใช้เยื่อกระดาษจากป่าปลูก
(FSC Paper) และใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยกังหันลม
ส�ำหรับเนื้อในใช้กระดาษที่มีน�้ำหนักเบา ผลิตจากกระบวนการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากฐานน�้ำมันพืช (Soy Ink)

สแกน QR Code
เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

