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คุณค่าที่ยั่งยืน
บนเส้นทางแห่งการเติบโตตลอด 35 ปี
ปตท.สผ. ก้าวไปพร้อมกับจิตวิญญาณแห่งนักบุกเบิก
ที่ท�ำทุกสิ่งด้วยการตระหนักถึง “คุณค่า” เป็นส�ำคัญ
ไม่เพียงมุ่งมั่นในภารกิจส�ำคัญที่ได้รับมอบหมาย
คือการแสวงหาพลังงาน
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
และสร้างความเชื่อมั่นแก่คนไทย
ในการมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง
แต่เรายังให้คุณค่ากับสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม
เพราะเราเชื่อว่า ภายใต้นิยามของความยั่งยืน
คือการเติบโตของธุรกิจ
ที่ก้าวไปพร้อมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
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สารบัญ

สารบัญ
4 สารจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่
6 กว่า 3 ทศวรรษบนเส้นทาง
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
8 จาก “เรา” สู่ “โลก”
มุ่งสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
และภาคภูมิใจของคนไทย
10 มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
13 กลยุทธ์การขยายธุรกิจ
และการด�ำเนินการ
20 กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
23 กลยุทธ์การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ลดของเหลือทิ้ง
27 กลยุทธ์การอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศทางทะเลเพื่อทุกชีวิต

32 มุ่งสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
เพื่อโลกที่ยั่งยืน
34 สร้างคุณค่าจากภายในสู่ภายนอก
36 ก้าวทีม่ นั่ คง เพือ่ คุณค่าทีย่ งั่ ยืนร่วมกัน
37 รางวัลแห่งความส�ำเร็จ
41 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูอ้ า่ น

ดาวน์โหลดรายงานความยัง่ ยืนประจ�ำปี 2562 ฉบับเต็ม

พันธมิตรที่ทุกคนไว้วางใจ
จากจุดเริ่มต้นจนถึงวันนี้ ปตท.สผ. มุ่งมั่น ทุ่มเท
และรับผิดชอบต่อกระบวนการส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
ใส่ใจในการร่วมสร้างโอกาสและคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ให้แก่สังคมและชุมชน พร้อมปลูกฝังจิตส�ำนึก
ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน เราพร้อม
ที่จะเป็นพันธมิตรที่ทุกคนไว้วางใจ และร่วมก้าว
ไปด้วยกันสู่ความยั่งยืน

3

4

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

สารจากประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
และกรรมการผู้จัดการใหญ่

(พงศธร ทวีสิน)

ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารและกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
ตลอดระยะเวลา 35 ปี ปตท.สผ. มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจส�ำรวจและผลิต
ปิโตรเลียมเพือ่ รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมควบคูไ่ ปกับ
การดูแลใส่ใจสิง่ แวดล้อม แม้วา่ ในปัจจุบนั น�ำ้ มันและก๊าซธรรมชาติ
ยังถือเป็นแหล่งพลังงานที่ส�ำคัญของโลก แต่ประเด็นความกังวล
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษัท
เกี่ ย วกั บ ผลกระทบต่ อ สั ง คมและสิ่ ง แวดล้ อ มก็ มี แ นวโน้ ม ที่
เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย อย่างเช่น การปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และการหกรั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อมที่อาจ
เกิดขึ้นได้ ซึ่งนอกเหนือจากประเด็นความท้าทายดังกล่าวแล้ว
ยังมีประเด็นความท้าทายอื่น ๆ ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในระยะยาว ได้แก่ ราคาน�้ำมันโลก
การเติบโตของธุรกิจพลังงานทดแทน รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เป็นต้น
เพื่อเอาชนะความท้าทายเหล่านี้ ปตท.สผ. จึงมุ่งมั่นที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งในการด�ำเนินธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างมัน่ คง
บนพื้นฐานของการสร้างคุณค่าร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
ควบคู่ไปกับการดูแลชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ในทุกพื้นที่
ปฏิ บั ติ ก าร สอดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องบริ ษั ท ที่ มุ ่ ง สู ่ ก ารเป็ น
“Energy Partner of Choice”
ปตท.สผ. เชื่ อ มั่ น ว่ า การเป็ น องค์ ก รที่ มุ ่ ง แสวงหาผลก� ำ ไร
แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว ไม่ ส ามารถท� ำ ให้ อ งค์ ก รบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์
พร้อมไปกับการเติบโตอย่างยั่งยืนได้ องค์กรจ�ำเป็นต้องมีกลยุทธ์
ในการด�ำเนินธุรกิจที่ควบคู่ไปกับการด�ำเนินงานโดยค�ำนึงถึง
สังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นองค์ประกอบที่ส�ำคัญด้วย

นิยามของการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนได้ถกู ก�ำหนดขึน้ ในมุมทีแ่ ตกต่าง
กันไปในแต่ละองค์กร แต่ส�ำหรับ ปตท.สผ. นิยามของการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืนตัง้ อยูบ่ นความสมดุลของการเติบโตทางธุรกิจ การพัฒนา
สังคม และดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะถูกขับเคลือ่ นโดยกรอบแนวคิด
ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน หรือ Sustainable Development
Framework ใน 3 ด้าน ได้แก่ การมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ
(High Performance Organization – HPO) เพื่อขับเคลื่อน
การด�ำเนินงานทั้งห่วงโซ่คุณค่าอย่างมีประสิทธิภาพ การก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์ (Governance, Risk Management and
Compliance – GRC) เพื่อประสิทธิภาพของการก�ำกับดูแล
ในองค์กร และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
(Stakeholder Value Creation – SVC) ตามความมุ่งมั่นใน
วิสัยทัศน์ขององค์กร ซึ่งกรอบแนวคิดดังกล่าวนี้หมายถึงการเป็น
“คนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ” นั่นเอง
ดังนั้น การพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ. จึงไม่ได้เป็นเพียง
แค่เป้าหมายเท่านั้น แต่ยังเป็นกรอบแนวคิดและวิถีขององค์กร
ในการด�ำเนินงานเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของบริษัทอีกด้วย
ในด้านการด�ำเนินธุรกิจ ปี 2562 ทีผ่ า่ นมา บริษทั ประสบความส�ำเร็จ
ตามเป้าหมาย ภายใต้กลยุทธ์ “การขยายธุรกิจและการด�ำเนินการ
(Expand and Execute)” อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง โดยมี ก ารลงนาม
ในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแหล่งบงกชและเอราวัณในอ่าวไทย
ซึง่ ส่งผลให้ ปตท.สผ. เป็นผูผ้ ลิตก๊าซรายใหญ่สดุ ของประเทศไทย
ตั้ ง แต่ ป ี 2565 เป็ น ต้ น ไป และการขยายการลงทุ น ในพื้ น ที่
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ยุทธศาสตร์ตา่ ง ๆ อาทิ การเข้าซือ้ กิจการของบริษทั เมอร์ฟ่ี ออยล์
คอร์ปอเรชัน ในประเทศมาเลเซีย การเข้าซื้อบริษัท พาร์เท็กซ์
โฮลดิง้ ซึ่งมีการลงทุนหลักในภูมิภาคตะวันออกกลาง ความส�ำเร็จ
ในการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ในโครงการซาราวัก
เอสเค 410 บี ในประเทศมาเลเซี ย รวมทั้งเดินหน้าพัฒนา
โครงการในสาธารณรัฐโมซักบิกและสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนแอลจีเรีย จากความส�ำเร็จข้างต้นส่งผลให้ในปี 2562
เป็นปีที่ ปตท.สผ. มีปริมาณการขายเฉลีย่ สูงสุดที่ 350,651 บาร์เรล
เทียบเท่าน�้ำมันดิบต่อวัน โดยมีสัดส่วนก๊าซธรรมชาติร้อยละ 71
และคาดการณ์การเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 5 ปีขา้ งหน้า
(2563 - 2567) ส�ำหรับปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมที่ พิ สู จ น์ แ ล้ ว
(Proved Reserves) ณ สิน้ ปี 2562 เพิม่ ขึน้ เป็น 1,140 ล้านบาร์เรล
เที ย บเท่ า น�้ ำ มั น ดิ บ ส่ ง ผลให้ มี อั ต ราส่ ว นของปริ ม าณส� ำ รอง
ทีพ่ ิสูจน์แล้วต่ออัตราการผลิต (Proved Reserves/Production
Ratio) ตามเป้าหมายที่ 7.5 ปี นอกจากนัน้ ปตท.สผ. ยังมีเป้าหมาย
ระยะยาวที่จะเพิ่มสัดส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติให้ได้มากกว่า
ร้อยละ 80 เพื่อรองรับยุคเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน (Energy
Transition) ในอนาคต ซึ่ ง คาดการณ์ ว ่ า พลั ง งานจากน�้ ำ มั น
จะมีบทบาทลดลง
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ยนแปลงที่เกิด ขึ้นอย่างรวดเร็ว ปตท.สผ.
ได้ ด� ำ เนิ น การอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการ ENTERPRISE*
โดยเน้นการปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีโครงสร้างและกระบวนการ
จัดการที่รวดเร็ว คล่องตัว และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อเป็นการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
และเป็นการเตรียมความพร้อมเพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงต่าง ๆ
ในอนาคตอีกด้วย
ทั้งนี้ ปตท.สผ. ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการด�ำเนินธุรกิจ และมองหา
โอกาสลงทุนในธุรกิจใหม่ตลอดห่วงโซ่คุณค่าของเรา รวมถึง
การลงทุนในสายธุรกิจก๊าซธรรมชาติ เช่น ธุรกิจโรงงานไฟฟ้าจาก
ก๊าซธรรมชาติ (Gas to Power) ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และการลงทุนในภาคธุรกิจใหม่ ๆ เช่น เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ การบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบพยากรณ์ เป็นต้น
ปตท.สผ. มีการด�ำเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าสถานที่ปฏิบัติงาน
มี ค วามปลอดภั ย โดยมี เ ป้ า หมายการท� ำ งานโดยปราศจาก
อุบัติเหตุ ทั้งนี้ ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย
อย่างต่อเนื่อง โดยมอบอ�ำนาจให้พนักงานและผู้รับเหมาทุกราย
ของบริษัท “หยุดการปฏิบัติงาน” ได้เสมอเมื่อพบเห็นเหตุการณ์
หรือการกระท�ำทีอ่ าจก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยได้ ส่งผลให้สถิติ
ด้านความปลอดภัยของบริษัทดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและอยู่ในระดับ
ชั้นน�ำเทียบจากผลการด�ำเนินงานเฉลี่ยของสมาคมผู้ผลิตน�้ำมัน
และก๊าซนานาชาติ (International Association of Oil and
Gas Producers – IOGP) นอกจากนี้ บริษัทยังมีความมุ่งมั่น
ในการด�ำเนินงานเพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ส่งผลให้ ปตท.สผ. ได้รบั การยอมรับในระดับสากล โดยได้รบั รางวัล
ทั้งด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
การบริหารจัดการน�้ำจาก CDP ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงผลก�ำไร
เพื่อสาธารณประโยชน์ด้านการเปิดเผยข้อมูลการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล้อม
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นอกเหนือจากกลยุทธ์การด�ำเนินธุรกิจ “Expand and Execute” แล้ว
ปตท.สผ. ยังมุ่งเน้นอีก 3 กลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนบริษัทให้เติบโต
อย่างยั่งยืนในทุกมิติ ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas Reduction) เพื่อจัดการกับปัญหาโลกร้อน
และการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า
ลดของเหลือทิง้ (Circular Model for E&P**) เพือ่ จัดการกับปัญหา
การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและการจัดการขยะ รวมถึง
การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเลเพื่อทุกชีวิต (Ocean
for Life) เพือ่ ตอบสนองต่อปัญหามลพิษและการอนุรกั ษ์ทางทะเล
ซึง่ ทัง้ หมดนีเ้ ป็นกลยุทธ์ขององค์กรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ตามความคาดหวัง
ของผู ้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย และยั ง สามารถสนั บ สนุ น เป้ า หมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ซึ่งเป้าหมายระยะยาว
(ปี 2573) และความส�ำเร็จทีโ่ ดดเด่นภายใต้กลยุทธ์ตา่ ง ๆ ดังกล่าว
จะถูกรายงานไว้ในรายงานฉบับนี้
ด้ ว ยการพั ฒ นาอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ยั่งยืน
ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้ ถูกรั บเลื อกให้ เ ป็ น สมาชิ กของดัช นี
ความยัง่ ยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI)
ในกลุ ่ ม ธุ ร กิ จ น�้ ำ มั น และก๊ า ซ ประเภทธุรกิจขั้นต้นและธุรกิจ
ครบวงจรต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และยังได้รับคะแนนสูงสุด (Industry
Leader) เป็นครั้งที่ 2 จากครั้งแรกในปี 2559 อีกด้วย ส�ำหรับ
ความส� ำ เร็ จ ในระดั บ ประเทศนั้ น ปตท.สผ. ได้ รั บ รางวั ล
SET Award ในประเภทรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความยั่งยืน
ยอดเยี่ยม ประจ�ำปี 2562 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และรางวัลองค์กรโปร่งใสจากส�ำนักคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งความส�ำเร็จเหล่านี้
สะท้อนให้เห็นถึงความมุง่ มัน่ ของเราทีต่ อ้ งการจะสร้างความยัง่ ยืน
เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงการเติบโตอย่างมี
ความรับผิดชอบด้วย
ปตท.สผ. ยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติตามหลักสากล 10 ประการ
ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact – UNGC) ในฐานะสมาชิกระดับเกณฑ์สงู สุด (Advanced
Level) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยั ง ได้ ร ่ ว มเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ในการ
ผลักดันภาคธุรกิจไทยสู่ความยั่งยืนผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
ที่หลากหลายร่วมกับองค์กรอืน่ ๆ ในประเทศไทย อาทิ สมาคม
เครือข่ายโกลบอลคอมแพ็กแห่งประเทศไทย (Global Compact
Network Thailand – GCNT) องค์ ก รธุ ร กิ จ เพื่ อ การพั ฒ นา
อย่างยั่งยืน (Thailand Business Council for Sustainable
Development – TBCSD) เครือข่ายเพือ่ ความยัง่ ยืนแห่งประเทศไทย
(Thailand Responsible Business Network – TRBN) เป็นต้น
สุดท้ายนี้ ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ค้า คู่ค้า
หน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้อง สังคมและชุมชน รวมไปถึงผู้บริหาร
และพนักงานของเราทีใ่ ห้การสนับสนุนและมีสว่ นร่วมกับ ปตท.สผ.
บนเส้นทางไปสู่ความยั่งยืนนี้
ผมเชือ่ ว่าพวกเราทุกคน เป็นส่วนส�ำคัญในการสร้างอนาคตทีย่ ง่ั ยืน
ให้กับโลกของเรา

* โครงการ ENTERPRISE คือ การเปลีย่ นแปลงองค์กร กระบวนการด�ำเนินงาน และวัฒนธรรมองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

** E&P มาจากค�ำว่า Exploration and Production
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กว่า 3 ทศวรรษบนเส้นทาง
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ปตท.สผ. เริ่มก้าวแรกในฐานะฝ่ายส�ำรวจ
และผลิตปิโตรเลียมของการปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย มีภารกิจส�ำรวจหาแหล่งพลังงาน
ปิโตรเลียมภายในประเทศ เพือ่ สร้างความยัง่ ยืน
ด้านพลังงานให้กับประเทศไทย จนกระทั่ง
มี ก ารจั ด ตั้ ง บริ ษั ท ปตท.ส� ำ รวจและผลิ ต
ปิโตรเลียม จ�ำกัด หรือ ปตท.สผ. อย่างเป็น
ทางการในวันที่ 20 มิถุนายน 2528
ปตท.สผ. เริ่ ม เรี ย นรู ้ และรั บ การถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี จ ากบริ ษั ท ส� ำ รวจและผลิ ต
ปิ โ ตรเลี ย มชั้ น น� ำ ของโลก ค่ อ ย ๆ สั่ ง สม
ประสบการณ์ พัฒนาความรูแ้ ละความช�ำนาญ
จนสามารถก้ า วออกสู่ต่า งประเทศได้ เ ป็ น
ครั้งแรกในปี 2532 โดยเริ่มเข้าไปด�ำเนินธุรกิจ
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ตามมา
ด้วยการออกไปด�ำเนินธุรกิจในอีกหลากหลาย
ประเทศครอบคลุ ม เกื อ บทุ ก ทวี ป ทั่ ว โลก
โดยปัจจุบัน ปตท.สผ. มีการด�ำเนินงานทั้งสิ้น
กว่า 40 โครงการทั่วโลก
จากวันนั้นถึงวันนี้ ปตท.สผ. ได้พัฒนาตนเอง
จนเป็ น บริ ษั ท ส� ำ รวจและผลิ ต ปิ โ ตรเลี ย ม
สั ญ ชาติ ไ ทยที่ ด� ำ เนิ น งานทุ ก ขั้ น ตอนด้ว ย
มาตรฐานที่เทียบเท่าบริษัทชั้นน�ำระดับโลก
ตลอดจนมีส่วนร่วมในการดูแลชุมชน สังคม
และมี ก ารบริ ห ารจั ด การด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ ม
อย่างยั่งยืน

2528

จัดตัง้ ปตท.สผ.

2558

ยกระดับเป็น
Advanced Level
ของ UNGC

2562

ได้รับคัดเลือกให้เป็น
สมาชิกในกลุ่มดัชนี
ความยั่งยืนดาวโจนส์
(DJSI) ระดับโลก
ในกลุม่ ธุรกิจน�ำ้ มันและก๊าซ
ประเภทธุรกิจขั้นต้น
และธุรกิจครบวงจร
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
และได้รับคะแนนสูงสุด
(Industry Leader)

กว่า 3 ทศวรรษบนเส้นทาง
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

ย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้น แนวคิดที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กร
แห่งความยั่งยืนของ ปตท.สผ. นั้นมีมาตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท
ในปี 2528 เป็นต้นมา เริม่ จากการมุง่ สูก่ ารเป็น “องค์กรสีเขียว”
ที่เน้นการดูแลและบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก
ต่อมาบริษทั ได้เริม่ น�ำแนวคิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนตามกรอบ
ขององค์การสหประชาชาติ ซึง่ ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ รวมถึงการน�ำเกณฑ์การประเมิน
ด้านความยัง่ ยืนในระดับสากลต่าง ๆ เช่น กลุม่ ดัชนีความยัง่ ยืน
ดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices – DJSI)
มาเป็นแนวทางในการก�ำหนดกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการ
ด้านความยั่งยืนขององค์กร
นอกจากนี้ ในปี 2554 ปตท.สผ. ยังได้เข้าร่วมเป็น Active
Participant ของ United Nations Global Compact (UNGC )
ซึ่ ง แสดงถึ ง ความมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก การ
10 ประการของ UNGC อันเป็นโครงการส�ำคัญขององค์การ
สหประชาชาติที่ส่งเสริมให้องค์กรทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนา
ใน 4 ด้านหลัก ได้แก่ เรื่องสิทธิมนุษยชน แรงงาน สิ่งแวดล้อม
และการต่อต้านคอร์รปั ชัน โดยในปี 2558 ปตท.สผ. ได้ยกระดับ
เป็น Advanced Level ซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นสูงสุด
ของ UNGC อีกด้วย

ตลอดระยะเวลาทีด่ ำ� เนินงาน ปตท.สผ. มุง่ มัน่ ด�ำเนินธุรกิจด้วย
ความถูกต้องโปร่งใส และปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
อย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกัน ภายใต้การก�ำกับดูแลกิจการ
ที่ ดี แ ละจรรยาบรรณธุ ร กิ จ และยึ ด ปฏิ ญ ญาสากลว่ า ด้ ว ย
สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชนขององค์ ก ารสหประชาชาติ โดยไม่ มี ก ารใช้
แรงงานที่ ผิ ด กฎหมายในทุ ก พื้ น ที่ ที่ เ ข้ า ไปลงทุ น และมี
การเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจของพนักงานเกีย่ วกับการก�ำกับ
ดูแลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจอย่างสม�่ำเสมอ
กว่า 3 ทศวรรษแห่งความภาคภูมิใจและความมุ่งมั่นที่จะ
สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน และพร้อมมุ่งสู่การเป็นองค์กร
แห่งความยัง่ ยืน ด้วยความตระหนักเสมอว่า ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ของบริ ษั ท ทุ ก กลุ ่ ม มี ค วามส�ำ คั ญ อี ก ทั้ ง ปตท.สผ. ต้ อ งมี
บทบาทและความรับผิดชอบในการพัฒนาชุมชนและสังคม
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น รวมถึงการร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม
ไปพร้ อ มกั น จึ ง เป็ น ที่ ม าที่ ปตท.สผ. ให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
การพัฒนากรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมถึง
วางกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจอย่างรอบคอบ
และค�ำนึงถึงผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยตั้งอยู่บนรากฐาน
ของการสร้างคุณค่าร่วมกับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียทุกฝ่าย พร้อมทัง้
ยังส่งเสริมให้พนักงานมีจิตส�ำนึกด้านความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
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จาก “เรา” สู่ “โลก” มุ่งสู่องค์กร
แห่งความยั่งยืนและภาคภูมิใจของคนไทย
ในปี 2561 ปตท.สผ. ได้ ก� ำ หนดวิ สั ย ทั ศ น์ ใ หม่ โ ดยมุ ่ ง สู ่
การเป็น “Energy Partner of Choice” และยังมีการทบทวน
กรอบแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้สอดคล้อง
กั บ วิ สั ย ทั ศ น์ ดั ง กล่ า ว โดยกรอบแนวคิ ด ด้ า นการพั ฒ นา
อย่างยัง่ ยืนเป็นหลักการในการด�ำเนินงานร่วมกันขององค์กร
อันประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมุง่ สูอ่ งค์กร
แห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization – HPO)
หรือการเป็น “คนเก่ง” การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหาร
ความเสี่ ย ง และการก� ำ กั บ การปฏิ บั ติ ต ามกฎเกณฑ์
(Governance, Risk Management and Compliance – GRC)
หรือการเป็น “คนดี” และการสร้างคุณค่าในระยะยาวให้แก่
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Value Creation – SVC)
หรือ “มีความรับผิดชอบ” ซึ่งความสมดุลในการด�ำเนินงาน
ทัง้ 3 องค์ประกอบหลักนีจ้ ะช่วยขับเคลือ่ นให้ ปตท.สผ. ก้าวสู่
การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนได้ในที่สุด โดยกรอบแนวคิด

ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนดังกล่าวมีความสอดคล้องกับ
ค่านิยมองค์กร หรือ EP SPIRIT ทีป่ ระกอบด้วย มุง่ มัน่ แสวงหา
ความท้าทาย (Explorer) ทุม่ เทด้วยใจทีเ่ ปีย่ มพลัง (Passion)
ร่วมสร้างพลังอันยิ่งใหญ่ (Synergy) ร่วมมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
(Performance Excellence) ร่วมสร้างนวัตกรรม (Innovation)
ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม (Responsibility for Society)
ร่วมสร้างพลังความดี (Integrity and Ethics) และร่วมใจ
สร้างความเชื่อมั่น (Trust and Respect)
จากกรอบแนวคิ ด ด้ า นการพั ฒ นาอย่างยั่งยืนดังกล่าว
ปตท.สผ. เชือ่ มัน่ ว่า เมือ่ บริษทั มีการด�ำเนินงานทีด่ บี นรากฐาน
ทีแ่ ข็งแกร่ง พร้อมกับมีจติ ส�ำนึกในการด�ำเนินธุรกิจทีค่ ำ� นึงถึง
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกกลุ่มแล้ว
บริษทั จะสามารถสร้างความมัน่ คงทางพลังงาน ส่งมอบคุณค่า
และสร้างความยั่งยืนให้แก่สังคมโดยรวมในที่สุด

จาก “เรา” สู่ “โลก” มุ่งสู่องค์กร
แห่งความยั่งยืนและภาคภูมิใจของคนไทย

From “We” to “World”
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GRC
Sustainable
Organization

SVC

“WE”

Sustainable
Organization

“WORLD”
Sustainable
World

Stakeholder
Value Creation
มีความรับผิดชอบ

HPO
มุ่งสู่องค์กร

แห่งความเป็นเลิศ

GRC
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง
และการกำ�กับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

SVC
สร้างคุณค่าในระยะยาว

ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

มีกระบวนการการท�ำงานที่เป็นมาตรฐานสากล
กระตุน้ ให้มกี ารคิดค้นนวัตกรรมและเทคโนโลยี ตลอดจนองค์ความรูใ้ หม่ ๆ อยูต่ ลอดเวลา
ให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนือ่ ง
ให้ความส�ำคัญกับการจัดการด้านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย และสิง่ แวดล้อม
มุง่ เน้นการด�ำเนินธุรกิจด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม
ปฏิบตั ติ ามกฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี และการบริหารความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม
ให้ความส�ำคัญกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
สร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนในระยะยาว เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสมดุล

ภายใต้กรอบแนวคิดนี้ ปตท.สผ. ได้พัฒนากลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนขึ้น ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม และพร้อมก้าวสู่
การเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืนตามปณิธานที่ตั้งไว้ได้

9

10

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

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้พัฒนาและจัดท�ำกลยุทธ์
เพือ่ ความยัง่ ยืน โดยยึดกรอบแนวคิดด้านการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน รวมถึงการมีสว่ นร่วมของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ทุกกลุ่ม ได้แก่ หน่วยงานราชการ ผู้ถือหุ้น สถาบัน
การเงิน ผู้ร่วมทุน คู่ค้าและลูกค้า พันธมิตรทางธุรกิจ
สังคมและชุมชน รวมถึงพนักงานและผู้บริหารของ
องค์ ก ร เพื่ อ รั บ ฟั ง ข้ อ คิ ด เห็ น และความคาดหวั ง
ตลอดจนแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับประเด็นส�ำคัญ
ด้ า นความยั่ งยืน (Material Issues) เพื่อ ระบุ ถึง
โอกาสและความเสี่ ย งที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งบริ ห ารจั ด การ
เพื่อเตรียมการรับมือกับความท้าทายในอนาคต
หลังจากรับฟังมุมมองและข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียแล้ว บริษทั ได้นำ� ประเด็นเหล่านัน้ มาจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญ และหาจุดเชือ่ มโยงระหว่างความต้องการ
ของผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย กับประเด็นทีส่ นับสนุนเป้าหมาย
การด�ำเนินธุรกิจขององค์กร

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ระดับความสำ�คัญของเรื่องต่าง ๆ ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผลประเมินประเด็นสำ�คัญด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ปี 2562
1

3
8 6

5

2
4
7

ระดับความสำ�คัญของเรื่องต่าง ๆ ต่อ ปตท.สผ.

HPO

มุ่งสู่องค์กร
แห่งความเป็นเลิศ

GRC

การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง
และการกำ�กับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

2 การเพิม่ ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม 1 การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสี่ยง
4 การพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมของบุคลากร
7 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย

และการก�ำกับการปฏิบัติ
ตามกฎเกณฑ์

SVC

สร้างคุณค่าในระยะยาว
ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

3 การเป็นองค์กรคาร์บอนต�่ำ
5 การสร้างคุณค่าให้แก่
สังคมและชุมชน
6 การบริหารจัดการ
ด้านสิ่งแวดล้อม

ความคาดหวังร่วมกันของ ปตท.สผ. และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จากการประเมินปี 2562
“ปตท.สผ. จะต้องคงความสามารถในการแข่งขันและการก�ำกับดูแลทีด่ ใี นการสร้างความมัน่ คงทางพลังงาน
ให้กบั ประเทศชาติ (Energy Security) ท่ามกลางการปรับเข้าสูย่ คุ เปลีย่ นผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition)
โดยด�ำเนินงานภายใต้บริบททีท่ รัพยากรธรรมชาติมอี ยูอ่ ย่างจ�ำกัด (Limited Natural Capacity) อีกทัง้ จะต้องเป็น
ผูน้ ำ� ในการฟืน้ ฟูดแู ลรักษาสิง่ แวดล้อมทางทะเล ซึง่ อยูใ่ นภาวะเสือ่ มโทรมและเป็นปัญหาระดับสากล”
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

กลยุทธ์เพื่อความยั่งยืนและเป้าหมายระยะยาว (ปี 2573)

กลยุทธ์

ความมุ่งมั่น

จากความส�ำคัญของประเด็นต่าง ๆ ดังกล่าว ปตท.สผ. ได้น�ำมาพิจารณาและจัดท�ำแผนกลยุทธ์เพื่อความยั่งยืน อันประกอบด้วย
กลยุทธ์ใน 4 มิติหลัก มีเป้าหมายระยะยาว (ปี 2573) ในระดับองค์กร และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ
องค์การสหประชาชาติ (UN SDGs)

สร้างความมั่นคง
ด้านพลังงาน
และมีเสถียรภาพด้านราคา

การขยายธุรกิจ
และการดำ�เนินการ
(Expand and Execute)

จัดหาพลังงานอย่างมีจิตสำ�นึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม ควบคู่ไปกับการพัฒนาชุมชนและสังคม

ลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse
Gas Reduction)

ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
ลดของเหลือทิ้ง
(Circular Model
for E&P*)

อนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบบนิเวศทางทะเล
เพื่อทุกชีวิต
(Ocean for Life)

มุง่ ให้เกิดการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ด้วย 2 เป้าหมายหลัก คือ
1) น�ำโครงสร้างและ
อุปกรณ์หลักมาใช้ใหม่
ให้ได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 โดยยังคง
สภาพการท�ำงานที่
เหมาะสม ปลอดภัย
และมีประสิทธิภาพ
2) ปราศจากของเสีย
ที่เป็นขยะที่ก�ำจัด
โดยวิธีฝังกลบ
(Zero Waste to
Landfill)

อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูทรัพยากร
ทางทะเลอย่างเป็นระบบ
เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการมี
คุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน
โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติการ
ด้วย 2 เป้าหมายส�ำคัญ คือ
1) เพิ่มความหลากหลาย
และความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรทางทะเล
(Biodiversity)
2) เพิม่ รายได้ของชุมชนที่
พึง่ พาทรัพยากรทางทะเล
(Improve Local
Economy) โดยเทียบจาก
ปีฐาน 2563

GHG

เป้าหมาย
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ขยายก�ำลังการผลิตอย่าง
ต่อเนือ่ งโดยเฉลีย่ ร้อยละ 5 ต่อปี
รักษาอัตราส่วนปริมาณส�ำรอง
ปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วต่อ
อัตราการผลิตไม่น้อยกว่า 7 ปี
เพิม่ สัดส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รักษาระดับต้นทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุน
ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้
บรรลุเป้าหมายการท�ำงาน
โดยปราศจากอุบัติเหตุ
(Target Zero)
บรรลุการเป็นองค์กรต้นแบบ
ด้าน GRC ของบริษัท
จดทะเบียนไทย

ลดความเข้มของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
จากปีฐาน 2555

นอกเหนือจากกลยุทธ์เพือ่ ความยัง่ ยืนและเป้าหมายระยะยาวในระดับองค์กรแล้ว ปตท.สผ. ยังตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการด�ำเนินงาน
ในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ (Operating Areas) พร้อมมุ่งมั่นด�ำเนินโครงการเพื่อสังคมที่มุ่งเน้นตอบสนองต่อประเด็นความต้องการ
ส�ำหรับผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสียหลักในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ภายใต้กรอบแนวคิดหลักทัง้ 4 ด้าน ได้แก่ ความต้องการพืน้ ฐาน
การศึกษา สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม โดยมีตัวอย่างโครงการ เช่น โครงการศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู โครงการแพทย์เคลื่อนที่
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และโครงการขยะสู่พลังงาน
ในประเทศไทย เป็นต้น โดยในปี 2562 บริษทั ได้ดำ� เนินโครงการเพือ่ สังคมกว่า 140 โครงการ ครอบคลุมในทุกพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
* E&P มาจากค�ำว่า Exploration and Production

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การขยายธุรกิจและการด�ำเนินการ
(Expand and Execute)

เป้าหมายปี 2573
ขยายก�ำลังการผลิต
อย่างต่อเนื่องโดยเฉลี่ย
ร้อยละ 5 ต่อปี
รักษาอัตราส่วนปริมาณส�ำรอง
ปิโตรเลียมทีพ
่ สิ จู น์แล้วต่ออัตรา
การผลิตไม่นอ้ ยกว่า 7 ปี
เพิ่มสัดส่วนการผลิต
ก๊าซธรรมชาติ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
รักษาระดับต้นทุนและ
ผลตอบแทนการลงทุน
ให้อยู่ในระดับที่แข่งขันได้
เพือ่ สร้างความมัน่ คงด้านพลังงานให้คนไทยได้มพี ลังงานใช้อย่างเพียงพอโดยมี
เสถียรภาพด้านราคาทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์พลังงานของประเทศ
และของโลก ปตท.สผ. จึงมุ่งเน้นกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อสร้างศักยภาพความพร้อม
ขององค์กรในการรองรับกับความท้าทายของธุรกิจพลังงานในอนาคต ซึง่ รวมถึง
แนวโน้มบทบาททีเ่ พิม่ ขึน้ ของพลังงานทางเลือก รวมถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม อันจะน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน

กลยุทธ์เชิงรุก
ประกอบด้วย
2 ด้าน คือ

การขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้น
ในพืน้ ทีย่ ุทธศาสตร์ที่มีความช�ำนาญ
และพื้นที่ที่มีศักยภาพร่วมกับผู้ร่วมทุน
ที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงมองหาโอกาส
ทางธุรกิจทีเ่ กีย่ วข้องกับด้านพลังงาน
เพื่อสร้างความยั่งยืน
ในระยะยาว

0
GRC

บรรลุเป้าหมายการท�ำงาน
โดยปราศจากอุบัติเหตุ
(Target Zero)
บรรลุการเป็นองค์กร
ต้นแบบด้าน GRC
ของบริษัทจดทะเบียนไทย

การด�ำเนินงานที่เป็นเลิศ
เพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตจากโครงการหลัก
และรักษาขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ผ่านการด�ำเนินงาน
ในด้านต่าง ๆ
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
ปตท.สผ. ประกอบธุรกิจหลักด้านการสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียมทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
กลุ่ม ปตท.สผ. มีโครงการด้านการสำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�นวน 47 โครงการ ใน 15 ประเทศ

คาซัคสถาน

แคนาดา

แอลจีเรีย

สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์
โอมาน

บราซิล

แองโกลา

โมซัมบิก

เม็กซิโก

เมียนมา
ประเทศไทย
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

เมียนมา

ประเทศไทย

โครงการซอติก้า
สัดส่วนการร่วมทุน 80%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการยาดานา
สัดส่วนการร่วมทุน 25.5%
ผู้ด�ำเนินการ Total
โครงการเยตากุน
สัดส่วนการร่วมทุน 19.31784%
ผู้ด�ำเนินการ Petronas
โครงการเมียนมา เอ็ม 3
สัดส่วนการร่วมทุน 80%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการเมียนมา เอ็ม 114
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการเมียนมา เอ็มดี-7
สัดส่วนการร่วมทุน 50%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3
สัดส่วนการร่วมทุน 77.5%5
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.

โครงการบงกช
สัดส่วนการร่วมทุน 66.6667%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการเอส 1
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการพีทีทีอีพี 1
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการบี 6/27
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการอาทิตย์
สัดส่วนการร่วมทุน 80%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการแอล 22/43
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการแอล 53/43
และแอล 54/43
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการอี 5
สัดส่วนการร่วมทุน 20%
ผู้ด�ำเนินการ ExxonMobil

โครงการคอนแทร็ค 3
สัดส่วนการร่วมทุน 5%
ผู้ด�ำเนินการ Chevron
โครงการคอนแทร็ค 4
สัดส่วนการร่วมทุน 60%
ผู้ด�ำเนินการ Chevron
โครงการจี 4/43
สัดส่วนการร่วมทุน 21.375%
ผู้ด�ำเนินการ Chevron
โครงการสินภูฮ่อม
สัดส่วนการร่วมทุน 55%9
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการบี 8/32 และ 9 เอ
สัดส่วนการร่วมทุน 25.001%
ผู้ด�ำเนินการ Chevron
โครงการจี 4/48
สัดส่วนการร่วมทุน 5%
ผู้ด�ำเนินการ Chevron
โครงการจี 1/61
สัดส่วนการร่วมทุน 60%10
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการจี 2/61
สัดส่วนการร่วมทุน 100%10
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.

อินโดนีเซีย

ออสเตรเลีย

แคนาดา

โมซัมบิก

คาซัคสถาน

แองโกลา

แอลจีเรีย

เวียดนาม

มาเลเซีย

โครงการมาเรียนา ออยล์ แซนด์
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.

โครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
สัดส่วนการร่วมทุน 8.5%
ผู้ด�ำเนินการ Total1

โครงการดุงกา2
สัดส่วนการร่วมทุน 20%
ผู้ด�ำเนินการ Total

โครงการแปลง 17/062
สัดส่วนการร่วมทุน 2.5%
ผู้ด�ำเนินการ Total

โครงการนาทูน่า ซี เอ
สัดส่วนการร่วมทุน 11.5%
ผู้ด�ำเนินการ Premier Oil

บราซิล

โอมาน

สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

ออสเตรเลีย

พื้นที่คาบเกี่ยว

โครงการเม็กซิโก แปลง 12 (2.4)
สัดส่วนการร่วมทุน 20%
ผูด้ ำ� เนินการ PC Carigali Mexico
โครงการเม็กซิโก แปลง 29 (2.4)
สัดส่วนการร่วมทุน 16.67%
ผู้ด�ำเนินการ Repsol
Exploración México

โครงการโปติกัวร์ 2
สัดส่วนการร่วมทุน 50%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.
โครงการบารารินเนียส์ เอพี 1
สัดส่วนการร่วมทุน 25%
ผู้ด�ำเนินการ Shell Brasil
โครงการบราซิล บีเอ็ม อีเอส 23
สัดส่วนการร่วมทุน 20%
ผู้ด�ำเนินการ Petrobras

โครงการพีดโี อ (แปลง 6)2
สัดส่วนการร่วมทุน 2%
ผู้ด�ำเนินการ Petroleum
Development Oman
โครงการมุคไคซนา
(แปลง 53)2
สัดส่วนการร่วมทุน 1%
ผู้ด�ำเนินการ Occidental
Petroleum

โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 13
สัดส่วนการร่วมทุน 30%
ผูด้ ำ� เนินการ Eni Abu Dhabi B.V.
โครงการอาบูดาบี ออฟชอร์ 23
สัดส่วนการร่วมทุน 30%
ผูด้ ำ� เนินการ Eni Abu Dhabi B.V.

โครงการเวียดนาม 9-2
สัดส่วนการร่วมทุน 25%
ผู้ด�ำเนินการ HV JOC
โครงการเวียดนาม 16-1
สัดส่วนการร่วมทุน 28.5%
ผู้ด�ำเนินการ HV JOC
โครงการเวียดนาม บี และ
48/95
สัดส่วนการร่วมทุน 8.5%
ผู้ด�ำเนินการ Petrovietnam
โครงการเวียดนาม 52/97
สัดส่วนการร่วมทุน 7%
ผู้ด�ำเนินการ Petrovietnam

โครงการมาเลเซีย6
สัดส่วนการร่วมทุน 6.4-80%7
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.7

เม็กซิโก

โครงการแอลจีเรีย 433 เอ
และ 416 บี
สัดส่วนการร่วมทุน 35%
ผู้ด�ำเนินการ GBRS
โครงการแอลจีเรีย ฮาสสิ
เบอร์ ราเคซ
สัดส่วนการร่วมทุน 24.5%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.

โครงการพีทีทีอีพี
ออสตราเลเชีย
สัดส่วนการร่วมทุน 90 - 100%8
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.

โครงการพื้นที่พัฒนาร่วม
ไทย-มาเลเซีย
สัดส่วนการร่วมทุน 50%
ผู้ด�ำเนินการ CPOC
โครงการจี 9/43
สัดส่วนการร่วมทุน 100%
ผู้ด�ำเนินการ ปตท.สผ.

โครงการทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการส�ำรวจ
โครงการทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการพัฒนา
โครงการทีอ่ ยู่ในขัน้ ตอนการผลิต
โครงการทีอ่ ยูใ่ นขัน้ ตอนการส�ำรวจ/พัฒนา/ผลิต

1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 การซื้อขายกิจการระหว่าง Anadarko Petroleum Corporation,
Occidental Petroleum Corporation รวมถึงการซือ้ ขายกิจการระหว่าง Occidental และ Total
ได้เสร็จสิ้น ส่งผลให้ Total เป็นผู้ด�ำเนินการในโครงการโมซัมบิก แอเรีย 1
2 เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นเพื่อเข้าซื้อสัดส่วน
การถือหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั Partex Holding B.V. จากมูลนิธิ Calouste Gulbenkian Foundation
โดยการเข้าซื้อบริษัทดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ในเดือนพฤศจิกายน 2562
3 ปตท.สผ. ได้ชนะการประมูลแปลงส�ำรวจในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จ�ำนวน 2 แปลง ได้แก่
แปลงส�ำรวจ Offshore 1 และ Offshore 2 และได้ลงนามในสัญญาสัมปทานเมื่อวันที่
12 มกราคม 2562

4 เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2562 ปตท.สผ. ได้ยนื่ ขอยุตกิ ารส�ำรวจและคืนพืน้ ทีแ่ ปลงส�ำรวจ
โครงการเมียนมา เอ็ม 11 หลังจากด�ำเนินการตามข้อผูกพันตามสัญญาแบ่งปัน
ผลผลิตครบถ้วนแล้ว โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลเมียนมา
5 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ปตท.สผ. ได้รบั อนุมตั จิ ากรัฐบาลเมียนมาในการรับโอน
สัดส่วนการลงทุนในโครงการเมียนมา เอ็มโอจีอี 3 จากผู้ร่วมทุนอื่น ท�ำให้สัดส่วน
การลงทุนเพิม่ ขึ้นจากร้อยละ 75 เป็นร้อยละ 77.5 ปตท.สผ. ยังเป็นผู้ด�ำเนินการ
6 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 ปตท.สผ. ได้ลงนามในสัญญาซือ้ ขายหุน้ เพือ่ เข้าซือ้ ธุรกิจ
ทัง้ หมดของบริษทั Murphy Oil Corporation ในประเทศมาเลเซีย โดยการเข้าซือ้ บริษทั
ดังกล่าวได้เสร็จสิ้นและมีผลสมบูรณ์ในเดือนกรกฎาคม 2562 ภายหลังการเข้าซื้อ
ปตท.สผ. ได้รวมการลงทุนในโครงการทั้งหมดในประเทศมาเลเซีย ภายใต้ชื่อ
โครงการมาเลเซีย
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7 โครงการมาเลเซียมีแหล่งปิโตรเลียมที่ ปตท.สผ. เป็นผู้ด�ำเนินการหลายแหล่ง ซึ่งแต่ละแปลงมีสัดส่วน
การร่วมทุนระหว่างร้อยละ 42 - 80 และมีแหล่ง Gumusut-Kakap (GK) ในแปลง Sabah K ที่ ปตท.สผ.
เป็นผู้ร่วมทุนในสัดส่วนร้อยละ 6.4 และ Shell เป็นผู้ด�ำเนินการ
8 โครงการประกอบด้วยแปลงสัมปทานหลายแปลง โดยแต่ละแปลงมีสัดส่วนการร่วมทุนระหว่าง
ร้อยละ 90 - 100
9 ปตท.สผ. มีสดั ส่วนการร่วมทุนในโครงการสินภูฮอ่ มทัง้ ทางตรงและทางอ้อมรวมร้อยละ 80.48 หลังการเข้าซือ้
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท APICO ร้อยละ 33.8 จากบริษัท Tatex และร้อยละ 39 จากบริษัท Coastal
Energy ในปี 2562 โดยบริษัท APICO มีสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 35 ในโครงการสินภูฮ่อม
10 ปตท.สผ. ได้รบั สิทธิใ์ นการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมแปลง G1/61 และ G2/61 ในเดือนธันวาคม 2561
และได้ลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิต (Production Sharing Contracts) เมือ่ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

การขยายตัวทางธุรกิจในปี 2562
ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้มกี ารขยายตัวทางธุรกิจในหลายโครงการ
ได้แก่ การลงนามในสัญญาแบ่งปันผลผลิตแหล่งบงกชและ
เอราวัณ การเข้าซือ้ กิจการของบริษทั เมอร์ฟ่ี ออยล์ คอร์ปอเรชัน
ในประเทศมาเลเซีย และได้รบั สิทธิใ์ นการด�ำเนินการส�ำรวจและ
ผลิตปิโตรเลียมในแปลงส�ำรวจบริเวณนอกชายฝั่งเพนนินซูลาร์
มาเลเซีย จ�ำนวน 2 แปลง การชนะประมูลแปลงส�ำรวจใน
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ร่วมกับบริษัท อีเอนไอ นอกจากนี้ ยังมี
การเข้าซือ้ สัดส่วนการถือหุน้ ทัง้ หมดในบริษทั พาร์เท็กซ์ โฮลดิง้
ซึง่ มีการลงทุนหลักในภูมภิ าคตะวันออกกลางและการเข้าซือ้ หุน้
ในบริษทั อพิโก แอลแอลซี เพือ่ ช่วยสนับสนุนการพัฒนาแหล่งก๊าซ
สินภูฮอ่ ม และรองรับการผลิตไฟฟ้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในด้ า นการส� ำ รวจ บริ ษั ท ได้ ค ้ น พบแหล่ ง ก๊ า ซธรรมชาติ
ขนาดใหญ่ในพืน้ ทีโ่ ครงการซาราวัก เอสเค 410 บี ในประเทศ
มาเลเซีย ซึ่งจะสร้างโอกาสในการพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม
ดั ง กล่ า วและเพิ่ ม ปริ ม าณส� ำ รองปิ โ ตรเลี ย มของบริ ษั ท
ในอนาคต นอกจากนี้ บริษทั ได้ดำ� เนินแผนการเปลีย่ นผ่านสิทธิ์
การด�ำเนินงาน (Transition) ในโครงการบงกช โครงการเอราวัณ
และโครงการใหม่ ที่ ไ ด้ จ ากการเข้ า ซื้ อ โดยมุ ่ ง การท� ำ งาน
และประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถ
รักษาระดับการผลิตให้มีความต่อเนื่องและเป็นไปตามแผน
ที่วางไว้

การด�ำเนินกลยุทธ์เชิงรุกของ ปตท.สผ. ในปี 2562 น�ำมาสู่
ความส�ำเร็จตามเป้าหมายทั้งในด้านผลตอบแทนจากการใช้
เงินลงทุน (ROCE) อยูท่ รี่ อ้ ยละ 11 ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของธุรกิจ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม (ปี 2561) และต้นทุนต่อหน่วยของ
ปิโตรเลียมอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้เมื่อเทียบกับธุรกิจ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่อัตราส่วน
ของปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมที่พิสูจน์แล้วต่ออัตราการผลิต
(R/P Ratio หรือ 1P/Production) เท่ากับ 7.5 ปี ซึง่ สูงกว่าเป้าหมาย
ที่ก�ำหนดไว้ (7 ปี) อย่างไรก็ตาม การผลิตก๊าซธรรมชาติคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 73 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด ซึ่งต�่ำกว่า
เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ที่ร้อยละ 80

ทั้งนี้ ความส�ำเร็จดังกล่าวจะเกิดขึ้นได้ บริษัทจ�ำเป็นต้องมี
การบริหารจัดการบุคลากรให้มีศักยภาพและความพร้อม
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยที่ดีและเป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม รวมไปถึงการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกมิติ และที่ส�ำคัญคือต้องมีการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี
การบริหารความเสีย่ ง และการก�ำกับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์
อย่ า งเคร่ ง ครั ด เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น กลยุ ท ธ์ นี้ เ ป็ น ไปอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยในปี 2562 บริษัท
มีผลการด�ำเนินงานในแต่ละด้านอันเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้
องค์กรก้าวสู่ความส�ำเร็จตามเป้าหมาย ดังนี้

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปัจจัยขับเคลื่อนสู่ความสำ�เร็จ
ด้านการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถ
และเตรียมความพร้อม
ของบุคลากร
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถ
ของบุ ค ลากรทั้ ง ในระดั บ ผู ้ บ ริ ห าร
และระดับพนักงานอย่างต่อเนือ่ งผ่าน
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรระดับต่าง ๆ
ท�ำให้ขีดความสามารถของพนักงาน
โดยรวมเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉลี่ยร้อยละ
4.15 ซึง่ สูงกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ที่
ร้อยละ 3
พัฒนาขีดความสามารถด้านดิจิทัล
และการท� ำ งานในรู ป แบบใหม่แก่
ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับเพื่อ
รองรับการเติบโต และพร้อมก้าวเข้าสู่
ยุคดิจทิ ลั ผ่านโครงการ ENTERPRISE*
ต่าง ๆ อาทิ โครงการ Talent Game
โครงการ iLearn โครงการ Digital
Academy เป็นต้น
ปรับรูปแบบการประเมินพฤติกรรม
การท�ำงานของพนักงานแบบ 360 องศา
เพื่ อ สะท้ อ นพฤติ ก รรมการท� ำ งาน
ของพนักงานอย่างรอบด้าน
เปิดใช้ระบบ WeConnect ซึ่งเป็น
แอปพลิเคชันทีช่ ว่ ยอ�ำนวยความสะดวก
ในการให้บริการด้านการบริหารจัดการ
บุคลากร

“ตลอดเวลากว่ า 10 ปี ที่ ทำ�งาน
กับ ปตท.สผ. ดิฉันรู้สึกภูมิใจที่ ได้
เป็นส่วนหนึ่งของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็น
หน่ ว ยงานสำ�คั ญ ในการจั ด หา
พลั ง งาน ถื อ เป็ น หั ว ใจหลั ก ใน
การขั บ เคลื่ อ นประเทศให้ พั ฒ นา
ก้าวต่อไปข้างหน้า ตลอดการทำ�งาน
ที่ผ่านมา บริษัทให้ความสำ�คัญกับ
การพัฒนาบุคลากรเป็นอย่างมาก
สนั บ สนุ น ให้ พ นั ก งานมี ก ารอบรม
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา เพื่อ
เตรียมความพร้อมที่จะนำ�มาปรับใช้
ในการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น”

“ผมเริ่มทำ�งานที่แรกกับ ปตท.สผ.
ในสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
และได้ มี โ อกาสเข้ า มาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง
ของการอบรมภายใต้ โ ปรแกรม
Individual Development Program
(IDP) ซึ่ ง เป็ น โปรแกรมการพั ฒ นา
บุคลากรที่ดีมาก เพราะเปิดโอกาส
ให้ พ นั ก งานได้ ย้ า ยไปทำ�งานใน
สาขางานที่หลากหลาย สำ�หรับผม
มี โ อกาสได้ เ รี ย นรู้ ง านในแผนก
ทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่การสรรหา
การพิจารณาผลตอบแทน การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร (Competency
Management) และตอนนี้ผมดูแล
อยู่ ใ นส่ ว นของพนั ก งานสั ม พั น ธ์
(Employee Relations) ตลอดเวลา
2 ปีกับ 7 เดือน ผมได้เรียนรู้หลายสิ่ง
หลายอย่างที่ผมไม่คิดว่าจะมีโอกาส
ได้เรียนรูม้ ากมายเช่นนีจ้ ากการทำ�งาน
ที่บริษัทอื่น ๆ ในประเทศผม และผม
มั่ น ใจว่ า ผมจะได้ นำ�สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ รี ย นรู้
จากโปรแกรม IDP ไปใช้ ในการทำ�งาน
อย่างเต็มที่เมื่อกลับไปสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา”

คุณดารณี กิจการนันทศรี  
ผู้จัดการแผนกงบการเงินรวม
* โครงการ ENTERPRISE คือ การเปลีย่ นแปลงองค์กร
กระบวนการด�ำเนินงาน และวัฒนธรรมองค์กรอย่าง
เป็นรูปธรรม

Mr. Brang Lawt Aung    
พนักงานจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
Individual Development Program (IDP)
สายงานทรัพยากรบุคคล
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ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย
ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย มัน่ คง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน
พร้อมทั้งยกระดับมาตรฐานของระบบ
การจัดการด้านความปลอดภัย มั่นคง
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ความปลอดภั ย สู ง สุ ด ของพนั ก งาน
และผู้รับเหมาทุกราย โดยในปี 2562
สถิติโดยรวมด้านความปลอดภัยของ
ปตท.สผ. มีแนวโน้มที่ดีขึ้นและอยู่ใน
ระดั บ เที ย บเคี ย งได้ กั บ ค่ า เฉลี่ ย ของ
สมาคมผู้ผลิตน�้ำมันและก๊าซระหว่าง
ประเทศ (International Association of
Oil and Gas Producers – IOGP)
สถิติอุบัติเหตุที่มีการบาดเจ็บถึงขั้น
หยุ ด งาน (Lost Time Injury
Frequency – LTIF) อยู ่ ที่ 0.07
เหตุการณ์ต่อล้านชั่วโมงท�ำงาน
0.10

0.07

0.07

2560

2561

2562

สถิ ติ อุ บั ติ เ หตุ ที่ มี ก ารบาดเจ็ บ จาก
การท�ำงานทัง้ หมด (Total Recordable
Injury Rate – TRIR) อยู่ที่ 0.55
เหตุการณ์ตอ่ ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
0.74

0.75

0.55

2560

2561

2562

ส ถิ ติ อุ บั ติ เ ห ตุ ก า ร รั่ ว ไ ห ล จ า ก
กระบวนการผลิตและหลุมเจาะอยูท่ ี่
0.09 เหตุการณ์ตอ่ ล้านชัว่ โมงท�ำงาน
0.05

0.11

0.09

2560

2561

2562

“ผมมีความมัน่ ใจในการทำ�งานกับ
ปตท.สผ. ในด้านความปลอดภัย
เพราะผมได้ นำ�นโยบายของ
ผู้ บ ริ ห ารในเรื่ อ งการให้ อำ�นาจ
ในการหยุ ด การทำ�งาน (Stop
Work Authority) โดยกำ�หนด
ให้ ทั้ ง พนั ก งานและผู้ รั บ เหมามี
“อำ�นาจและหน้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบ”
ในการหยุ ด การทำ�งานในกรณี
พบเห็ น เหตุ ก ารณ์ การกระทำ�
หรือสภาพการณ์ที่ ไม่ปลอดภัย
และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้
โดยใช้ ก ารรณรงค์ 4 หยุ ด คื อ
1. หยุดตน 2. หยุดเพือ่ น 3. หยุดใช้
และ 4. หยุดทำ� เมื่อไม่ปลอดภัย
ซึ่งผมได้นำ�นโยบายเหล่านี้มาใช้
กับงานที่ทำ�อยู่และชีวิตประจำ�วัน”

คุณกฤษณรัตน์ วิมาโร
ผู้ควบคุมงานติดตั้งนั่งร้าน
บริษัท ซีอีเอส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์
เมนเทนเเนนซ์ เซอร์วิสเซส จำ�กัด

“การสร้างสภาพแวดล้อมการทำ�งาน
ที่ ป ลอดภั ย เป็ น หนึ่ ง ในสิ่ ง สำ�คั ญ
ที่สุดที่ ปตท.สผ. จัดเตรียมให้กับ
พนั ก งานและผู้ รั บ เหมาที่ ทำ�งาน
ภายใต้ ก ารดำ�เนิ น งานของบริษัท
มาตรการเชิ ง รุ ก ที่ ใ ช้ จั ด การกั บ
อั น ตรายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ก่ อ นที่
อั น ตรายเหล่ า นั้ น จะกลายเป็ น
ปั ญ หาหรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด อุ บั ติ เ หตุ
โดยการส่ ง เสริ ม การให้ อำ�นาจ
ในการหยุดการทำ�งาน (Stop Work
Authority) เมื่อพบว่าไม่ปลอดภัย
สามารถสร้างวัฒนธรรมทีป่ ลอดภัย
ในการทำ�งานได้เป็นอย่างดี”

คุณศตวรรษ ไชยสิทธิ์  
ผู้ตรวจสอบตามมาตรฐาน API
บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำ�กัด (มหาชน)

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้านการบริหารจัดการ
ห่วงโซ่อุปทาน และ
ร่วมพัฒนาคูค่ า้ อย่างยัง่ ยืน

สัดส่วนการจัดซือ้ จัดจ้างสีเขียวเพิม่ ขึน้
เป็นร้อยละ 11 ของมูลค่าการจัดซือ้ รวม
สนับสนุนคูค่ า้ ท้องถิน่ ทีส่ ามารถพัฒนา
สินค้าและบริการจนสามารถยกระดับ
คุณภาพได้ตามมาตรฐานและข้อก�ำหนด
ของ ปตท.สผ.
ก�ำหนดมาตรการในการบริหารจัดการ
ผูค้ า้ และคูค่ า้ รวมถึงการตรวจประเมิน
เพือ่ ให้มน่ั ใจได้วา่ ผูค้ า้ และคูค่ า้ ปฏิบตั ิ
ตามข้อก�ำหนดและมาตรฐานสากล
ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยสนับสนุน
ให้เกิดการแข่งขันอย่างโปร่งใสและ
เป็ น ธรรม โดยมี สั ด ส่ ว นการจั ด ซื้ อ
จัดจ้างด้วยวิธปี ระมูลคิดเป็นร้อยละ 83
ของมูลค่าการจัดซือ้ จัดจ้างในปี 2562
บริ ห ารจั ด การพั ส ดุ แ บบองค์ ร วม
ผ่านฐานข้อมูลกลาง เพื่อจัดการพัสดุ
คงเหลื อ หรื อ พั ส ดุ ใ ช้ แ ล้ ว ที่ ยั ง อยู ่ ใ น
สภาพดีและสามารถน�ำกลับมาใช้ใหม่ ไ ด้
โดยน�ำกลับเข้าคลังพัสดุกลาง เพื่อลด
ปริมาณการสั่งซื้อ ลดขั้นตอน และ
ลดเวลาในการจัดซือ้ ซึง่ ส่งผลให้ปริมาณ
การจัดหาและต้นทุนการผลิตลดลง
เพิ่มการใช้พื้นที่บรรทุกสินค้าต่อเที่ยว
ของเรือขนส่ง เพือ่ ควบคุมการใช้นำ�้ มัน
เชื้อเพลิงให้เกิดประสิทธิภาพ โดยใน
ปี 2562 มีพนื้ ทีบ่ รรทุกสินค้าอยูท่ เี่ ฉลีย่
ร้อยละ 88

ด้านการบริหาร
การเงิน

น� ำ เทคโนโลยี บ ล็ อ กเชน (Blockchain)
มาใช้ในการโอนเงินระหว่างประเทศเพือ่ ลด
ความผิดพลาด ลดต้นทุน ลดระยะเวลา
ด�ำเนินการ และทีส่ ำ� คัญเพิม่ ความโปร่งใส
และความปลอดภัยในการท�ำธุรกรรม
น�ำบัญชีเสมือนจริง (Virtual Account)
มาประยุกต์ใช้เพื่อให้กระบวนการท�ำงาน
เป็นไปโดยอัตโนมัตมิ ากขึ้น ส่งผลให้เวลา
การท�ำงานและความผิดพลาดที่เกิดจาก
การท�ำงานของคนลดลง
ปรั บ ปรุ ง นโยบายการบั ญ ชี การเงิ น
และภาษี ให้ ส อดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทาง
การขยายตัวขององค์กร และมาตรฐาน
ระดับสากล
สือ่ สารและสร้างความเข้าใจกับนักลงทุน
อย่างต่อเนื่อง
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ด้านการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี
การบริหารความเสี่ยง และ
การกำ�กับการปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์

ปรับแผนงานให้เข้ากับผลการประเมิน
ระดั บ วุ ฒิ ภ าวะด้ า น GRC (GRC
Maturity Level) ตลอดจนสื่ อ สาร
เพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
ปรั บ ปรุ ง การด� ำ เนิ น งานด้ า น GRC
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ กระบวนการเข้ า ซื้ อ
กิจการ (M&A) และการตั้งธุรกิจใหม่
(New Business) เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเติบโตทางธุรกิจของ ปตท.สผ.
โดยมุ ่ ง เน้ น การก� ำ กั บ ดู แ ลที่ เ ป็ น ไป
อย่างถูกต้องตามนโยบายของบริษัท
รวมถึงการปฏิบัติตามกฎหมายของ
ประเทศที่ บ ริ ษั ท เข้ า ไปลงทุ น อย่ า ง
เคร่งครัด
ปรับปรุงการรายงานผลการด�ำเนินงาน
ต่อฝ่ายจัดการและบูรณาการการรายงาน
ด้าน GRC ให้ครอบคลุมหัวข้อทีส่ ำ� คัญ
เพิ่มเติม เช่น ความมั่นคงปลอดภัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Security)
เป็นต้น
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

GHG

กลยุทธ์การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
(Greenhouse Gas Reduction)

เป็นทีท่ ราบกันดีวา่ ปัญหาภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
เป็นปัญหาส�ำคัญและเร่งด่วนทั้งในระดับประเทศและระดับสากล และ
มีแนวโน้มที่จะส่งผลอย่างมีนัยส�ำคัญทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่ ง แวดล้ อ มในอนาคต ปตท.สผ. มี ค วามมุ ่ ง มั่ น ในการด� ำ เนิ น ธุ ร กิ จ
ด้วยความรับผิดชอบ และเพื่อช่วยลดปัญหาและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จึงได้กำ� หนดเป้าหมายทีจ่ ะลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 จากปีฐาน 2555 ภายในปี 2573
ในปี 2562 ปตท.สผ. ยังคงมุง่ มัน่ ในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และริเริม่
โครงการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ส� ำ หรั บ ความส� ำ เร็ จ ในปี ที่ ผ ่ า นมา บริ ษั ท สามารถลดความเข้ ม ของ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 14 เมือ่ เทียบกับปีฐาน 2555 รวมถึงยัง
สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 256,498 ตันคาร์บอนไดออกไซด์
เทียบเท่า ผ่านโครงการลดก๊าซเรือนกระจกต่าง ๆ ภายใต้ 3 แนวทางหลัก
คือ การน�ำก๊าซส่วนเกินและก๊าซที่จะเผาทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์หรือ
น�ำกลับเข้ากระบวนการผลิต การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
การลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทน

เป้าหมายปี 2573

25%

ลดความเข้มของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
จากปีฐาน 2555
เพื่อบรรเทาปัญหา
ภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
(Climate Change Crisis)

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ปี 2562

การน�ำก๊าซส่วนเกินและก๊าซทีจ่ ะเผาทิง้ กลับมาใช้ประโยชน์
หรือน�ำกลับเข้ากระบวนการผลิต

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

194,124

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

โครงการในปี 2562
FGRU

การน�ำก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตคอนเดนเสทที่แหล่งผลิต
กลับเข้าสู่กระบวนการอีกครั้ง

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

117,095

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การน�ำก๊าซส่วนเกินจากกระบวนการผลิตที่จะเผาทิ้งจากสถานีผลิต
เสาเถียร เอ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานีผลิตของโครงการเอส 1 ไปขาย
ให้กับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อน�ำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ในชุมชน

GAS LIFT

FUEL GAS

LPG

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

37,597

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การรวบรวมก๊าซจากสถานีผลิตรอบนอก (Outstation) เข้าสูท่ อ่ ก๊าซหลัก
ทีแ่ หล่งผลิตหนองตูม-เอ โครงการเอส 1 เพือ่ ส่งต่อไปยังสถานีผลิตหลัก
(Flow Station) เป็นการช่วยลดอัตราการเผาก๊าซจากสถานีผลิตรอบนอก
อีกทัง้ ยังน�ำก๊าซส่วนนีไ้ ปใช้ประโยชน์ เช่น น�ำก๊าซอัดกลับเข้าระบบ
เพือ่ ช่วยในการผลิตน�ำ้ มัน (Gas Lift) น�ำก๊าซเชือ้ เพลิง (Fuel Gas)
ไปผลิตเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) และส่งขายให้กบั บริษทั ปตท.
จ�ำกัด (มหาชน) และผูร้ บั ซือ้ รายย่อยอืน่ ๆ

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

23,645

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การเปลีย่ นชนิดเมมเบรนทีใ่ ช้ในกระบวนการแยกก๊าซส�ำหรับโครงการอาทิตย์และบงกชใต้
ซึง่ เป็นโครงการนอกชายฝัง่ ทะเลอ่าวไทย ท�ำให้ประสิทธิภาพในการแยกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกจากก๊าซธรรมชาติเพิ่มขึ้น

ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

การติดตั้งอุปกรณ์ขับดันก๊าซ (Gas Ejector) เพิ่มเติมในสถานีผลิตหลัก (Flow Station)
ของโครงการเอส 1 ซึ่งเป็นโครงการผลิตปิโตรเลียมบนบก เพื่อน�ำก๊าซที่จะเผาทิ้งกลับมา
ใช้ประโยชน์

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

62,374

โครงการในปี 2562

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

5,913

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

3,210

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ปี 2562

การใช้พลังงานอย่างมีประสิ ท ธิ ภาพ

การปรับการเดินเครือ่ งสูบน�ำ้
ของระบบน�ำ้ หล่อเย็นให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด

12,578

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

การน�ำไอเสีย (Exhaust Gas) จากท่อส่งก๊าซต่าง ๆ
ในสถานีผลิตหลัก (Flow Station) โครงการเอส 1
เพื่อใช้ในการผลิตไฟฟ้าโดยเครื่องปั่นไฟแบบไอน�้ำ
(Steam Generator)
Steam
Generator
Heat

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

10,988

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

พัฒนาประสิทธิภาพการขนส่งทางทะเลเพือ่ ลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการด�ำเนินงาน
ใน 2 เรื่องหลัก ได้แก่

- การรักษาประสิทธิภาพและ ปี 2562 บริษทั ใช้พนื้ ทีบ่ รรทุก
เฉลีย่ ร้อยละ
ลดต้นทุนการด�ำเนินงานด้าน
88
โลจิสติกส์ เช่น การบริหาร
จั ด การพื้ น ที่ บ รรทุ ก สิ น ค้ า
ต่ อ เที่ ย วของเรื อ สูงสุดเพื่ อ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ควบคุมการใช้นำ�้ มันเชื้อเพลิง
39,104
ส�ำหรับเรื อ ขนส่ ง (Marine ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
Gas Oil)

- การด�ำเนินงานต่อเนื่อง
ประหยัดเชือ้ เพลิงกว่า
ในโครงการ Smart Marine
2.07
ล้านลิตร
Model ในสาธารณรั ฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ช่วย
บริ ห ารการเดิ นเรื อแบบ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมศูนย์ (Centralized
6,368
Vessel Utilization ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
Management)

การลดการรั่วไหลของก๊าซมีเทน

CH4

ก๊ า ซมี เ ทนเป็ น ก๊ า ซเรื อ นกระจกที่ มี คุ ณ สมบั ติ ใ นการท� ำ ให้ เ กิ ด ภาวะโลกร้ อ นสู ง กว่ า
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ปตท.สผ. จึงให้ความส�ำคัญกับการลดปริมาณการรั่วไหลของ
ก๊าซมีเทน ทั้งในพื้นที่ปฏิบัติการบนบกและนอกชายฝั่ง โดยเน้นตรวจจับก๊าซมีเทนและ
ซ่อมบ�ำรุงอุปกรณ์ในกระบวนการผลิตและขนส่งปิโตรเลียมที่พบการรั่วไหล ซึ่งสามารถ
ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ในระดับหนึ่ง

นอกจากนี้ เพื่อให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก บริษัทยังได้เน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใน
การดักจับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และน�ำไปกักเก็บหรือน�ำไปใช้ประโยชน์
(Carbon Capture Utilization and Storage – CCUS) ควบคู่ไปกับการลด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการด�ำเนินงานของบริษทั อีกด้วย
นอกเหนือจากการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมการด�ำเนินงาน
ของบริษัทแล้ว ปตท.สผ. ยังขยายผลเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน
และสิ่ ง แวดล้ อ มด้ ว ย อาทิ โครงการก๊ า ซธรรมชาติ เ พื่ อ ผลผลิ ต
เกษตรชุมชนและสิง่ แวดล้อม ซึง่ ปตท.สผ. ร่วมกับกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
กระทรวงพลั ง งาน และชุ ม ชนต� ำ บลหนองตู ม อ� ำ เภอกงไกรลาศ
จังหวัดสุโขทัย ซึง่ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องโครงการเอส 1 น�ำก๊าซธรรมชาติสว่ นเกิน
ทีเ่ หลือจากกระบวนการผลิตน�ำ้ มันดิบ (Associated Gas) ณ ฐานผลิต
หนองตูม-เอ ซึ่งอยู่ห่างจากชุมชนประมาณ 1 กิโลเมตร มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์กับชุมชนโดยการล�ำเลียงก๊าซมาจ�ำหน่ายให้กับสหกรณ์
แปรรูปกล้วยต�ำบลหนองตูม จ�ำกัด ในราคาที่ต�่ำกว่าราคาก๊าซหุงต้ม
(LPG) ในท้องตลาด อันเป็นการช่วยสนับสนุนวิสาหกิจของชุมชน
ในการแปรรู ป ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ กษตรชุ ม ชน และลดต้ น ทุ น ให้ กั บ
เกษตรกร โดยโครงการนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2)
สูช่ นั้ บรรยากาศได้มากกว่าปีละ 5,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า
นอกจากนี้ ในปี 2562 ปตท.สผ. ยังได้ศกึ ษาประสิทธิผลของการกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในระยะที่ 1 ของโครงการปลูกป่าลดภาวะ
โลกร้อนที่เริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี 2556 โดยในระยะที่ 1 ได้ส�ำรวจ
และศึกษาพื้นที่ปลูกป่าจ�ำนวน 52,500 ไร่ พบว่าสามารถกักเก็บ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 1.4 ตันต่อไร่ตอ่ ปี หรือเท่ากับ 73,500 ตันต่อปี

ปี 2562

ปี 2556 - 2562

ลดความเข้มของการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกได้รอ้ ยละ

ลดปริมาณ
ก๊าซเรือนกระจกได้

เทียบกับปีฐาน 2555

ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

14 1,667,000

ปริมาณก๊าซเรือนกระจกทีล่ ดได้จากกระบวนการผลิต

(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า)
308,080
239,400

269,412

256,498

2559 2560 2561 2562 เป้าหมายปี 2562

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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กลยุทธ์การใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดของเหลือทิง้

(Circular Model for E&P*)

ปตท.สผ. ตระหนักถึงความส�ำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ จึงมุ่งพัฒนา
กลยุทธ์ ในด้านการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่า ลดของเหลือทิง้ ด้วยการออกแบบ
กระบวนการท�ำงานและการบริหารจัดการเพือ่ เพิม่ การใช้ซำ�้ และท�ำให้เกิด
การน�ำทรัพยากรกลับมาหมุนเวียนใช้ประโยชน์ใหม่ โดยตั้งเป้าหมาย
ในการน�ำโครงสร้างและอุปกรณ์หลักมาใช้ใหม่ให้ได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50
โดยยังคงสภาพการท�ำงานที่เหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ภายในปี 2573 อีกทั้งบริษัทยังมีเป้าหมายมุ่งสู่การปราศจากของเสีย
ที่ต้องถูกก�ำจัดโดยวิธีฝังกลบ เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเปล่า และไม่ก่อ
ให้ เ กิ ด มลภาวะต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ มระหว่ า งรอก� ำ จั ด จนถึ ง กระบวนการ
ฝังกลบ
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรและพลังงาน
อย่างรู้คุณค่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นที่ส�ำนักงานใหญ่
กรุงเทพมหานครหรือส�ำนักงานในต่างจังหวัด โดยในปี 2560 เป็นปีแรกที่
ปตท.สผ. ส�ำนักงานใหญ่ได้รับรางวัลส�ำนักงานสีเขียว (Green Office)
ระดับดีเยี่ยม (G-Gold) จากโครงการส�ำนักงานสีเขียวของกรมส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จากนั้น ปตท.สผ. ก็ได้รับรางวัลนี้อย่างต่อเนื่อง
ในส�ำนักงานต่าง ๆ ของบริษทั ได้แก่ ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
จังหวัดสงขลา ในปี 2561 และฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม
จังหวัดระนอง ในปี 2562 โดยกิจกรรมส่วนหนึง่ ของโครงการนี้ คือ การลด
การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ รวมถึงการงดใช้ขวดน�ำ้ พลาสติกแบบครัง้ เดียวทิง้
ในห้องประชุม ซึ่งถือเป็นการสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้แก่พนักงานในองค์กรได้เป็นอย่างดี

เป้าหมายปี 2573
การน�ำโครงสร้างและ
อุปกรณ์หลักมาใช้ใหม่ให้ ได้
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 50 โดยยังคง
สภาพการท�ำงานทีเ่ หมาะสม
ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ
ภายในปี 2573
ปราศจากของเสียที่ต้องก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบ
โดยมีเป้าหมายย่อยดังนี้
ปี 2563 ปริมาณของเสีย
อันตรายที่ก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบ
(Hazardous Waste to Landfill)

=0

ปี 2568 ปริมาณของเสีย
อุตสาหกรรมที่ก�ำจัด
ด้วยวิธีฝังกลบ
(Industrial Waste to Landfill)

=0
Total

ปี 2573 ปริมาณของเสียทั้งหมด
ที่ก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบ
(Total Waste to Landfill)

=0

* E&P มาจากค�ำว่า Exploration and Production
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บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

โครงการโดดเด่น
โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากหินและดินที่เป็นของเสียจากการเจาะหลุมผลิต
ปิโตรเลียม (Drill Cuttings) ด้วยการนำ�มาพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุทดแทนสำ�หรับ
งานถนน
ปตท.สผ. มีการบริหารจัดการของเสียจากกระบวนการผลิต
อย่างมีระบบตามมาตรฐานระดับสากล และสอดคล้องกับ
หลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) อีกทั้ง
บริษัทยังได้มีการศึกษาวิจัยวิธีการและเทคโนโลยีต่าง ๆ
ทีจ่ ะช่วยสนับสนุนให้กระบวนการก�ำจัดของเสียเกิดประโยชน์
และมีประสิทธิภาพสูงสุด หนึง่ ในโครงการทีม่ คี วามน่าสนใจ
คือ โครงการศึกษาการใช้ประโยชน์จากหินและดินที่เป็น
ของเสียจากการเจาะหลุมผลิตปิโตรเลียม (Drill Cuttings)
น�ำมาพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุทดแทนในการสร้างและ
ซ่อมแซมถนน ซึ่งแต่เดิมเศษหินและดินที่เป็นของเสียนี้
จะถูกก�ำจัดโดยการเผาด้วยความร้อนสูงในกระบวนการผลิต
ของโรงผลิตปูนซีเมนต์ แต่เพราะ ปตท.สผ. เล็งเห็นถึง
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้นี้มากกว่าการน�ำไป
ก� ำ จั ด ด้ ว ยการเผา จึ ง ร่ ว มมื อ กั บ กรมทางหลวงชนบท
กระทรวงคมนาคม และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวง
พลังงาน ท�ำการศึกษาความเป็นไปได้ในการน�ำเศษหิน
มาพั ฒ นาเป็ น วั ส ดุ ท ดแทนในการท� ำ ถนน โครงการนี้
นอกจากจะสร้างประโยชน์ให้แก่ชมุ ชนรอบพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร
จากการใช้วัสดุทดแทนในการก่อสร้างและบ�ำรุงซ่อมแซม
ถนนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนให้เกิดการใช้ทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดตามหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียน
สอดคล้องตามกลยุทธ์เพือ่ ความยัง่ ยืนของ ปตท.สผ. อีกด้วย
โครงการศึกษาวิจัยนี้ได้ริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 และด�ำเนิน
การศึกษามาอย่างต่อเนื่อง โดยผลการศึกษาเบื้องต้น
แสดงให้เห็นว่าหินและดินจากกระบวนการผลิตมีคุณสมบัติ
ที่ เ หมาะสมต่ อ การน� ำ ไปใช้ เ ป็ น วั ส ดุ ใ นการสร้ า งถนน
และมี ค วามปลอดภั ย โดย ปตท.สผ. และหน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องมีแผนจะขยายผลน�ำไปทดสอบการใช้งาน
ในบริเวณโครงการเอส 1 และศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรม ปตท.สผ. ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง
ในพืน้ ทีเ่ ขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
(Eastern Economic Corridor of Innovation – EECi)
โดยคาดว่ า จะเริ่ ม ก่ อ สร้ า งโครงการต้ น แบบในช่ ว ง
ไตรมาสที่ 3 ปี 2563

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การใช้อุปกรณ์แบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Facility) สำ�หรับแหล่งผลิตปิโตรเลียมบนบก
โครงการเอส 1
ด้วยค�ำนึงถึงการใช้ประโยชน์ของทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โครงการเอส 1 จึงออกแบบและจัดท�ำอุปกรณ์ในการผลิตต่าง ๆ
ให้สามารถเคลื่อนที่ได้ เพื่อน�ำไปใช้หมุนเวียนในการผลิตปิโตรเลียม และทดแทนการติดตั้งสถานีผลิตแบบถาวร โดยอุปกรณ์
แบบเคลื่อนที่ได้ของโครงการเอส 1 มี 2 รูปแบบหลัก ได้แก่
1) อุปกรณ์การผลิตเคลื่อนที่
(Mobile Production Facility – MPF)
อุปกรณ์นี้ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ในการผลิตปิโตรเลียม
ในแหล่งผลิตทีไ่ ม่มสี ถานีผลิต หรือไม่มที อ่ ส่ง โดยปัจจุบนั
โครงการเอส 1 มีอปุ กรณ์ชนิดนี้ จ�ำนวน 16 ตัว
2) อุปกรณ์การทดสอบหลุมเคลือ่ นที่
(Mobile Production Test Unit – MPTU)
อุ ป กรณ์ นี้ ถู ก น� ำ มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการทดสอบหลุ ม
ปิโตรเลียม เพือ่ ดูศกั ยภาพและวางแผนการผลิตในอนาคต
ปัจจุบนั โครงการเอส 1 มีอปุ กรณ์ชนิดนี้ จ�ำนวน 10 ตัว

MPF

16
ตัว

MPTU

10
ตัว

นอกจากนี้ โครงการเอส 1 มีการน�ำอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ทีไ่ ม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วกลับมา
ใช้ใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การดัดแปลงอุปกรณ์จากแหล่งผลิต
ที่หยุดผลิตแล้วถาวร ไปใช้ยังแหล่งผลิตใหม่ การซ่อมแซม รักษาอุปกรณ์เก่า
เพื่อไว้ใช้เป็นชิ้นส่วนส�ำรอง (Spare Part) ในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น นอกจากนี้
ทางโครงการยังน�ำเทคโนโลยีตา่ ง ๆ มาใช้ในการยืดอายุการใช้งานของวัสดุตา่ ง ๆ
เช่น การยืดอายุของท่อ โดยเลือกใช้วัสดุที่ไม่มีส่วนประกอบของเมทัลลิก
และการศึกษาหาสารเคมีเพือ่ ป้องกันการกัดกร่อน (Corrosion Inhibitor) เป็นต้น
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ส�ำหรับโครงการนอกชายฝั่ง ปตท.สผ. ก็ได้มีแผนงานในการน�ำแท่นผลิตส่วนบน (Topside Platform) จากหลุมผลิตที่หมดอายุ
การใช้งานแล้ว หมุนเวียนไปใช้ประโยชน์ในการผลิตปิโตรเลียมในหลุมอืน่ ๆ ซึง่ ช่วยลดการน�ำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ และใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยบริษัทจะเริ่มด�ำเนินการในโครงการอาทิตย์เป็นโครงการแรก ในปี 2564

บริษทั ไม่เพียงแต่นำ� แนวคิดในการใช้ทรัพยากรให้คมุ้ ค่าและ
เกิดประโยชน์สงู สุดมาปรับใช้ในกระบวนการท�ำงานเท่านัน้
แต่ยังขยายผลสู่ชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการอีกด้วย อาทิ
การน�ำวัสดุอปุ กรณ์เหลือใช้ตา่ ง ๆ ของโครงการเอส 1 แต่ยงั คง
สภาพดี และมีความปลอดภัย เช่น ท่อ ถังเหล็ก ไปบริจาค
ให้แก่ชมุ ชนและหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ เป็นสาธารณประโยชน์
รวมถึงประสบความส�ำเร็จในการสนับสนุนการพัฒนาแหล่ง
พลังงานทางเลือกให้กับชุมชนผ่านโครงการขยะสู่พลังงาน
ซึ่งเป็นการน�ำของเสียในครัวเรือนมาผลิตเป็นก๊าซหุงต้ม
โดยจนถึงปี 2562 บริษัทได้มกี ารติดตัง้ บ่อก๊าซชีวภาพให้แก่
ชุมชนในพื้นที่โครงการสินภูฮ่อม จังหวัดอุดรธานี ไปแล้ว
241 ชุด และได้สร้างศูนย์เรียนรู้ก๊าซชีวภาพบ้านทับไฮ
เพื่อส่งต่อองค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจทั่วไป จากผลส�ำเร็จของ
โครงการดังกล่าว ปตท.สผ. ได้ขยายโครงการนี้ไปยังชุมชน
ในพืน้ ทีโ่ ครงการซอติกา้ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาด้วย
ปริมาณการฝังกลบของเสียอันตราย (ร้อยละ)

0.210

2559

0.250
0.156

2560

0.126
2561

2562

=0
เป้าหมายปี 2563

ในด้านการจัดการของเสีย ปตท.สผ. ได้น�ำหลักการ 3R
(Reduce Reuse Recycle) มาปรับใช้ในกระบวนการเพื่อ
ให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในพื้นที่
ปฏิบตั กิ ารต่าง ๆ ส่งผลให้ปริมาณของเสียทีไ่ ปสูก่ ารฝังกลบ
มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2562 แหล่งผลิต
ปิโตรเลียมนอกชายฝัง่ อ่าวไทยได้ปราศจากของเสียอันตราย
ทีก่ ำ� จัดด้วยวิธฝี งั กลบแล้ว และในปี 2563 บริษทั มีเป้าหมาย
ที่จะไม่มีของเสียอันตรายที่จะน�ำไปก�ำจัดด้วยวิธีฝังกลบ
ในทุกหน่วยปฏิบัติการของบริษัท

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

กลยุทธ์การอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล
เพื่อทุกชีวิต (Ocean for Life)

ทะเลคือแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ แต่ปัจจุบัน
ระบบนิเวศทางทะเลก�ำลังเผชิญกับปัญหามากมาย ไม่ว่าจะเป็น
คุณภาพน�้ำ ขยะทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพที่ลดลง
ส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของชุ ม ชนบริ เ วณชายฝั ่ ง
ตลอดจนผลกระทบโดยอ้อมต่ออีกหลายชีวิตบนโลกใบนี้
ปตท.สผ. ในฐานะองค์กรที่มีพื้นที่ปฏิบัติการส่วนใหญ่อยู่ในทะเล
ตระหนักอยู่เสมอว่า เรามีหน้าที่ในการดูแลปกป้องท้องทะลที่บริษัท
เข้าไปด�ำเนินงานให้ดีที่สุด จึงก�ำหนดให้กลยุทธ์สร้างนิเวศทางทะเล
เพือ่ ทุกชีวติ เป็นอีกหนึง่ กลยุทธ์สำ� คัญสูก่ ารเป็นองค์กรแห่งความยัง่ ยืน
โดยเป้าหมายของกลยุทธ์นี้คือ การตอกย�้ำความมุ่งมั่นของ ปตท.สผ.
ที่จะเป็นผู้น�ำในการอนุรักษ์ และดูแลฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
นิเวศทางทะเล โดยใช้การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ
แบบผสมผสาน คือเฝ้าระวังและฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรเสื่อมโทรม
เพิ่มปริมาณสัตว์น�้ำทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นแหล่งอาหาร และส่งเสริม
วิสาหกิจชุมชนบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน อันจะน�ำไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของชุมชนที่พึ่งพาทรัพยากรทางทะเล

เป้าหมายปี 2573
อนุรกั ษ์และฟืน้ ฟูระบบนิเวศทางทะเล
อย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการเติบโต
ทางเศรษฐกิจและการมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ของชุมชนบริเวณชายฝั่ง
เพิ่มความสมบูรณ์
และความหลากหลาย
ของทรัพยากรทางทะเล
(Biodiversity)
จากปีฐาน 2563
เพิม่ รายได้ของประชากร
ทีพ
่ งึ่ พาทรัพยากรทางทะเล
(Improve Local Economy)
จากปีฐาน 2563
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

โครงการโดดเด่น
รื้อถอนเพื่อชีวิตใหม่ใต้ทะเล

การรื้ อ ถอนสิ่ ง ติ ด ตั้ ง และอุ ป กรณ์ ต ่ า ง ๆ จากการประกอบกิ จ การปิ โ ตรเลี ย ม
(Decommissioning) เป็นส่วนหนึง่ ในวัฏจักรของธุรกิจการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
(E&P* Value Chain) ทีเ่ กิดขึน้ เมือ่ สิน้ สุดการผลิตปิโตรเลียมแล้ว จึงเป็นอีกหนึง่ ภารกิจ
ที่มีความท้าทายทั้งในด้านการบริหารจัดการ รวมถึงการด�ำเนินงานด้วยมาตรฐาน
ความปลอดภัยและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้อม ปตท.สผ. ได้ตระหนัก
ถึงความส�ำคัญนี้ จึงได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อดูแลด้านการรื้อถอนขึ้นในปี 2558
เพือ่ วางแผนการรือ้ ถอน รวมทัง้ ศึกษาเทคโนโลยีและความเป็นไปได้ในโครงการต่าง ๆ
ที่สามารถน�ำมาปรับใช้ในงานรื้อถอน เพื่อให้การด�ำเนินงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในขณะเดียวกันยังช่วยป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อมด้วย
* E&P มาจากค�ำว่า Exploration and Production

ปตท.สผ. ได้ ว างแผนวิ จั ย และศึ ก ษา
ความเป็นไปได้ในหลายโครงการเพื่อ
รองรับการรื้อถอนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
โดยตั ว อย่ า งโครงการที่ ไ ด้ เ ริ่ ม ศึ ก ษา
ไปแล้ว คือ โครงการจัดวางปะการังเทียม
รูปแบบโครงสร้างเหล็ก บริเวณเกาะพะงัน
ในปี 2556 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง
กรมทรั พ ยากรทางทะเลและชายฝัง่
และมูลนิธิเพื่อสถาบันปิโตรเลียมแห่ง
ประเทศไทย ผู้ประกอบการปิโตรเลียม
ตลอดจนผู ้ น� ำ ท้ อ งถิ่ น และชาวบ้ า น
ในพืน้ ที่ โดยได้มกี ารจัดวางปะการังเทียม
จ�ำนวน 4 โครงสร้าง บริเวณอ่าวโฉลกหล�ำ
ต� ำ บลเกาะพะงั น อ� ำ เภอเกาะพะงั น
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึง่ ผลจากการศึกษา
ภายหลั ง วางประการั ง เที ย มไป 1 ปี
พบสิง่ มีชวี ติ จ�ำพวกเกาะติดทีพ่ บได้บอ่ ย
หลังการวางปะการังเทียม เช่น หอยสองฝา
(Bivalve) เม่นทะเล (Sea Urchins)
เพรียงหินสกุล (Balanus sp.) และไบรโอซัว
(Bryozoa) โดยพบเม่นหนามลายมากทีส่ ดุ
นอกจากนี้ ในปี 2560 ได้มโี ครงการศึกษา
ความเป็นไปได้ในการแปลงขาแท่นผลิต
ปิโตรเลียมเป็นปะการังเทียม (Rig to
Reef Project) ซึ่งเป็นความร่วมมือกัน
ระหว่ า งมู ล นิ ธิ เ พื่ อ สถาบั น ปิ โ ตรเลี ย ม
แห่งประเทศไทย ผูป้ ระกอบการปิโตรเลียม
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานราชการ

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

จากเรือหลวงถึงแหล่งเรียนรู้ใต้ทะเล
กับภารกิจสุดท้ายเพื่อทะเลไทย
ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ซึ่ ง ได้ แก่ กรมเชื้ อ เพลิ ง
ธรรมชาติ กรมประมง กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมเจ้าท่า และ
กองทัพเรือ โดยการแปลงขาแท่นผลิต
ปิโตรเลียมเป็นปะการังเทียมดังกล่าว
ถื อ เป็ น ทางเลื อ กหนึ่ ง ของการรื้ อ ถอน
ซึ่งจะต้องผ่านการพิจารณาการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากกรมเชือ้ เพลิงธรรมชาติ
และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้มนั่ ใจว่า
เป็นทางเลือกทีด่ ที สี่ ดุ และเกิดประโยชน์
ต่อสังคมและชุมชนทีเ่ กีย่ วข้องอย่างแท้จริง
โครงการนี้ไม่เพียงแต่เป็นวิธีการบริหาร
จัดการโครงสร้างแท่นผลิตที่ปลดระวาง
จากการใช้งานในการประกอบกิจการ
ปิ โ ตรเลี ย มให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด
เท่ า นั้ น แต่โ ครงสร้ า งปะการั ง เที ย ม
ยั ง สร้ า งประโยชน์ ใ นการช่ ว ยอนุ รั ก ษ์
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยและที่หลบภัยของสัตว์น�้ำ สร้าง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ตลอดจน
สามารถสร้างประโยชน์ในเชิงการวิจัย
การท่องเทีย่ ว และการประมง ได้อกี ด้วย

จากปรากฏการณ์ “ปะการังฟอกขาว” ทีส่ ง่ ผลกระทบเป็น
ลูกโซ่แก่ชวี ติ สัตว์ในท้องทะเล ในปี 2554 ปตท.สผ. ร่วมกับ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุพ์ ชื กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง หน่วยงานท้องถิ่น ชุมชนในพื้นที่
และกองทัพเรือ จัดท�ำโครงการแหล่งเรียนรูเ้ รือหลวงไทย
ใต้ทะเล โดยมีการวางเรือหลวงปราบ ณ เกาะง่ามน้อย
จั ง หวั ด ชุ ม พร และวางเรื อ หลวงสั ต กู ด ณ เกาะเต่ า
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพือ่ ให้เป็นจุดด�ำน�ำ้ ทางเลือกแห่งใหม่
ในพืน้ ที่ เพือ่ ช่วยลดผลกระทบทีม่ ตี อ่ แนวปะการังธรรมชาติ
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการฟืน้ ตัวจากปรากฏการณ์ปะการังฟอกขาว
และเพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสัตว์ทะเล
ปัจจุบนั เรือหลวงทัง้ 2 ล�ำ กลายเป็นแหล่งด�ำน�ำ้ ยอดนิยม
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการ
ในพืน้ ทีป่ ีละกว่า 59 ล้านบาท โดยตั้งแต่เริ่มโครงการ
สามารถสร้ า งรายได้ แ ล้ ว ประมาณ 472 ล้ า นบาท
โดยในปี 2562 ปตท.สผ. ได้จดั ท�ำหนังสือและสารคดีสนั้
ส�ำหรับเผยแพร่ทางสือ่ โทรทัศน์ เพือ่ สร้างจิตส�ำนึกให้กบั
นักท่องเที่ยว นักด�ำน�้ำ ตลอดจนสาธารณชน เพื่อให้
รับทราบถึงความส�ำคัญและประโยชน์ของแหล่งด�ำน�้ำ
ทั้ง 2 แหล่ง ที่สร้างขึ้นโดยมนุษย์

ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI)

1 : 5.34
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ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI)

1 : 4.37

ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
เพิ่มอัตราการรอดชีวิตเต่าทะเล
จ�ำนวนเต่าทะเลในประเทศไทยมีการลดลงมาโดยตลอด
และมีแนวโน้มว่าจะสูญพันธุใ์ นไม่ชา้ จากหลากหลายปัจจัย
ทัง้ โดยธรรมชาติและน�้ำมือมนุษย์ กลายเป็นสถานการณ์
ที่น่ากังวลว่าเต่าทะเลอาจสูญพันธุ์ไปจากท้องทะเลไทย
ถ้าไม่มกี ารอนุรกั ษ์ ในปี 2560 ปตท.สผ. จึงเริม่ สนับสนุน
กองทัพเรือในการด�ำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
ทีศ่ นู ย์อนุรกั ษ์พนั ธุเ์ ต่าทะเล กองทัพเรือ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรี และได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเลระหว่าง ปตท.สผ. กับกองทัพเรือ
เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพของการอนุ บ าลและรั ก ษาเต่ า ทะเล
ตลอดจนการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์เต่าทะเล
โดย ปตท.สผ. ได้ให้การสนับสนุนการปรับปรุงอาคาร
บ่ออนุบาลและโรงพยาบาลเต่าทะเล ซึ่งมีเพียงแห่งเดียว
ในทวีปเอเชีย ให้มคี วามทันสมัยและถูกสุขอนามัยตามหลัก
มาตรฐานสากล เพื่อให้เหมาะสมต่อการอนุบาลและ
การรั ก ษาพยาบาลเต่าทะเลก่อนปล่อยคืนสู่ธ รรมชาติ
เพื่อช่วยเพิ่มอัตราการรอดชีวิตของเต่าทะเล นอกจากนี้
ยังช่วยจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ จัดท�ำนิทรรศการ
และสื่อการเรียนรู้เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการอนุรักษ์
พันธุ์เต่าทะเล และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์อนุรักษ์
พันธุ์เต่าทะเล โดยปัจจุบันศูนย์นี้ยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อีกด้วย
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้สง่ เสริมให้พนักงานและผูบ้ ริหาร
เข้าไปมีส่วนร่วมเป็นจิตอาสาในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การอนุรกั ษ์เต่าทะเล เช่น การท�ำความสะอาดบ่อเต่า การขัด
กระดองเต่า และการปล่อยลูกเต่าคืนสูท่ อ้ งทะเล เป็นต้น

ปี 2562

จ�ำนวนสะสมของลูกเต่าทะเล
ที่ได้รบั การอนุบาลและรักษา

21,482

ตัว

จ�ำนวนสะสมของเต่าทะเลทีร่ บั การรักษา
ทีโ่ รงพยาบาลเนือ่ งจากการเกยตืน้
ติดอวน และการบาดเจ็บสาหัส
จากธรรมชาติ

2,234

“ตั้ ง แต่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
อุ ป ก ร ณ์ ท า ง ก า ร แ พ ท ย์
ต่าง ๆ จาก ปตท.สผ. ทำ�ให้
โรงพยาบาลสามารถเพิ่ ม
ขอบเขตในการรักษาเต่าทะเล
ได้มากขึ้น เมื่อสามารถตรวจ
วินิจฉัยได้เร็วขึ้น การรักษา
ก็ ร วดเร็ ว ขึ้ น อั ต ราการ
รอดชีวิตของเต่าทะเลก็เพิ่ม
มากขึ้นด้วย”
เรือตรีหญิง
กรกมล กิติกัมรา
สัตวแพทย์ประจำ�
ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
กองทัพเรือ

ตัว

ปี 2563
จ�ำนวนสะสมของนักท่องเทีย่ ว
เข้าเยีย่ มชมศูนย์อนุรกั ษ์
พันธุเ์ ต่าทะเล กองทัพเรือ
อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

922,793

คน

ปตท.สผ. มีแผนจะขยายศูนย์อนุรกั ษ์
พันธุเ์ ต่าทะเล ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดสงขลา
โดยร่วมมือกับกองทัพเรือภาคที่ 2
ร่วมจัดตัง้ หน่วยอนุรกั ษ์ทอ้ งทะเลไทย
และสัตว์หายาก ฐานทัพเรือสงขลา

มิติแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู ส่งต่อองค์ความรู้
เพิ่มรายได้สู่ชาวประมงอย่างยั่งยืน
ปัญหาสัตว์น�้ำทางเศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญอย่าง “ปู” ลดจ�ำนวนลงอย่างมาก
ส่งผลให้ชาวประมงในพื้นที่มีรายได้ลดลง จนบางครัวเรือนต้องหันไป
ท�ำอาชีพอืน่ ปตท.สผ. ตระหนักถึงความส�ำคัญของปัญหานี้ และเล็งเห็น
ถึงความส�ำคัญของการฟืน้ ฟูนเิ วศทางทะเลให้กลับมามีความหลากหลาย
และความอุดมสมบูรณ์ ในปี 2556 บริษัทจึงได้ร่วมมือกับชุมชน
บ้านหัวเขา สถาบันเพาะเลีย้ งสัตว์นาํ้ ชายฝัง่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา จัดตั้ง “ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู
บ้านหัวเขา” ทีต่ ำ� บลหัวเขา อ�ำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพือ่ พัฒนา
ความรู้ด้านการเพาะฟักพันธุ์ลูกปู
จากนั้นได้ขยายศูนย์การเรียนรู้ไปยังกลุ่มพังสาย อ�ำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา และกลุ่มปะนาเระ อ�ำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี
และล่าสุด ศูนย์การเรียนรู้ ณ ต�ำบลหน้าสตน อ�ำเภอหัวไทร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2562 โดย
ทั้ง 3 ศูนย์ดังกล่าวมีจ�ำนวนผู้เข้าศึกษาเยี่ยมชมแล้วกว่า 10,000 คน
และมีจ�ำนวนสะสมการปล่อยลูกปูกลับสู่ธรรมชาติกว่าพันล้านตัว
นอกจากนี้ เพือ่ การฟืน้ ฟูทรัพยากรทางทะเลและสร้างคุณค่าให้ชมุ ชน
อย่างยั่งยืน ปตท.สผ. จึงส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งปัจจุบันได้มีการจัดตั้งเครือข่ายแล้ว 33 กลุ่ม
ในจังหวัดสงขลา ปัตตานี และนครศรีธรรมราช พร้อมทั้งมีแนวเขต
อนุรักษ์ 25 แนวเขต รวมพื้นที่กว่า 18 ตารางกิโลเมตร

ผลตอบแทนทางสังคม
จากการลงทุน (SROI)

1 : 2.29

โครงการศึกษาไมโครพลาสติก
ในพื้นที่ไกลฝั่งของอ่าวไทย
ประเทศไทยให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ การจั ด การปั ญ หาขยะทะเล
อย่างต่อเนื่อง โดยเห็นได้จากความร่วมมือในหลายหน่วยงาน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นหนึง่
หน่วยงานที่มีการศึกษาวิจัยเรื่องนี้อย่างจริงจัง รวมถึงด�ำเนินการ
ศึกษาไมโครพลาสติกในทะเลในพืน้ ทีใ่ กล้ฝง่ั (Nearshore) โดยได้รบั
ผลส�ำเร็จเป็นอย่างดี เช่น ระยอง พัทยา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
การศึกษาวิจยั นีไ้ ม่ได้ครอบคลุมในพืน้ ทีไ่ กลฝัง่ (Offshore) เนือ่ งจาก
ต้ อ งใช้ ง บประมาณสูง รวมถึงความยากล�ำบากในการออกไป
เก็บตัวอย่างน�้ำทะเลในบริเวณดังกล่าว
ด้วยเหตุนี้ ปตท.สผ. ในฐานะบริษัทส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มีโครงการอยู่ในพื้นที่ไกลฝั่ง (Offshore) อาทิ โครงการอาทิตย์
โครงการบงกชเหนือ โครงการบงกชใต้ จึงได้รว่ มสนับสนุนภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ในการศึกษาไมโครพลาสติกในทะเลในพื้นที่ไกลฝั่งบริเวณอ่าวไทย ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งถือเป็นการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
(Baseline Study) เป็นครั้งแรกของประเทศ โดยเชื่อว่าผลจากการด�ำเนินโครงการนี้จะสามารถสร้างประโยชน์ทั้งต่อภาครัฐ
และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดท�ำแผนป้องกันผลกระทบและมาตรการต่อต้านขยะทะเลระดับชาติ ซึ่งถือเป็นการร่วมสร้างคุณค่า
ต่อสังคมในวงกว้าง ตามแนวคิดด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ ปตท.สผ.
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

มุ่งสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
เพื่อโลกที่ยั่งยืน
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นองค์กรแห่งความยั่งยืน ท่ามกลางความท้าทายในการด�ำเนินธุรกิจ และแนวโน้ม
ในการเข้าสูย่ คุ เปลีย่ นผ่านด้านพลังงาน (Energy Transition) ปตท.สผ. ตระหนักดีวา่ นอกจากกลยุทธ์สคู่ วามยัง่ ยืนแล้ว
บริษทั ยังต้องให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology and Innovation) และการพัฒนา
ความร่วมมือและเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ (Collaboration) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน
ขององค์กร

การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นส่วนส�ำคัญที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และช่วยให้บริษัท
มีความพร้อมในการปรับตัวให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากความก้าวหน้า
ด้านเทคโนโลยีและความต้องการด้านพลังงานทางเลือก ดังนัน้ ในแต่ละปีบริษทั จึงได้ตงั้ งบประมาณด้านการพัฒนา
เทคโนโลยีที่ร้อยละ 3 ของก�ำไรสุทธิ
เพือ่ ขับเคลือ่ นโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม ปตท.สผ. จึงได้กำ� หนดเป้าหมายใน 5 ด้าน ได้แก่
การพัฒนาเทคโนโลยีส�ำหรับธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
โดยตัง้ เป้าหมายให้มกี ารน�ำไปใช้จริงหรือใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างน้อย 10 โครงการ
และมีมูลค่าผลตอบแทนโดยรวมเพิ่มขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว
ไม่น้อยกว่า 350 ล้านดอลลาร์ สรอ. ภายในปี 2567
การพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ สนับสนุนความยัง่ ยืน
เทคโนโลยีส�ำหรับกลยุทธ์ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ลดของเหลือทิ้ง และการอนุรักษ์และฟื้นฟู
ระบนิเวศทางทะเลเพื่อทุกชีวิต

เป้าหมาย

การจดสิทธิบตั ร
อย่างน้อย 15 สิทธิบัตร ภายในปี 2568

การเผยแพร่ผลงานและรับรางวัลจากเวทีระดับชาติและสากล
อย่างต่อเนื่องทุกปี
การสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเทคโนโลยี
โดยเฉพาะศูนย์วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ. (PTTEP
Technology and Innovation Centre – PTIC) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2564

มุ่งสู่องค์กรแห่งความยั่งยืน
เพื่อโลกที่ยั่งยืน

ความสำ�เร็จในการดำ�เนินงานด้านเทคโนโลยีในปี 2562
ในปี 2562 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการด�ำเนินการตามแผนขับเคลื่อน (Roadmap) โดยหลายโครงการ
มีความก้าวหน้าเร็วกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ซึ่งสามารถสรุปภาพรวมความส�ำเร็จได้ดังนี้

ความส�ำเร็จในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยมี
โครงการในขัน้
การพัฒนาต้นแบบ 8 โครงการ
โครงการในขั้ น การทดสอบใช้ ง านจริ ง
2 โครงการ
โครงการในขัน้ การน�ำไปใช้จริง 2 โครงการ

การปรับปรุงขัน้ ตอนการบริหารการพัฒนา
เทคโนโลยี และระบบบริ ห ารจั ด การ
การพัฒนาเทคโนโลยีแบบออนไลน์ รวมถึง
การพัฒนาขัน้ ตอนการจัดการทรัพย์สนิ
ทางปั ญ ญาเพื่ อ การด� ำ เนิ น การอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ

การยื่ น จดทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญาจ� ำ นวน
11 ผลงาน แบ่งเป็น 9 สิทธิบตั ร และ 2 ลิขสิทธิ์
ซอฟต์แวร์ โดย 1 ผลงาน ที่ได้ยนื่ จดสิทธิบตั ร
ไปก่อนหน้านี้ได้รบั การรับรองการจดทะเบียน
ในปี 2562
การตีพมิ พ์งานวิจยั ในวารสารและการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ จ�ำนวน 12 เรือ่ ง
รางวัลจากโครงการหรืองานวิจยั ในการพัฒนา
เทคโนโลยี 1 รางวัล

การน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม
และการด�ำเนินธุรกิจ เช่น การจัดเก็บ
ข้อมูลบนระบบคลาวด์ เป็นต้น ช่วยลด
ต้ น ทุ น ลดเวลา ลดการใช้ทรัพยากร
ช่ว ยเพิม่ ประสิ ท ธิ ภ าพ และท� ำ ให้ เ กิ ด
ความคล่องตัว

แผนการพั ฒ นาเทคโนโลยี ที่ ชั ด เจน
ทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว ส�ำหรับ 5 กลุม่
งานหลักที่ส่งผลต่อการด�ำเนินธุรกิจ
ส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม ได้แก่
เทคโนโลยีขั้นสูงส�ำหรับการส�ำรวจ
แหล่งปิโตรเลียม
เทคโนโลยี ส� ำ หรั บ การเพิ่ ม ปริ ม าณ
การผลิตน�ำ้ มันดิบ
เทคโนโลยี ส� ำ หรั บ การเพิ่ ม ปริ ม าณ
การผลิตก๊าซธรรมชาติจากหลุมผลิต
ทีม่ ปี ริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สงู
เทคโนโลยี ส� ำ หรั บ การก� ำ จั ด สิ่ ง ที่
ไม่ต้องการในก๊าซธรรมชาติเหลว
เทคโนโลยีสำ� หรับการรือ้ ถอนแท่นผลิต
ปิโตรเลียมที่ไม่ใช้แล้ว

การพัฒนาความร่วมมือและเครือข่าย
เครือข่ายความร่วมมือนับเป็นสิ่งส�ำคัญและจ�ำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนา ทั้งในด้านการด�ำเนินธุรกิจในปัจจุบัน และการพัฒนาเพื่อ
การเติบโตอย่างยัง่ ยืนในอนาคต นอกจากเครือข่ายความร่วมมือในมิตดิ า้ นธุรกิจแล้ว ปตท.สผ. ยังให้ความใส่ใจกับการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในมิติด้านการพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นที่ความร่วมมือเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้
ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อบรรลุ
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ตัวอย่างกิจกรรมในด้านการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือของ ปตท.สผ. อาทิ การจัดตัง้ ศูนย์วจิ ยั พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ปตท.สผ.
ณ วังจันทร์วัลเลย์ จังหวัดระยอง ในพื้นที่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of
Innovation – EECi) การร่วมพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับประเทศผ่านการสนับสนุนโรงเรียนก�ำเนิดวิทย์
และสถาบันวิทยสิรเิ มธี (KVIS and VISTEC) นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังเล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการสร้างเครือข่ายความรูแ้ ละการวิจยั
และพัฒนาร่วมกันระหว่างบริษทั ชัน้ น�ำของประเทศกับหน่วยงานต่าง ๆ เพือ่ สร้างองค์ความรูใ้ หม่ และน�ำองค์ความรูท้ แี่ ต่ละองค์กรสัง่ สม
ออกมาช่วยแก้ไขปัญหาระดับประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม
ส�ำหรับปี 2562 ปตท.สผ. มีโครงการวิจัยและพัฒนาจ�ำนวน 81 โครงการ โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน
กว่า 15 หน่วยงาน
นอกจากนี้ ปตท.สผ. ยังได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของเครือข่ายด้านความยัง่ ยืนทัง้ ในระดับสากลและในประเทศไทยร่วมกับบริษทั ชัน้ น�ำต่าง ๆ
ได้แก่ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกระดับเกณฑ์สูงสุด (Advanced Level) ของข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (United Nations Global
Compact – UNGC) และการเข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์กรธุรกิจเพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน (Thailand Business Council for Sustainable
Development – TBCSD) เครือข่ายเพือ่ ความยัง่ ยืนแห่งประเทศไทย (Thailand Responsible Business Network – TRBN) และเครือข่าย
โกลบอลคอมแพ็กประเทศไทย (Global Compact Network Thailand – GCNT)
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สร้างคุณค่าจากภายในสู่ภายนอก
เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์ “Energy Partner of Choice” ในปี 2562 ปตท.สผ. ได้สร้างสรรค์และส่งมอบคุณค่าให้กบั กลุม่ ผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
ต่าง ๆ ครอบคลุมทัง้ 6 กลุม่ หลัก ผ่านการจัดสรรทรัพยากรทัง้ 6 ด้าน และกระบวนการท�ำงานภายใต้กลยุทธ์หลักทีส่ อดคล้องกับวิสยั
ทัศน์ดงั กล่าว จนได้ผลลัพธ์ออกมาดังนี้

ปัจจัยนำ�เข้า (INPUT)

ทุนทางการเงิน

นโยบายอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น <0.5 เท่า
สัดส่วนของผู้ถือหุ้น* 11,841 ล้านดอลลาร์ สรอ.
หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย* 3,442 ล้านดอลลาร์ สรอ.
อันดับความน่าเชือ่ ถือ BBB+ (S&P), Baa1 (Moody’s),
BBB+ (Fitch), AAA (TRIS)

ทุนธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ
พลังงานที่ใช้ 26 ล้านกิกะจูล
ปริมาณน�้ำที่ใช้ 47 ล้านลูกบาศก์เมตร
ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
กว่า 8 ล้านดอลลาร์ สรอ.

ทุนการผลิต

47 โครงการ 15 ประเทศ
การจัดซื้อจัดจ้างรวม 965 ล้านดอลลาร์ สรอ.
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
กว่า 70 โครงการ

ทุนมนุษย์

ทุนทางสังคม
และความสัมพันธ์

ทุนทางปัญญา

พนักงาน 4,449 คนทั่วโลกกว่า 10 สัญชาติ
คู่ค้ารวม 2,573 ราย
ชวั่ โมงการพัฒนาและการฝึกอบรมของพนักงาน
โดยเฉลี่ย 43 ชั่วโมงต่อคนต่อปี
ทักษะและประสบการณ์ของคู่ค้า ผู้ค้า
และพันธมิตรทางธุรกิจ
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนโครงการเพื่อสังคม
11.16 ล้านดอลลาร์ สรอ.
พนักงานจิตอาสาใช้เวลา 11,196 ชั่วโมงเพื่อสังคม
สนับสนุนการสร้างเครือข่ายอนุรักษ์และพัฒนาสังคม		
โดยมุง่ เน้นการมีสว่ นร่วมกับผูม้ สี วนได้สว่ นเสียในทุกระดับ
งบประมาณเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
24 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ผู้บริหารและคณะท�ำงานที่ดูแลในการพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมภายในขององค์กร
นักวิจัยและพนักงานของบริษัท ซึ่งเป็นผู้ด�ำเนินการ
ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ร่วมงานกับหน่วยงานภายนอก 15 องค์กร
เพื่อด�ำเนินงานพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน

* ค่าถัวเฉลีย่ ของงบดุล ณ สิน้ ปี 2561 และ 2562
** E&P มาจากค�ำว่า Exploration and Production

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

ผลผลิตและคุณค่าต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Output/Impact)

Energy
Partner
of Choice

through competitive
performance and
innovation for
long-term
value creation
วิสัยทัศน์
และกลยุทธ์องค์กร

Expand and
Execute
GHG Greenhouse

Gas Reduction
Circular Model
for E&P**
Ocean for Life
Governance,
Risk Management
and Compliance

จัดหาทุนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมรองรับการเติบโตเชิงกลยุทธ์ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม รวมถึงผลตอบแทนที่แข่งขันได้และยั่งยืน
รายได้จากการด�ำเนินการ 6,413 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ส่งมอบผลตอบแทนที่แข่งขันได้และยั่งยืนให้แก่ผู้ถือหุ้น
ก�ำไรจากการด�ำเนินงานก่อนค่าเสือ่ มราคา ต้นทุนทางการเงิน
และภาครัฐ ภายใต้โครงสร้างทางการเงินที่แข็งแกร่ง
และภาษีเงินได้ 4,354 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ผ่านการจัดหาทุนอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ก�ำไรสุทธิ 1,569 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ความเสีย่ งและโอกาสจากความผันผวนของธุรกิจพลังงาน
อัตราการจ่ายปันผล ร้อยละ 49 หรือเงินปันผลตอบแทนผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 4.82 สะท้อนศักยภาพในการสร้างกระแสเงินสดที่เพียงพอ
ต้นทุนต่อหน่วย 31.7 ดอลลาร์ สรอ. ต่อบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ
ต่อการด�ำเนินงาน และพร้อมรับโอกาสการลงทุนด้วย
ผลตอบแทนการใช้เงินลงทุนเท่ากับร้อยละ 11 ซึง่ สูงกว่าค่าเฉลีย่ ของ
ต้นทุนทางการเงินที่เหมาะสม สร้างก�ำไรและเงินปันผล
ธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียมในภูมภิ าคเอเชีย
ที่คุ้มค่า สม�่ำเสมอ และแข่งขันได้
ค่าภาคหลวงและภาษีให้ตอ่ รัฐ 1,636 ล้านดอลลาร์ สรอ.
ลดความเข้มของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพื่อรองรับปัญหาภาวะโลกร้อน รวมถึงให้ความส�ำคัญในการใช้ทรัพยากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยค�ำนึงถึงการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 256,498 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ลดและป้องกันผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมทีอ่ าจเกิดขึน้ จาก
การด�ำเนินโครงการ สร้างความเชือ่ มัน่ และความไว้วางใจ
ลดปริมาณการใช้พลังงานและน�ำพลังงานกลับไปใช้ประโยชน์ได้
ในการด�ำเนินธุรกิจจากชุมชนในพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ ารผ่านระบบ
3 ล้านกิกะจูล
การบริหารจัดการด้านความปลอดภัย มัน่ คง อาชีวอนามัย
ปริมาณของเสียที่น�ำกลับไปใช้ใหม่และใช้ซ�้ำคิดเป็นร้อยละ 77
และสิ่งแวดล้อม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลด้านการ
ปริมาณน�้ำที่น�ำกลับมาใช้ใหม่และใช้ซ�้ำคิดเป็นร้อยละ 12
จัดการสิง่ แวดล้อม (ISO14001:2015) ในทุกพืน้ ทีด่ ำ� เนินงาน
โครงการวิจัยพัฒนาด้านเทคโนโลยีสีเขียวจ�ำนวน 12 โครงการ
เดินหน้าพัฒนา ขยายการลงทุน เพื่อสร้างการเติบโต โดยเพิ่มการผลิตก๊าซฯ เร่งส�ำรวจ เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนด้วยเทคโนโลยี
เพื่อรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันและพาองค์กรสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน
ก๊าซธรรมชาติที่ผลิตได้รวม 0.69 ล้านล้านลูกบาศก์ฟุต
รักษาและเพิม่ ปริมาณการผลิต เพือ่ ตอบสนองความต้องการ
(111 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ)
ของตลาด ตลอดจนการบริหารต้นทุนการผลิตให้อยูใ่ นระดับ
น�้ำมันดิบ คอนเดนเสท และก๊าซแอลพีจี 41 ล้านบาร์เรล
ทีส่ ามารถแข่งขันได้ รวมถึงการเพิม่ ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
ปริมาณส�ำรองปิโตรเลียมพิสูจน์แล้ว 1,140 ล้านบาร์เรลเทียบเท่าน�้ำมันดิบ เพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจและสอดรับกับกลยุทธ์
สัดส่วนการผลิตก๊าซธรรมชาติ คิดเป็นร้อยละ 73 ของการผลิตทั้งหมด
ความยัง่ ยืนขององค์กร
เสริมสร้างศักยภาพองค์กรและปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยเพื่อขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพ
และเตรียมความพร้อมของพนักงานในการน�ำพาองค์กรไปสู่การเติบโต
สถิติอุบัติเหตุการบาดเจ็บถึงขั้นหยุดงาน (LTIF)
มุง่ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ใส่ใจดูแลพนักงาน และ
สร้างองค์กรประสิทธิภาพสูงโดยให้ความส�ำคัญกับการพัฒนา
0.07 ครั้งต่อล้านชั่วโมงท�ำงาน
พนักงานร้อยละ 100 พัฒนาขีดความสามารถตามแผนพัฒนา
ขีดความสามารถของพนักงาน ให้พร้อมรับการเปลีย่ นแปลง
ศักยภาพรายบุคคล
และเติบโตขององค์กร อีกทั้งเตรียมความพร้อมในการ
ขีดความสามารถของพนักงานเพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยกว่าร้อยละ 4.15 ต่อปี
สร้างผู้น�ำรุน่ ใหม่เพือ่ ความต่อเนือ่ งในการสานต่อภารกิจ
รวมถึงร่วมพัฒนาคูค่ า้ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการด�ำเนินงาน
ความโปร่งใส ตลอดจนสร้างคุณค่าร่วมกัน
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างเป็นระบบ เพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ พร้อมทั้งร่วมพัฒนาและสร้างคุณค่า
แก่ชุมชนและสังคม เพื่อเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน
โครงการพัฒนาสังคม 143 โครงการ ใน 4 แนวคิด
ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลมีความอุดมสมบูรณ์พร้อม
(ความต้องการพืน้ ฐาน การศึกษา สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรม)
กับการเติบโตของเศรษฐกิจชุมชน อีกทั้งสร้างสัมพันธ์ทดี่ ี
สร้างความสมบูรณ์คนื สูท่ อ้ งทะเล รวมถึงสร้างความหลากหลายของสัตว์ทะเล กั บ ชุ ม ชนและสั ง คม ผ่ า นการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และ
มากกว่า 60 ชนิด ผ่านโครงการแหล่งเรียนรูเ้ รือหลวงไทยใต้ทะเล โดยโครงการ ความคาดหวัง รวมถึงการมีสว่ นร่วมในการด�ำเนินโครงการ
เพื่อสังคม เพื่อสร้างคุณค่า พัฒนาสังคมและชุมชนร่วมกัน
สร้างรายได้ให้กับชุมชนและผู้ประกอบการในพื้นที่กว่าปีละ 59 ล้านบาท
รายได้ของชาวประมงเพิ่มขึ้นจากโครงการศูนย์เพาะฟักลูกปู 60,000 บาท
ต่อครัวเรือนต่อปี*
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้กับชุมชน
ได้รับความไว้วางใจและการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ผูถ้ อื หุน้
และภาครัฐ

ธรรมชาติ
และ
สิง่ แวดล้อม

พันธมิตร
ทางธุรกิจ
ผูร้ ว่ มทุน
ลูกค้า

พนักงาน
ผูค้ า้ และคูค่ า้

สังคม
และชุมชน

ส่งมอบเทคโนโลยีการแข่งขันส�ำหรับธุรกิจส�ำรวจและผลิตปิโตรเลียม รวมถึงช่วยขับเคลื่อนการด�ำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม
ผ่านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมช่วยเพิ่มขีดความสามารถและ
81 โครงการที่อยู่ในระหว่างกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยี
โอกาสทางธุรกิจ รวมถึงช่วยรับมือต่อความท้าทายและ
5 โครงการสะสมที่มีการน�ำไปใช้จริง
ปั ญ หาที่ บ ริ ษั ท ต้ อ งเผชิ ญ อยู ่ ใ นปั จ จุ บั น และอนาคต องค์กรด้าน
มีผลงานสะสมจากการจดทรัพย์สินทางปัญญาในประเภทต่าง ๆ ได้แก่
เทคโนโลยี
ครอบคลุมทัง้ ในด้านธุรกิจ สังคม และสิง่ แวดล้อม
4 สิทธิบัตรที่มีการรับรองการจดทะเบียน 4 ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่ได้มี
และ
การจดทะเบียน และ 20 สิทธิบัตรอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบ
นวั
ต
กรรม
ผลตอบแทนสะสมจากการน�ำเทคโนโลยีที่วิจัยและพัฒนาขึ้นเองไปใช้
ในกระบวนการ E&P** 65 ล้านดอลาร์ สรอ.
สร้างรายได้จากธุรกิจใหม่ซึ่งมีจุดเริ่มต้นในการด�ำเนินธุรกิจมาจากการพัฒนา
เทคโนโลยีภายในบริษัท ได้แก่ บริษัท เอไอ แอนด์ โรโบติกส์ เวนเจอร์ส จ�ำกัด
ซึ่งด�ำเนินธุรกิจการให้บริการหุ่นยนต์ตรวจสอบส�ำหรับอุตสาหกรรม
โดยในปี 2562 มีรายได้สุทธิ 5.3 ล้านดอลลาร์ สรอ.
* ข้อมูลล่าสุด ณ ปี 2561
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ก้าวที่มั่นคง
เพื่อคุณค่าที่ยั่งยืนร่วมกัน
จากการบริหารจัดการองค์กรและการด�ำเนินกลยุทธ์ภายใต้
กรอบแนวคิดสู่ความยั่งยืนดังที่กล่าวมาทั้งหมด ปตท.สผ.
เชื่ อ มั่ น ว่ า จะท� ำ ให้ บ ริ ษั ท สามารถบรรลุ พั น ธกิ จ ในการ
สร้างความมั่นคงทางพลังงานและส่งมอบคุณค่าที่ยั่งยืน
ให้กับผู้มีสว่ นได้สว่ นเสียทุกกลุ่ม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
“Energy Partner of Choice” โดยยึดหลักการท�ำงานทีเ่ ป็นเลิศ
บนพื้นฐานการด�ำเนินธุรกิจที่ดี พร้อมทั้งสร้างคุณค่าให้แก่
ผู ้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในทุ ก กลุ ่ ม และส่ ง มอบคุ ณ ค่ า และ
ความยั่ ง ยื น นั้ น ไปสู ่ สั ง คมโดยรวม ครอบคลุ ม ทั้ ง ในมิ ติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน สอดคล้อง
กับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
หรือ SDGs ที่บริษัทมุ่งเน้น

“ปตท.สผ. ยืนยันเจตนารมณ์ทจี่ ะสร้าง
การเติบโตอย่างยั่งยืนในทุกมิติอย่าง
ต่อเนื่อง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และพร้อมที่จะร่วมมือ
กับพันธมิตรทุกภาคส่วน เพื่อสร้าง
คุณค่าเพิ่มให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุ ก กลุ่ ม รวมทั้ ง ประโยชน์ ที่ จ ะเกิ ด
กั บ ประเทศต่ อ ไป ดั ง วิ สั ย ทั ศ น์
Energy Partner of Choice ของ
บริษัท”

รางวัลแห่งความสำ�เร็จ

รางวัลแห่งความสำ�เร็จ
การดำ�เนินงานด้านความยั่งยืน

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสมาชิกใน
กลุ่มดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์
(DJSI) ระดับโลก ในกลุ่มธุรกิจ
น�้ ำ มั น และก๊ า ซ ประเภทธุ ร กิ จ
ขั้ น ต้ น และธุ ร กิ จ ครบวงจร
ต่ อ เนื่ อ งเป็ น ปี ท่ี 6 และได้ รั บ
คะแนนสูงสุด (Industry Leader)
เป็นครั้งที่ 2

รางวั ล ด้ า นความยั่ ง ยื น SAM
Sustainability Award ระดั บ
Gold Class จากการจั ด ล� ำ ดั บ
ด้ า นความยั่ ง ยื น ระดั บ สากลใน
Sustainability Yearbook 2020

ได้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น สมาชิ ก ของ
ดัชนี FTSE4Good Index Series
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

FTSE Russell

SAM
รางวัลรายชื่อหุ้นยั่งยืน
ประจ�ำปี 2562 เป็นครั้งที่ 4
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

SAM

รางวัลบริษัทจดทะเบียน
ด้านความยั่งยืนยอดเยี่ยม
ประจ�ำปี 2562
ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

การกำ�กับ
ดูแลองค์กร
รางวัลองค์กรโปร่งใส (ครั้งที่ 8)
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.)

ได้ รั บ การประเมิ น ในระดั บ
5 สั ญ ลั ก ษณ์ หรื อ “ดี เ ลิ ศ ”
จากโครงการส�ำรวจการก�ำกับ
ดูแลกิจการบริษทั จดทะเบียนไทย
ประจ�ำปี 2562
จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวั ล Board of the Year
Award 2018 ระดั บ Silver
(กลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่า
ทางการตลาดมากกว่า 100,000
ล้านบาท)
จากสมาคมส่งเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย

รางวั ล ชนะเลิ ศ องค์ ก รต้ น แบบ
ด้านสิทธิมนุษยชน ประจ�ำปี 2562
ประเภทหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
กระทรวงยุติธรรม

รางวั ล Asia’s Icon on
Corporate Governance
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7

รางวัล Asia’s Best CEO
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

นิตยสาร Corporate

Governance Asia

Governance Asia

นิตยสาร Corporate
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม

รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
ส�ำหรับโครงการฟื้นฟูป่าเพื่อการ
เรียนรู้สวนศรีนครเขื่อนขันธ์
มูลนิธิเพื่อสังคมไทย

รางวั ล AREA Awards 2019
ชนะเลิศด้าน Social Empowerment
ส� ำ หรั บ โครงการศู น ย์ ก ารเรี ย นรู ้
เพาะฟักลูกปู

Enterprise Asia
รางวัล Global CSR Awards 2019
ระดับ Gold ด้าน Best Community
Program ส� ำ หรั บ โครงการ
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

The 11th Annual Global CSR
Summit and Awards 2019

รางวัล Gulf Sustainability and
CSR Awards 2019 ชนะเลิศด้าน
Best Community Development
ส�ำหรับโครงการศูนย์การเรียนรู้
เพาะฟักลูกปู

Gulf Sustainability and CSR
Awards 2019
รางวัล Global CSR Awards
2019 ระดับ Platinum ด้าน Best
Country CSR Excellence –
Best in Thailand ส� ำ หรั บ ผล
การด�ำเนินงานด้าน CSR โดยรวม

รางวัล Gulf Sustainability and
CSR Awards 2019 ชนะเลิศด้าน
Overall CSR ส�ำหรับโครงการ
ศูนย์การเรียนรู้เพาะฟักลูกปู

Gulf Sustainability and CSR
Awards 2019
รางวัล Global CSR Awards
2019 ระดั บ Gold ด้ า น Best
Environmental Excellence
ส�ำหรับโครงการ PTTEP Teenergy

The 11th Annual Global CSR

The 11th Annual Global CSR
Summit and Awards 2019

รางวัล BAZNAS Award 2019
ด้าน Best CSR Organizer ส�ำหรับ
การด�ำเนินงานโครงการเพือ่ สังคม
ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

BAZNAS Award 2019

รางวัล Asia – Pacific Stevie
Awards 2019 ระดั บ Silver
ด้าน Innovation in Community
Relations ส� ำ หรั บ โครงการ
แหล่งเรียนรู้เรือหลวงไทยใต้ทะเล

รางวัล Global Good Governance
(3G) Awards 2019 ชนะเลิศด้าน
Best CSR Campaign ส�ำหรับ
โครงการแหล่งเรียนรูเ้ รือหลวงไทย

รางวัล Energy and Environment
Foundation Global CSR Awards
2019 ระดับ Platinum ด้าน CSR
ส�ำหรับโครงการขยะสู่พลังงาน

Cambridge IFA

Energy and Environment
Foundation

Summit and Awards 2019

Stevie Awards Organization

รางวัลแห่งความสำ�เร็จ

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
รางวัล Thailand Energy Awards 2019
กรมพั ฒ นาพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ์ พ ลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน

ประกาศนียบัตรเกียรติคุณภายใต้โครงการสนับสนุน
กิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support
Scheme – LESS) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก
(องค์กรมหาชน)

ใบรั บ รอง Green Meetings ส� ำ หรั บ โครงการ
ฐานสนับสนุนการพัฒนาปิโตรเลียม จังหวัดสงขลา
ระดับ Plus Level และโครงการฐานสนับสนุนการพัฒนา
ปิโตรเลียม จังหวัดระนอง ระดับ Standard Level
องค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

รางวัลตราสัญลักษณ์ส�ำนักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้อม (Green Office) ในระดับดีเยี่ยม (G-Gold)
ประจ�ำปี 2562
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศนี ย บั ต รการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งสิ น ค้ า และ
บริ ก ารที่ เ ป็ น มิ ต รต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ประจ� ำ ปี 2562
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3
สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย
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รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562
บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)

การรักษาความสัมพันธ์อันดีกับผู้ลงทุน
รางวั ล บริ ษั ท จดทะเบี ย น
ด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น
ประจ�ำปี 2562

รางวัล Asia’s Best CFO
ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6

ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

Governance Asia

นิตยสาร Corporate

รางวัล Best Investor
Relations Company
(Thailand) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
นิตยสาร Corporate

Governance Asia

การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
รางวัล Thailand’s Best
Employer Brand

Employee Branding
Institute และ World HRD
Congress
รางวัล Best Use of
Technology for Recruitment

Employee Branding
Institute และ World HRD
Congress

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้อ่าน
ข้อเสนอแนะของท่านจะน�ำมาใช้ในการพัฒนาการจัดท�ำรายงานความยัง่ ยืนในอนาคต

1

ทานเขาใจการด�ำเนินงานดานความยั่งยืนของ ปตท.สผ. มากนอยเพียงใด

2

ความพึงพอใจตอรูปแบบรายงานความยั่งยืนประจ�ำป 2562  

3

กรุณาเลือกประเด็นที่ท่านคิดว่ามีอิทธิพลต่อการพัฒนาด้านความยั่งยืนของ ปตท.สผ. (จ�ำนวน 3 ประเด็น)

เขาใจทั้งหมด

ความสมบูรณของรายงาน
ประเด็นของรายงาน
เนื้อหาเขาใจงาย
การออกแบบรูปเลม
ความพึงพอใจตอรายงานโดยรวม

เขาใจบางสวน

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

การก�ำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการก�ำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
การเพิ่มปริมาณส�ำรองปิโตรเลียม
การเป็นองค์กรคาร์บอนต�่ำ	
การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของบุคลากร

4

กรุณาระบุประเด็นความเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

5

กรุณาระบุสถานะของทาน

ไมเขาใจ

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

ไมพอใจ 			
ไมพอใจ 			
ไมพอใจ 		
ไมพอใจ
ไมพอใจ

การสร้างคุณค่าให้แก่สังคมและชุมชน
การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม		
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อื่น ๆ (โปรดระบุ) .........................................

ผูถือหุน / นักลงทุน
รัฐบาล / หนวยงานภาครัฐ
ผู้ค้า / คู่คา
พนักงาน
นักเรียน / นักศึกษา
องคกรพัฒนาภาคสังคม (NGO)
อื่น ๆ (โปรดระบุ) …………………….…………………….

ปตท.สผ. ขอขอบพระคุณอย่างสูงส�ำหรับความคิดเห็นของท่าน

นอย
นอย
นอย
นอย
นอย

สื่อมวลชน
สถาบันวิจัย / สถาบันการศึกษา
ชุมชนรอบพื้นที่ปฏิบัติการ ปตท.สผ. 		

แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้อ่าน
รายงานความยั่งยืนประจำ�ปี 2562

บริการธุรกิจตอบรับ

ใบอนุญาตเลขที่ ปน (น) 3225 ปณศ. จตุจักร
ถาฝากสงในประเทศไมตองผนึกตราไปรษณียากร

กรุณาสง บริษัท ปตท.สำ�รวจและผลิตปิโตรเลียม จำ�กัด (มหาชน)
ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
เลขที่ 555/1 ศูนยเอนเนอรยี่คอมเพล็กซ อาคารเอ ชั้นที่ 6, 19-36
ถนนวิภาวดีรังสิต เเขวงจตุจักร เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

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

ปกรายงานฉบับนี้ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล 30% ใช้เยื่อกระดาษจากป่าปลูก
(FSC Paper) และใช้พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตโดยกังหันลม
ส�ำหรับเนื้อในใช้กระดาษที่มีน�้ำหนักเบา ผลิตจากกระบวนการที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ที่ผลิตจากฐานน�้ำมันพืช (Soy Ink)

สแกน QR Code
เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์

